
 

 

                       UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
Fone:(77) 3424-8749 E-mail:ppged@uesb.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

janine couto cruz macedo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UESB: UMA 

“OUTRA” EPISTEME PARA A TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL NO 

ÂMBITO DO CURRÍCULO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista 

Março de 2019 

mailto:ppged@uesb.edu.br


 

 

 

 

 

 

 

janine couto cruz macedo 
 

 

 

 

 

 

 

 

OS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UESB: UMA 

“OUTRA” EPISTEME PARA A TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL NO 

ÂMBITO DO CURRÍCULO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

– PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de 

Vitória da Conquista, no âmbito da linha 2- Currículo, Práticas 

Educativas e Diferença, para a obtenção do título de Mestre em 

Educação. 

 

 

                                                                     Orientadora: Prof.ª Dr.ª Dinalva de Jesus Santana Macêdo 

                                                            Coorientador: Profº. Dr Reginaldo Santos Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista 

Março - 2019 



 

 

                  Catalogação na fonte: Juliana Teixeira de Assunção – CRB 5/1890 
                  UESB – Campus Vitória da Conquista - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M122c 

          

           Macedo, Janine Couto Cruz.   

                        Os cursos de licenciatura em pedagogia da UESB: uma “outra” 

episteme para a temática étnico-racial no âmbito do currículo formal. / 

Janine Couto Cruz Macedo, 2019.      

                       199f. 

                     Orientador (a): Drª. Dinalva de Jesus Santana Macêdo. 

                     Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da  

                     Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, Vitória da  

                     Conquista, 2019.  

                     Inclui referências. 175 – 185.    

              1. Currículo – Licenciatura Pedagogia. 2. Diversidade étnico- racial      

        3. Colonialidade e educação. 4. Interculturalidade  I. Macêdo, Dinalva de   

        Jesus Santana . II. Programa   de  Pós- Graduação em  Educação –                                                                                                                                                                                  

        PPGED.  III.T. 

                                                                                                CDD 375      

                                                                                            

 

 

         

                                                                                             

 

 

   

         

 

         

                                                                                              

                                                                                                

 

                                                                                               

                                                                                 

 

                                                   

                                                                                                     

          

 

         .  

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  

         

 

 

           

                                                                                               

                                                                                    

                                                                                        

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UESB: UMA 

“OUTRA” EPISTEME PARA A TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL NO 

ÂMBITO DO CURRÍCULO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Dinalva de Jesus Santana Macêdo - UNEB/UESB – Orientadora 

 

 

_________________________________________________________________ 

Profº. Dr Reginaldo Santos Pereira – UESB - Coorientador 

 

______________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nilma Lino Gomes - UFMG (membro externo) 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profº. Dr José Valdir Jesus de Santana - UESB (membro interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ao meu filho, Leonel Messi   
 

 

 

 

Os dias eram assim 

Elis Regina 
 

Perdoem a cara amarrada 
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Os dias eram assim 
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Os dias eram assim 
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E quando cortarem os laços 

E quando soltarem os cintos 

Façam a festa por mim 
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E quando lavarem a alma 

E quando lavarem a água 

Lavem os olhos por mim 

Quando brotarem as flores 

Quando crescerem as matas 

Quando colherem os frutos 

Digam o gosto pra mim 

Digam o gosto pra mim 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar como a temática da diversidade étnico-racial 

é contemplada nos currículos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Para 

tanto, assumindo um viés anticolonial no âmbito da Educação. O trabalho delineou-se 

metodologicamente por uma pesquisa bibliográfica e documental de natureza qualitativa. Os 

PPC‟s dos cursos de Pedagogia foram nossos objetos de análise no desenvolvimento desta 

pesquisa, que apresentou os seguintes objetivos específicos: Discorrer sobre os princípios 

estruturantes do colonialismo que desqualificam e silenciam os saberes dos subalternizados; 

Analisar a concepção de currículo e de formação docente presente nos PPCs de Pedagogia da 

UESB; Identificar e analisar temas e ou conteúdos das ementas dos PPCs e de componentes 

curriculares relacionados à temática da diversidade étnico-racial e analisar as contribuições 

dos estudos anticoloniais para a descolonização dos currículos e a formação do pedagogo. 

Nilma Lino Gomes, Vera Candau, Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Maldonado-

Torres, José Valdir de Jesus Santana, entre outros autores e autoras, nos subsidiaram em 

nossos estudos. As análises demonstraram que o colonialismo e a colonialidade impostos pela 

hegemonia eurocêntrica, ainda em outros séculos produziu um fetiche ideológico que como 

resultado dividiu/divide o mundo entre Norte e Sul. Segundo a pesquisa, esta condição de 

bifurcação social, é fundamental para produzir hierarquias sociais. Tal hierarquização, 

ascende as epistemologias do Norte e subsome as epistemologias do Sul. A investigação então 

apontou também que, ao eleger superiores e inferiores do ponto de vista geográfico e social, 

determinados sujeitos são subalternizados em razão da cor da pele, da etnia, dos costumes e 

culturas. Essa lógica de subalternos, se movimenta em vários espaços sociais, incluindo, a 

educação e as universidades, que estão perpassadas pela colonialidade do poder, do saber e do 

ser. Os resultados apontam que para propiciar uma mudança do locus enunciativo é preciso 

promover um movimento anticolonial e intercultural crítico nos cursos de formação docente, 

em nosso caso nas Licenciaturas de Pedagogia da UESB. A educação para a diversidade 

étnico-racial, urge transgressão, insurgência e desobediência epistêmica aos modelos 

curriculares em a Pedagogia está sedimentada. Ademais, a pesquisa mostrou, que, embora 

estejamos envolvidos em uma moldura social colonizadora, é possível extrapolar a herança 

colonial nos currículos e cursos de formação docente, a partir de práticas pedagógicas 

interculturais críticas, que extrapolem a academia e contemplem debates formativos sobre os 

movimentos sociais, as populações negras e indígenas, os quilombolas, os movimentos 

feministas, o LGBTQ+, transgredindo os velhos modelos de formação docente.     

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação, Currículo; Pedagogia; Diversidade étnico-racial; 

Anticolonial; Interculturalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research had as objective to analyze how the ethnic-racial diversity theme is 

contemplated in the curricula of Pedagogy Degree of the State University of the Southwest of 

Bahia - UESB, in the campuses of Itapetinga, Jequié and Vitória da Conquista. For that, 

assuming an anticolonial bias in the scope of Education. The work was methodologically 

delineated by a bibliographical and documentary research of a qualitative nature. The PPCs of 

the courses of Pedagogy were our objects of analysis in the development of this research, 

which presented the following specific objectives: To discuss the structuring principles of 

colonialism that disqualify and silence the knowledge of the subalternates;To analyze the 

conception of curriculum and teacher training present in the PPCs of Pedagogy of the UESB; 

Identify and analyze themes and / or contents of the PPC agenda and curricular components 

related to ethnic-racial diversity, and analyze the contributions of anti-colonial studies to the 

decolonization of curricula and teacher training. Nilma Lino Gomes, Vera Candau, 

Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Maldonado-Torres, José Valdir de Jesus 

Santana, among other authors, have subsidized our studies. To analyze the conception of 

curriculum and teacher training present in the PPCs of Pedagogy of the UESB; Identify and 

analyze themes and / or contents of the PPC agenda and curricular components related to 

ethnic-racial diversity, and analyze the contributions of anti-colonial studies to the 

decolonization of curricula and teacher training. Nilma Lino Gomes, Vera Candau, 

Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Maldonado-Torres, José Valdir de Jesus 

Santana, among other authors, have subsidized our studies. The analyzes have shown that 

colonialism and coloniality imposed by Eurocentric hegemony, still in other centuries 

produced an ideological fetish that as a result divided / divide the world between North and 

South. According to the research, this condition of social bifurcation is fundamental to 

produce social hierarchies. Such a hierarchy, ascending the epistemologies of the North and 

subsuming the epistemologies of the South. The research then also pointed out that, when 

electing superiors and inferiors from the geographic and social point of view, certain subjects 

are subalternized by reason of skin color, ethnicity, customs and cultures. This logic of 

subalterns moves in various social spaces, including education and universities, which are 

permeated by the coloniality of power, knowledge and being. The results point out that in 

order to promote a change in the enunciative locus, it is necessary to promote an anticolonial 

and intercultural critical movement in the teacher training courses, in our case in the UESB 

Pedagogy Degree. Education for ethnic-racial diversity, urges transgression, insurgency, and 

epistemic disobedience to curriculum models in Pedagogy is sedimented. In addition, the 

research showed that, although we are involved in a colonizing social framework, it is 

possible to extrapolate the colonial heritage in curricula and teacher training courses, based on 

critical intercultural pedagogical practices that extrapolate the academy and contemplate 

formative debates about the movements social, black and indigenous populations, 

quilombolas, feminist movements, LGBTQ +, transgressing the old models of teacher 

training. 

 

 

KEY WORDS: Education, Curriculum; Pedagogy; Ethnic-racial diversity; Anticholonial; 

Interculturality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O mundo  

 

 

Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, 

conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que 

tinha contemplado, lá do alto, a vida humana.  

E disse que somos um mar de fogueirinhas. 

— O mundo é isso — revelou —. Um montão de gente, um mar 

de fogueirinhas. 

Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras.  

Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e 

fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores.  

Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente 

de fogo louco, que enche o ar de chispas.  

Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; mas 

outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é 

impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto 

pega fogo. 

 

Eduardo Galeano, 2002 

 

 

Quando comecei a escrever esta Introdução, que tem por centralidade apresentar 

panoramicamente o percurso que fiz para chegar ao meu objeto de pesquisa, a primeira 

coisa que me veio à mente foi a imagem do texto O mundo do uruguaio Eduardo 

Galeano
1
. O texto em destaque é parte da obra O livro dos abraços

2
, publicado em 2002 

e me acompanha em torno de uma década e meia.  

Na realidade, hoje é um pouco menos angustiante entender por que este texto me 

tomou desde a primeira vez que o li, e ainda, por que seus escritos auxiliam tanto 

quando observo a multiplicidade humana que existe no mundo.  

Possivelmente a forma pela qual conduzirei esta Introdução, não se adeque tão 

bem aos emolduramentos acadêmicos de um curso strictu senso, entretanto, peço que 

me permitam a escrita não linear que estou a empreender. É que as memórias 

                                                      
1

 
 Eduardo Galeano (1940-2015) foi um jornalista e escrito uruguaio autor de diversas obras entre 

ela O livro dos abraços, Memória de fogo e “As Veias Abertas da América Latina” livro que motivou a 

sua perseguição no regime militar uruguaio. 

 
2

 
 O livro dos abraços / Eduardo Galeano; tradução de Eric Nepomuceno. – 9. ed. – Porto Alegre: 

L&PM, 2002. 270p 



14 

 

perpassadas pelo preconceito racial ao qual fui submetida me chegam de forma 

assimétrica e se revisitam muitas vezes. 

Acredito que a esta altura, você inclusive, em virtude desta minha não 

linearidade, já deva ter visto que meu nome está escrito em letras minúsculas logo nas 

páginas iniciais desta produção. Se não viu, volte lá e certifique-se. 

Acontece, que não foi apenas proposital que o fiz, foi para mostrar que meu 

percurso formativo é mesmo assim, insurgente, venal, quase insubordinado para um 

mundo com hábitos tão eurocentrados e que, por conta disto, tenho tido a sorte de 

enamorar com seres tão intensamente humanos, que cada vez que me tocam, deixam 

suas marcas em mim. 

Recentemente dialoguei
3
 com uma mulher chamada bell hooks

4
. Ela, embora 

seja enorme intelectualmente, opta por assinar seu nome, nas obras que produz, com 

letras minúsculas. Para hooks (2013), é mais importante evidenciar/orientar que a escola 

vá “ensinando a transgredir
5
”, que a estética de seu nome, que, aliás, foi adotado em 

atenção à sua avó. 

 Foi em diálogos como este que mesmo sem entender o que era diversidade em 

sala de aula e ainda, sem saber que eu era a diversidade daquele lugar, que percebi que 

desde muito nova o anticolonialismo, conceito que será desvelado ao desenvolver desta 

dissertação, era presente em mim.  

Confesso que eu nem sabia o que era anticolonialismo (em meus primeiros anos 

escolares, as salas de aula jamais se atreveriam conceber tal abordagem), entretanto, o 

que mais explicaria a paixão instantânea que tive pelo texto de um escritor de origem 

latina que aqui aparece em epígrafe e por que, esta e outras leituras que tratam da 

diferença e dos “Alienígenas na sala de aula
6
” me chamaram tanta atenção? 

                                                      
3 A autora da dissertação considera as leituras realizadas no desenvolvimento deste trabalho como diálogos.  

 

4 Gloria Jean Watkins, mais conhecida como bell hooks, nome que autora e ativista negra utiliza em homenagem a 

sua avó é uma filósofa afro-americana que debate amplamente as questões relativas ao feminismo negro. hooks adota 

como atitude de luta contra-hegemônica a grafia em letras minúsculas de seu nome e tem o educador Paulo Freire 

como seu guia e mentor nos debates sobre superação das diferenças.  

   

5 hooks, bell. Ensinando a transgredir: a Educação como prática de liberdade. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla- 

São Paulo. 2013. Editora Martins Fontes, 2013. 

 

6 A autora da dissertação toma emprestada a expressão-título da obra de Tomaz Tadeu da Silva. Nesta produção, o 

autor faz uma incursão sobre o que ele chama de “estudos culturais” e aponta a necessidade da reordenação do 

universo educacional no sentido de que há uma emergência em ouvir as vozes (negros, indígenas, PcD) que 

historicamente tiveram suas culturas e demandas negadas e silenciadas daqueles. Nesta obra, o autor fala do 

adultocentrismo, do modelo fordista, do sexismo, entre outras emergências que permeiam a educação.  
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 O racismo
7
 flertou-me em todo o meu percurso, quer seja formativo, quer seja 

profissional, desde a primeira infância até agora. Talvez por conta disto não me sinta tão 

bem para escrever esta Introdução, afinal, ao realizar tal ação, possivelmente 

rememorarei experiências do passado. Mas é preciso escrevê-la, então, eu a escreverei. 

 Para aquele que é negro não existe um só dia em que passe incólume aos efeitos 

do racismo. A discriminação não dá trégua. Estamos feito ilhas, cercados de 

preconceitos por todos os lados. 

 Esta condição incomodou-me de tal forma que já na graduação em Pedagogia, 

curso ofertado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus 

Itapetinga, experimentei seus efeitos e a partir daí, com um pensamento embrionário de 

maturidade, comecei a entender que os sujeitos marginalizados, dos quais eu fazia parte, 

precisavam se colocar. 

Assim, de uma maneira um tanto enviesada, evidenciei em meu trabalho 

monográfico, cujo título era Processos avaliativos e ansiedade: As implicações das 

emoções frente aos testes escolares, como a escola pode subalternizar os sujeitos, a 

partir da utilização de um modelo único de avaliação, deixando-os, dessa forma, às 

margens de seus espaços. No referido trabalho, busquei interrogar como as questões 

subjetivas, ligadas à concepção colonizada adotada pelo docente, no momento de 

avaliar o seu aluno, interferiam frontalmente na aquisição das aprendizagens.  

Evidentemente que eu não tinha ainda o arcabouço teórico que tenho hoje (e que 

confesso, ainda é infinitamente insuficiente), mesmo assim, embora de maneira 

superficial, percebi que já era tempo de assumir a minha parcela na luta contra-

hegemônica. “Resta agir, sair do imobilismo e da inércia e cumprir a nossa função 

pedagógica diante da diversidade: construir práticas pedagógicas que realmente 

expressem a riqueza das identidades e da diversidade cultural presente na escola e na 

sociedade” (GOMES, 2007, p. 25). 

Ainda na graduação, realizei apresentações que traduziam um pouco das 

realidades de sujeitos subalternizados. Discuti a questão da Educação de Jovens e 

Adultos que trabalhavam em uma cooperativa de produtos recicláveis com o trabalho 

Gestão como prática do saber: Notas Sócio-humanas sobre as articulações de uma 

cooperativa. 

                                                      
7 Racismo é a ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos raciais humanos. É um conjunto de ideias 

e imagens vinculadas a grupos humanos, baseadas na existência de raças superiores e inferiores. O racismo 

individualizado manifesta-se por práticas discriminatórias de indivíduos contra outros indivíduos. O racismo 

institucional está presente, por exemplo, no isolamento dos negros (as) em determinados bairros, escolas e empregos. 

Também está presente no currículo escolar e nos meios de comunicação. Munanga (2004, p. 8). 
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Neste mesmo período de formação, e já envolvida pelas questões acerca do 

preconceito, produzi o texto O professor e as questões étnico-raciais enfrentadas dentro 

da sala de aula. 

Esses e tantos outros trabalhos, participações, apresentações e organizações de 

eventos foram aos poucos compondo o meu cariz antirracista, desviante, diverso.  

Em 2014 fui aprovada em duas especializações. Uma delas, Educação, 

Contemporaneidade e Novas Tecnologias, ofertada pela Universidade Federal do Vale 

do São Francisco – UNIVASF, Campus Petrolina – PE, não trazia sequer uma 

disciplina, ou minimamente qualquer discussão em seu ementário sobre relações étnico-

raciais.  

A segunda, Educação e Diversidade Étnico-Cultural, ofertada pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Itapetinga trazia justamente o 

contrário da primeira.  

Seu mote era dialogar acerca das questões africanas e indígenas com temas 

ligados à religião, gênero, sexualidade, cultura, costumes e condição social daqueles que 

foram/são historicamente periferizados. 

Finalmente estava diante de uma revolução interna tão grande que mal podia 

respirar com tranquilidade. Briguei, debati, questionei aos outros e em especial, a mim 

mesma, e cada vez que estava diante do espelho, descobria uma nova teoria. 

O meu trabalho de conclusão de curso desta especialização recebeu o título de 

Relações étnico-raciais no cotidiano escolar: o que dizem os estudantes e professores 

do Ensino Fundamental e; um pouco depois, em 2017, foi utilizado como suporte de 

meu projeto para concorrer a esta vaga de mestrado. 

Referenciada pelos pensamentos de Nilma Lino Gomes, Eliane Cavaleiro, 

Kabengele Munanga, entre outros estudiosos das questões étnico-raciais no contexto 

escolar, apresentei meu projeto de pesquisa que à época trazia discussões sobre a lei 

10.639/2003, a qual tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana nas escolas, públicas e particulares do país.  

Hoje, reconheço que meu projeto embora discutisse as questões referentes à 

diversidade racial, trazia um diálogo ingênuo e perpassado por um local de fala instável 

e carente de reflexões mais aprofundadas.  

Entretanto, do alto da minha falta de conhecimento, tentei me redimir e tal como 

um pacto unilateral, me comprometi a buscar o que mais tarde, com a minha aprovação 

no mestrado, se tornaria o centro de minha dissertação: desvelar como a colonialidade 
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tem (re)produzido as diferenças na Educação, bem como, evidenciar como é possível 

pensar em um currículo anticolonial, a partir dos programas curriculares e da formação 

inicial docente.  

Inaugurava-se aí o meu contato com as Teorias anticoloniais, com os estudos 

subalternos, com o pensamento decolonial e a pedagogia anticolonial. Agora com a 

devida orientação no que diz respeito à apropriação dos termos e dos conceitos. 

Era o descobrimento
8
 de expressões tais como, epistemicídio, eurocentralização, 

interculturalidade, sociologia das ausências, sociologia das emergências, insurgência 

educacional e educação transgressora.  

Essas e tantas outras expressões me foram apresentadas por obras lidas de 

autores/ativistas como Frantz Fanon, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos, 

Aníbal Quijano, entre outros que auxiliaram na minha pesquisa, já que nortear é 

demasiado colonial para ser usado aqui ou em quaisquer outros espaços.  

Além da justa releitura de autoras tais como: Nilma Lino Gomes, Vera Candau, 

Eliane Cavalleiro, as quais, neste momento de amadurecimento, foram melhores 

compreendidas por mim. É o início da redenção acadêmica. 

As leituras realizadas durante este processo, não de maneira fácil, me fizeram 

entender questões que até então não compreendia: Por que enterrei minha blusa de farda 

para não ir à escola aos 06 anos de idade? Por que mais tarde, já no ginásio, apanhei de 

meus colegas? Por que odiava minha professora tão amada por quase toda a turma? Por 

que na graduação precisei continuamente me esforçar duplamente para mostrar que 

aquele lugar também era meu? Só agora entendo o motivo pelo qual bati tanto em 

minha colega do Ensino Médio. 

Aquela escola não era minha. Esta escola sedimentada em um modelo europeu, 

branco, cristão, racional, divida em azul e rosa
9
, também não é da menina e do menino 

negro que são meus estudantes, que têm outro costume, outro cabelo, outra religião. 

A forma colonizada como a escola é concebida tem violentado severamente 

meninos e meninas negras e feito com que estes se autoflagelem cotidianamente, 

tirando-lhes o sentimento de pertencimento e de autovalorização. 

Após as leituras feitas, pude perceber que isto é parte de um projeto baseado no 

mito da modernidade (do qual tratarei mais adiante neste estudo) que por meio de 

                                                      
8

 
Utilizo propositalmente a palavra “descobrimento” para indicar o levante da perspectiva contra-

hegemônica da minha pesquisa, visto que esta mesma expressão (descobrimento) foi utilizada pelos 

invasores europeus para romantizar a barbárie epistemológica por eles promovida.  
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artefatos idealizados como a invenção da raça, a influência da razão e do direito, 

solidifica a hierarquização. 

Esse fenômeno é resultante de uma herança colonial que permeia nossas escolas 

e os cursos de formação docente, que de tão bem alicerçada quase não conseguimos 

identificar. Pelo menos, a mim, custou-me muito tempo para perceber. 

Ser aluna bolsista no Ensino Fundamental em um colégio ―terrivelmente‖
10

 

católico foi marcadamente algo que me fez experimentar de maneira ácida o que é ser 

uma estudante negra e, só agora, posso compreender o tamanho do meu descompasso e 

desajuste em relação àquele lugar.  

Nesse período, assim como hoje, o silenciamento e a naturalização/negação do 

racismo dentro e nos entornos das salas de aula, quer da educação básica, ou da 

universidade, fosse para a escola, o caminho menos conflituoso. 

Talvez por falta de formação, que tratasse de maneira não colonizada as questões 

raciais, talvez por insensibilidade, ou por entender que a diversidade do currículo 

escolar é algo que se aproxima do confronto e isto pode ocasionar desdobramentos 

maiores (eu mesma recusei o confronto no início deste texto). A escola, da educação 

infantil à universidade, tem se eximido de problematizar as diferenças em seus espaços. 

Todavia, a partir da Lei. 10.639/03 e, mais especificamente, com a Lei 

11.645/08, que ratifica as determinações da lei anterior e acrescenta a obrigatoriedade 

do ensino da história e cultura indígena nos currículos da educação básica, as discussões 

que tratam da educação para as relações étnico-raciais têm alcançado um volume 

crescente nos cursos das licenciaturas ligados às ciências sociais. No entanto, quando 

tratamos especificamente dos cursos em Educação, ou sendo ainda mais específico, 

pensando nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, percebemos que os debates 

atinentes às relações raciais, à diversidade cultural e à história de África, são 

insuficientes. “O brasileiro de ascendência africana, ao contrário dos brasileiros de 

outras ascendências (europeia, asiática, árabe, judia, entre outras), ficou por muito 

tempo privado da memória de seus ancestrais (GOMES, 2006, p.17)”. 

Os cursos de licenciatura em Pedagogia representam espaços importantes de 

conhecimentos e experiências que ajudam na formação docente para a educação básica. 

Quando esses cursos se eximem da responsabilidade de empreender debates que 

                                                      
10

 A autora da dissertação ironiza a expressão utilizada pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, Damares Alves, quando esta disse que é uma mulher terrivelmente cristã.   
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aprimorem o trato para com as relações raciais, o resultado é revelado por meio da 

intransigência, das assimetrias sociais e da lógica de hierarquização do outro.  

A escola é uma das instituições sociais responsáveis pela construção 

de representações positivas dos afro-brasileiros [indígenas, 

quilombolas, etc] e por uma educação que tenha o respeito à 

diversidade como parte de uma formação cidadã. (GOMES, 2008 p. 

96). 

Não nos cabe afirmar que os pedagogos e as pedagogas são os/as únicos/as 

responsáveis pelas ações de combate antirracista, entretanto, nas licenciaturas de 

Pedagogia, que é o nosso local de fala, precisamos provocar inquietações necessárias no 

que diz respeito à reorganização curricular, às propostas interculturais de educação e à 

prática educativa voltada para a emancipação. 

Entende-se como educação emancipatória aquela que possa subverter e 

transgredir os modelos coloniais que se instalam em nossos currículos escolares. Para a 

construção dessa emancipação é urgente a visibilização das epistemes do Sul (GOMES, 

2017). Nesse sentido, a emancipação assume como função desenvolver crítica e 

interculturalmente propostas de trabalho didático-metodológico com o objetivo de 

construir uma educação que contemple os múltiplos sujeitos presentes na escola.   

Esta escola emancipada prima pela visibilização de culturas, corpos, religiões 

que, em sua maioria, são depreciados pelos processos históricos de colonização que 

ainda persistem. Assim sendo, a ressignificação dos currículos dos cursos universitários 

de formação docente e dos currículos da Educação Básica, tem caráter central na luta 

contra o racismo. 

Ao interrogarmos os currículos em nossas formações, estamos lidando com 

ações que alteram as estruturas eurocentradas dentro das instituições de ensino, afinal, o 

“currículo é um território de disputa
11

”, de tensão, de inconformismo
12

 e a sua 

reordenação significa incomodar aqueles que historicamente são/foram privilegiados, 

entretanto, a produção do conhecimento precisa assumir sua cota-parte na luta contra a 

desigualdade (GOMES, 2017). 

                                                      
11

 
Na obra “Currículo: território de disputa” o autor Miguel Arroyo debate as relações de poder que se 

engendram nos currículos escolares. A hierarquização entre as disciplinas e os agentes escolares, a crise 

da docência, a falta de foco nos estudantes e as limitações impostas pelo currículo que mantem as mesmas 

estruturas escolares de outros séculos. O autor expõe que para romper com estes modelos hegemônicos, é 

necessária a implantação de tempos-espaços, práticas coletivas de autonomia e criatividade profissional.   

 

12“Educação, pois, para o inconformismo, para um tipo de subjetividade que submete a uma 

hermenêutica de suspeita a repetição do presente, que recusa a trivialização do sofrimento e da 

opressão...” (Santos, 2009, p. 19). 
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Diante dessas memórias e considerações, este estudo busca analisar como a 

temática da diversidade étnico-racial é contemplada nos currículos de licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, nos Campi de 

Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista
13

, tendo em vista compreender os desafios que 

são postos para a formação do pedagogo na perspectiva de uma educação intercultural 

crítica.  

  Assim sendo, os objetivos específicos intencionam: Discorrer sobre os 

princípios estruturantes do colonialismo que desqualificam e silenciam os saberes dos 

subalternizados; Analisar a concepção de currículo e de formação docente presente nos 

PPCs de Pedagogia da UESB; Identificar e analisar temas e/ou conteúdos das ementas 

dos PPCs e de componentes curriculares relacionados à temática da diversidade étnico-

racial e, analisar as contribuições dos estudos anticoloniais para a descolonização dos 

currículos e a formação do pedagogo. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, bibliográfica e documental, 

que parte da seguinte indagação: Como a temática racial é contemplada nos currículos 

dos cursos de Pedagogia da UESB? Este problema de pesquisa desdobra-se nas 

seguintes questões de estudos: Que perspectiva de currículo e formação docente está 

presente nos PPCs de Pedagogia? Que temas, ementas/disciplinas específicas e/ou 

conteúdos possibilitam discutir as relações étnico-raciais? Que contribuições os estudos 

anticolonias podem propiciar para a descolonização dos currículos e a formação do 

pedagogo? 

A presente pesquisa está organizada da seguinte maneira, a primeira seção, esta 

Introdução, apresenta as memórias sobre o meu percurso formativo e a minha relação 

com a temática, a apropriação conceitual de sua abordagem, os objetivos, as questões de 

estudos e a sua relevância social para o campo da educação.  

A segunda seção trata dos princípios teóricos e metodológicos do campo 

empírico da pesquisa, ou seja, da contextualização dos cursos de Pedagogia da UESB, 

nos Campi de Itapetinga, Jequié e Conquista, e dos procedimentos para a coleta e 

análise dos dados.  

A terceira seção apresenta o estado da arte, trazendo um mapeamento das obras 

que tratam ou se aproximam de nossa discussão.  

                                                      
13

 
A contextualização do campo empírico e a metodologia desta pesquisa serão abordadas na próxima 

seção. 

 



21 

 

A quarta seção discorre sobre a colonialidade e educação, destacando os 

instrumentos que são utilizados em sua genealogia e como a ideação a respeito da raça, 

da razão e do direito sedimentam o racismo epistêmico, dificultando assim a 

descolonização dos espaços sociais, em especial, das escolas e universidades. 

Na quinta seção, no primeiro momento, discute-se sobre como a colonialidade 

tem (re)produzido, através da educação, a subalternização dos saberes dos negros, 

africanos, indígenas, quilombolas, entre outros, bem como, busca refletir sobre a 

formação do pedagogo, a partir de uma perspectiva anticolonial, tendo em vista a 

construção de uma educação intercultural crítica. No segundo momento, apresenta a 

discussão e a análise dos PPCs de Pedagogia da UESB, dos Campi de Itapetinga, Jequié 

e Conquista, tendo como foco as questões da diversidade étnico-racial. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, em que evidenciamos uma 

síntese interpretativa dos resultados da pesquisa. 

Neste sentido, tendo em vista a minha formação e atuação profissional dentro da 

educação como Pedagoga, esta pesquisa tem validação tanto em relação aos objetivos, 

quanto nas justificativas para sua realização, não só para as escolas da educação básica e 

as universidades, mas também, em outros micro-espaços sociais. 

Ouso dizer inclusive que, com base na escassez de diálogos anticoloniais dentro 

das academias, esta produção se aproxima de um levante/denúncia contra-hegemônico, 

para a promoção de uma educação antirracista. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

Divino Maravilhoso 

Gal Costa 

Atenção ao dobrar uma esquina 

Uma alegria, atenção menina 

Você vem, quantos anos você tem? 

Atenção, precisa ter olhos firmes 

Pra este sol, para esta escuridão 

Atenção 

Tudo é perigoso 

Tudo é divino maravilhoso 

Atenção para o refrão 

É preciso estar atento e forte 

Não temos tempo de temer a morte 

  

A realização de uma pesquisa é um ato que, em sua natureza, demanda cuidado, 

organização e compromisso durante o seu desenvolvimento. Demanda também, assim 

como sinalizado na epígrafe acima, atenção aos aspectos ligados à sua sistematização.  

Neste sentido, a presente seção tem como propósito apresentar quais 

movimentos foram realizados para a efetivação de nossa pesquisa. Importa-nos destacar 

os princípios teóricos e metodológicos, os instrumentos de coleta de dados, o campo 

empírico desta pesquisa, bem como a perspectiva que embasa a análise dos dados.  

A realização de uma pesquisa surge a partir de uma questão ou problema que 

resulta de diversas inquietações. Essas inquietações, por sua vez, são o produto inicial 

daquilo que se constitui a partir de observações e vivências de um sujeito sobre uma 

determinada demanda.  

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua 

indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a 

atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, 

embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e 

ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não 

tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática 

(MINAYO, 2003, p. 17). 

 

Assim sendo, o presente estudo indaga: Como a temática da diversidade racial 

vem sendo contemplada nos cursos de Licenciatura de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, nos Campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da 

Conquista, cidades localizadas no médio sudoeste da Bahia.  
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Entendemos a relevância da pesquisa qualitativa em educação, e com base nesta 

abordagem, tendo em vista o objeto de análise, optamos pela pesquisa bibliográfica e 

documental.  

Essas opções se justificam, primeiro, pela necessidade de nos fundamentar em 

relação às obras que dialogam com o currículo numa perspectiva anticolonial e que 

discutem as questões étnico-raciais no âmbito da formação docente e segundo, no que 

toca à investigação documental, é nossa meta analisar a concepção curricular constante 

na organização dos cursos de formação de professores. A pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e o campo empírico deste estudo serão apresentados na seção 

seguinte. 

 

2.1 Pesquisa qualitativa em Educação 

 

As pesquisas de princípio qualitativo começaram a ser desenvolvidas a partir dos 

séculos 18 e 19 em virtude do desajuste metodológico percebido pelos cientistas sociais 

no momento de realizarem as suas investigações. “A principal influência do positivismo 

sobre as ciências sociais foi a utilização dos termos de tipo matemático para a 

compreensão da realidade e a linguagem de variáveis para especificar atributos e 

qualidade do objeto de investigação” (HUGHES apud MINAYO, 1996, p. 23). 

Antropólogos, sociólogos e historiadores começaram a perceber que os aportes 

positivistas não contemplavam os seus objetivos.   

(...) por terem surgido no período em que prevalecia a concepção 

empirista e determinista da ciência, também procuraram tratar o objeto 

humano usando os modelos hipotético-indutivos e experimentais de 

estilo empirista, e buscavam leis causais necessárias e universais para 

os fenômenos humanos. Como, entretanto, não era possível realizar 

uma transposição integral e perfeita dos métodos, das técnicas e das 

teorias naturais para os estudos dos fatos humanos, as ciências 

humanas acabaram trabalhando por analogia com as ciências naturais 

e seus resultados tornaram-se muito contestáveis e pouco científicos 

(CHAUÍ, 2000, p. 271). 

 

Os cientistas sociais começam então a utilizar como perspectiva investigava do 

campo sociológico a hermenêutica, uma vez que esta se propõe a compreender os 

significados dos fenômenos existentes nos mais variados contextos do campo 

sociológico.  

A hermenêutica caracteriza-se por permitir que, ao realizar uma determinada 

pesquisa, o cientista social utilize a interpretação a partir da proximidade do individuo 

investigado, ao invés da pura mensuração do objeto. Aqui o sujeito é entendido de 
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forma integral, holística, um ser em sua inteireza, dotado de aspectos e engendramentos 

históricos mais amplos. 

A pesquisa qualitativa prima por entender as valorações máximas e mínimas, e 

considera esses resultantes em face de necessidades que possam surgir tanto na 

coletividade, quanto em aspecto individual no que toca às realidades investigadas.  “A 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações 

humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” 

(MINAYO, 2003, p. 22). 

Embora muitos acreditem que a pesquisa qualitativa não utilize aportes 

numéricos como tabelas ou gráficos, este tipo de pesquisa não exclui de seus campos 

investigativos tais elementos. 

O que difere a pesquisa qualitativa da quantitativa é o seu foco, ou seja, 

enquanto a pesquisa quantitativa se atenta unicamente ao produto final da investigação, 

desconsiderando ou minorizando o percurso metodológico, a pesquisa qualitativa não se 

atenta pontualmente sobre um produto específico, pois analisa os fenômenos, os 

percentuais macro e mínimos, os contextos em que estes se constituíram.  

Este tipo de pesquisa se atenta a aspectos ligados à classe, gênero, etnia, poder 

econômico, tendo em vista que esses elementos não podem ser friamente quantificados 

ou “envasados” diante de sua característica subjetiva. Ou seja, a pesquisa qualitativa se 

sedimenta “no mundo dos significados das ações e das relações humanas” (MINAYO, 

2003, p. 10). 

A pesquisa qualitativa exige do pesquisador um cuidado e um rigor científico 

ainda maior e mais incisivo. Isso implica dizer que para a sua realização exige-se a 

adoção de determinadas ações. Bogdan e Biklen (2010) nos orientam quanto às 

características e processos que auxiliam na solidificação de uma pesquisa qualitativa. 

Assim sendo, “na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal” (BOGDAN e BIKLEN 2010, p. 

47). Em outras palavras, o pesquisador introduz-se no espaço natural a ser investigado.  

Em nosso contexto, por adotarmos a pesquisa bibliográfica e documental, 

teremos como nosso ambiente natural, os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs de 

Pedagogia da UESB. 

Interessa-nos entender, a partir do contexto sociológico das cidades em que se 

localizam os campi, quais as articulações que os espaços de formação de professores, 
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dentro das universidades, têm feito com os arranjos sociais locais no campo da 

superação do racismo. 

Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 

instituições a que pertencem. Quando os dados em causa são 

produzidos por sujeitos, como no caso de registos oficiais, os 

investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que eles 

foram elaborados. Quais as circunstâncias históricas e movimentos de 

que fazem parte? Para o investigador qualitativo divorciar o ato, a 

palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado. 

(BOGDAN e BIKLEN, 2010, p. 48). 
 

 Esses mesmos autores asseguram que “a investigação qualitativa é descritiva” 

(BOGDAN e BIKLEN 2010, p.48), ou seja, se atentam em depurar micro-aspectos tais 

como expressões orais e físicas, objetos, anotações pormenorizadas, imagens, entre 

outros. Estes elementos são cuidadosamente analisados e colocados para acareação 

dentro de um contexto alargado. “Ao recolher dados descritivos, os investigadores 

qualitativos abordam o mundo de forma minuciosa” (BOGDAN e BIKLEN 2010, p. 

49).  

Outro aspecto a considerar dentro da realização da pesquisa qualitativa é que “os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva” 

(BOGDAN e BIKLEN 2010, p. 50), isto implica dizer, em termos mais simples, que 

este tipo de abordagem se desenvolve de forma ascendente, ou seja, a partir dos 

aspectos demonstrados na coleta de dados e não tem a intenção de “confirmar ou 

infirmar hipóteses construídas previamente” (BOGDAN e BIKLEN 2010, p. 50), ao 

contrário, ela elege suas categorias de análises com base na sistematização de suas 

coletas. 

Por isso é tão importante entender o processo que constitui esta pesquisa, o seu 

desenvolvimento, o seu percurso. Nada aqui se coloca como verdade já preestabelecida, 

imutável, e sim como um fenômeno que se ajusta aos espaços de seus acontecimentos. 

“Não se trata de montar um quebra-cabeças cuja forma final conhecemos de antemão. 

Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se recolhem e 

examinam as partes” (BOGDAN e BIKLEN 2010, p. 50).    

 Temos ainda outra característica a considerar nesta concepção de pesquisa “O 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa” (BOGDAN e BIKLEN 

2010, p 51). Aqui importa-nos, como investigadores, compreender como os diferentes 

sujeitos dão sentido a um determinado aspecto social.  
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2.2  Pesquisa de caráter bibliográfico e documental 

 

A pesquisa bibliográfica requer do investigador um volume extremamente 

intenso de leituras sistemáticas em periódicos, artigos, sites, entre outros. Este tipo de 

pesquisa costuma ser denso e extremamente meticuloso.  

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque 

e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura 

científica. (BOCCATO, 2006, p. 266). 
 

Uma pesquisa bibliográfica exige como pressuposto a clareza quanto ao objeto a 

ser investigado. Volpato (2000) recomenda que na fase inicial da investigação, o 

pesquisador formule um título provisório de sua pesquisa. Segundo ele, esta ação 

auxilia na busca e seleção das leituras a serem realizadas. Assim, o investigador terá 

como identificar as leituras primárias, secundárias e terciárias.  

As leituras primárias são aquelas feitas a partir de obras de autores titulares de 

conceitos, teorias e pensamentos. Estas leituras representam o contato direto com as 

fontes e têm elevada importância, pois oferecem ao pesquisador subsídios coletados 

direto de suas fontes. Este tipo de leitura é imprescindível ao pesquisador. 

As leituras secundárias tratam-se de interpretações de autores sobre uma 

determinada teoria que foi elaborada por outros teóricos. São leituras importantes, pois 

ajudam o pesquisador a compreender com maior facilidade uma teoria ou conceito.  

As fontes terciárias são desdobramentos das obras primárias e secundárias. 

Embora importantes, são produções que se fundamentam de forma aligeirada sobre uma 

teoria.  

 Para que a pesquisa obedeça ao rigor necessário que resultará em um produto 

científico de excelência é preciso que alguns parâmetros sejam estabelecidos. Também 

será necessária uma elaboração de análise metodológica sistemática e organizada.  

 A pesquisa documental “busca identificar informações factuais nos documentos 

a partir de questões e hipóteses de interesse” (CAULLEY apud LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, 38); e requer daquele que a utiliza tanto habilidade quanto comprometimento com 

o documento a ser analisado. “Uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa 

documental deve, com o objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as 

pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes” (CELLARD, 2008, 298). 
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Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências 

sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos 

sociais, estabelecendo suas características ou tendências. (PADÙA, 

(1997, p.62). 

 

Nessa perspectiva, Lüdke e André (2012), Alves-Mazotti (1998) e Oliveira 

(2007), explicitam que os documentos são aportes escritos que possuem informações, 

leis, regulamentos, decretos, resoluções, entre outros. Os autores colocam ainda que, é 

preciso pensar a análise documental em seus contextos, sociais, culturais, econômicos, 

entre outros aspectos, tendo em vista que estes aspectos vão ajudar a desvelar qual a 

concepção da elaboração e efetivação daquele determinado documento. 

 No espaço educacional, a pesquisa documental tem especial relevância, pois, 

embora contenha dados aparentemente estabilizados, esses revelam o contexto, social e 

antropológico em que foram concebidos. Gomes (2007) salienta que este tipo de 

pesquisa transcende o que denominamos de técnica e alcança a feição de um método, 

tendo em vista suas múltiplas atribuições epistemológicas, teóricas, morfológica e 

técnica. 

As fases que compõem a pesquisa documental são a pré-análise, a análise e a 

inferência. Na pré-análise, o pesquisador vai identificar que dados documentais se 

adequam ao seu objeto e objetivo de estudo. Aqui, o investigador se atenta à veracidade 

dos documentos e a sua pertinência em relação à investigação.  

Na análise propriamente dita, onde já houve uma garimpagem e a ligação com o 

objeto a ser analisado, são considerados aspectos em universos qualitativos, os 

momentos históricos em que foram concebidos, seus contextos sociológicos, a sua 

relevância dentro do espaço acadêmico.  

Na Inferência, o investigador elabora considerações sobre os dados coletados e, 

a partir daí, formula outros encaminhamentos. Esses três passos que compõem a análise 

de conteúdo serão melhores dialogados à frente. 

 

2.3 Campo empírico da pesquisa: Os Cursos de Licenciatura em Pedagogia da 

UESB 

  

Com o objetivo de compreender o lugar da educação das relações étnico-raciais 

nos currículos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Sudoeste da 
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Bahia - UESB, será realizada a análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC de 

Licenciatura de Pedagogia dos Campi Itapetinga
14

, Jequié
15

 e Vitória da Conquista
16

.  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB é uma instituição 

pública de ensino superior regida pela multicampia, com sede estabelecida em Vitória 

da Conquista, a terceira cidade mais populosa da Bahia, localizada na região do centro-

sul baiano, que dista aproximadamente 520 km da capital baiana, Salvador. A UESB 

possui três Campi: Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié.  

À época, em 1980, a implantação da universidade se justificou pela carência da 

região no que toca a oferta de ensino superior gratuito e de qualidade, não só para 

aqueles que se localizam em sua região, mas, para diversos estudantes que objetivavam 

continuar seus estudos acadêmicos. Assim, após diversas movimentações sociais, a 

então Fundação Educacional do Sudoeste é criada pelo Decreto nº 27.450, de 12/08/80.  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia ofertados 

pela UESB nos três Campi são regidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica de 2013 e ainda, 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia de 15 de maio de 

2006. 

A UESB oferta anualmente cerca de 3.000 mil vagas distribuídas em seus 48 

cursos de graduação, ofertados no âmbito de seus 03 (três) Campi, com entradas 

regulares via SISU (Sistema de Seleção Unificada), ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e provas de vestibulares anuais. A UESB ainda estabelece parcerias com o 

Plano Nacional de Formação Docente – PARFOR e cursos de formação na modalidade 

EAD (Educação à Distância), (PPC/UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012). 

                                                      
14

 
Itapetinga também conhecida como “Terra da pecuária” está localizada na região Sudoeste, pertence a 

Mesorregião do centro Sul Baiano e a Microrregião de Itapetinga, distante de salvador cerca de 560 km, 

possui um clima tropical atlântico e ocupa uma área territorial de 1.627,462 km². Sua população de 

acordo com censo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017 é de aproximadamente 

77.533 habitantes.  

 

15
 
Jequié é um munícipio baiano, distante 365 km de salvador, localizado na zona limítrofe entre a 

Caatinga e a Zona da Mata, possui um clima semiárido e ocupa uma área territorial de 3. 035,423 km². 

Conhecida como “Cidade sol” em virtude de sua temperatura elevada, a cidade de Jequié de acordo com o 

último IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017 tem aproximadamente 162. 209 

habitantes.   

 

16 A cidade de Vitória da Conquista é também conhecida como “Capital do Sudoeste”. Distante da 

Capital cerca de 509 km, a cidade esta situada na Mesorregião do Centro Sul Baiano e na Micro Região 

de Vitória da Conquista. Em 2017 o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o 

munícipio, que apresenta um clima tropical de altitude tem uma população de 348 718 habitantes.  
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No ano de 2019 a universidade completa 39 anos de história. Nesse processo, é 

evidente o seu crescimento não apenas nos cursos de graduação, mas também nos 

espaços da Pós-Graduação.  

Em seus três Campi, conforme dados da Pró-Reitoria de Graduação, a UESB 

oferece 48 (quarenta e oito) cursos de graduação. E no nível de pós-graduação, 

conforme dados da Pró-Reitoria de Pós-graduação, a Instituição conta com 16 

(dezesseis) cursos de especialização nas mais variadas áreas de atuação, 21 (vinte e um) 

programas de stricto sensu, sendo 16 (dezesseis) acadêmicos e 5 (cinco) profissionais. 

Em relação ao Doutorado, cinco programas oferecem este nível de formação, sendo dois 

em Vitória da Conquista (Agronomia e Memória), dois em Itapetinga (Zootecnia e 

Engenharia e Ciências de Alimento) e um em Jequié (Enfermagem e Saúde). 

Em sua estrutura organizacional, a UESB possui 17 (dezessete) departamentos 

assim organizados: 

 

 

ITAPETINGA  

 

 Departamento de Ciências Exatas e Naturais – DCEN; 

 Departamento de Ciências Humanas, Educação e Linguagem - DCHEL; 

 Departamento de Tecnologia Rural e Animal – DTRA 

 

JEQUIÉ   

 

 

 Departamento de Ciências Biológicas – DCB; 

 Departamento de Ciências Humanas e Letras – DCHL;  

 Departamento de Ciências Tecnológicas - DCT; 

 Departamento de Química e Exatas - DQE);  

 Departamento de Saúde I - DS I;  

 Departamento de Saúde II - DS II  

 

 

 VITÓRIA DA CONQUISTA  

 

 

 Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET),  

 Departamento de Ciências Naturais (DCN), 
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 Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA), 

 Departamento de Engenharia Agrícola e Solos (DEAS), 

 Departamento de Estudos Linguísticos e Literários (DELL),  

 Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH),  

 Departamento de Fitotecnia e Zootecnia (DFZ),  

 Departamento de Geografia (DG),  

 Departamento de História (DH) 

Embora pertencentes a uma mesma universidade, os cursos de Licenciatura em 

Pedagogia ofertados pela UESB possuem nuances diferenciadas, tendo em vista o 

contexto e arranjo social das cidades que compõem os seus três (três) campi. 

 

2.3.1 Curso de Pedagogia- Campus de Itapetinga 

  

O curso de Licenciatura em Pedagogia passou a ser ofertado pela UESB Campus 

Itapetinga, a partir do ano de 1997. As turmas são compostas por licenciandos 

residentes tanto na cidade de Itapetinga, quanto nas cidades circunvizinhas, tais como: 

Maiquinique, Itarantim, Macarani, Itororó, Firmino Alves, Ibicuí, dentre outras. 

O curso de Pedagogia da UESB de Itapetinga surge de uma demanda popular, 

que pelo desenho socioeconômico, possuía à época, um número elevado de professores 

que embora estivessem atuando em salas de aula, não tinham formação superior. 

 Em virtude da impossibilidade econômica para cursar uma formação superior na 

cidade mais próxima (Vitória da Conquista), pressionado pela sociedade civil 

organizada e partindo de um levantamento de demanda e estudo de impactos, a UESB 

que à época só possuía o curso de Zootecnia nesta cidade, constatou a urgência em 

implantar em 1997 o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

conforme Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 084/97, 

publicada no Diário Oficial de 24/12/1997, tendo como Habilitações: 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e da 1ª a 4ª 

Série do Ensino Fundamental; Habilitação Específica em Supervisão 

Escolar e Orientação Escolar. (PPC/UESB, ITAPETINGA 2011, 

17). 
 

Embora implantado em 1997, o curso de Pedagogia só foi reconhecido em 2005 

após uma série de ações por parte da comunidade civil, docentes e discentes do curso.  

 O curso adota o exercício da docência, como base de formação do pedagogo, 

para que este atue em diversos espaços formais e não formais, que tenha compromisso 
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ético, estético, moral e social; que o pedagogo seja, um professor-pesquisador, dentre 

outros princípios norteadores. O curso de pedagogia tem como objetivo geral 

Formar profissionais na área de Pedagogia, legalmente apto para o 

exercício do magistério em instituições de educação escolar e não 

escolar, e atuar na educação infantil, anos iniciais do ensino 

fundamental, educação de jovens e adultos, educação profissional, 

gestão e apoio pedagógico em espaços escolares e não-escolares e nas 

disciplinas pedagógicas do magistério nos cursos de formação de 

professores da educação básica e de outras áreas emergentes no campo 

sócio educacional (PPC/UESB, ITAPETINGA 2011, 17). 

 

Nesse sentido, o egresso deverá, ao final do curso possuir formação técnica,  

política e pedagógica para a docência, capacidade de gerenciamento escolar em 

múltiplos espaços formais e não formais, dentre outras competências.  

 

2.3.2 Curso de Licenciatura em Pedagogia- Campus de Jequié 

 

 O curso de Pedagogia em Jequié iniciou o seu processo de implantação no final 

da década de 80, mais precisamente no ano de 1987 e teve como justificativa, entre 

outras questões, a demanda em formar teórico-metodologicamente os professores que 

atuavam nas séries iniciais do Ensino Fundamental do município (PPC/UESB, JEQUIÉ, 

2013). 

À espoca já existia na cidade de Jequié um programa municipal de formação de 

professores chamado Programa de Apoio às Séries Iniciais (PACI). O PACI era um 

programa da prefeitura municipal que objetivava proporcionar ao corpo docente um 

embasamento mais amplo voltado à atuação em sala de aula. 

 Embora este e outros programas tenham auxiliado no aprimoramento da atuação 

dos docentes, era evidente que para uma formação mais substancial havia a necessidade 

de se pensar esta formação em aspectos mais alargados. 

Assim, a partir do Diagnóstico Estratégico da UESB
17

, o Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) realiza um estudo de demanda em Jequié e nas 

cidades vizinhas, tendo em vista analisar a viabilidade de uma licenciatura para a 

formação dos professores. 

                                                      
17

 
O Diagnóstico Estratégico da UESB é formado por uma comissão interna que tem por objetivo a partir 

de dados ligados à número de habitante de uma determinada região, dados estatísticos escolares, condição 

econômica e social, audiências públicas, realizar um estudo de levantamento de demandas para elaborar 

parecer sobre a pertinência da implantação de um determinado curso na universidade. 
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O projeto político pedagógico do referido curso traz em seu bojo princípios e 

objetivos, discussões teóricas sobre a formação para a pesquisa, para atuação no mundo 

do trabalho, a difusão de conhecimento, o trato com as questões sociais em perfil 

contemporâneo, entre outros. 

Conceber um egresso que traduza um perfil atento às necessidades do homem, 

da educação e da sociedade, são algumas das expertises que devem compor a formação 

do licenciado que conta, também, com pressuposto atinentes a uma educação crítica, a 

qual se propõe a elaborar alternativas de superação de diferenças que violentam os seres 

humanos. 

   

2.3.3 Curso de Pedagogia- Campus de Vitória da Conquista 

 

O curso de licenciatura em Pedagogia do Campus Vitória da Conquista foi 

criado em 1998, a partir de reivindicação da comunidade regional. O contexto que 

envolve a implantação do referido curso não é diferente dos demais campi. A demanda 

pela formação de professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental, a 

possibilidade de mais uma licenciatura para a cidade e também para os municípios 

vizinhos, a escuta aos diversos movimentos realizados pela sociedade civil, foram 

alguns dos impulsionadores para a implantação do curso de Pedagogia em Conquista. 

(PPC/UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012). 

Em Vitória da Conquista o curso de Pedagogia também passou por um longo 

processo de reconhecimento, na realidade os três campi lograram o reconhecimento em 

um único processo que se concretizou no ano de 2005. 

É interessante ressaltar que a análise do curso de Pedagogia da UESB oferecidos 

em seus três Campi, será realizada a partir de uma perspectiva anticolonial de educação, 

descrevendo, identificando e desvelando possíveis manifestações (ainda que 

subjacentes) de colonialidade em seus interiores. Daí o nosso interesse em analisar os 

documentos acima descritos. “O documento escrito constitui uma fonte extremamente 

preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais”. (Cellard, 2008, p. 295). 
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2.4 Análise e tratamentos dos dados 

 

Especificamente no que diz respeito à análise dos dados, com base em 

documentos, trataremos de desenvolver a apreciação destes por meio da análise de 

conteúdo. Inspirada em Bardin (2011), podemos entendê-la, como 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2011, p. 47). 
 

Godoy (1995), afirma que a análise de conteúdo na concepção de Bardin é uma 

técnica metodológica com aplicabilidade nas mais variadas formas de comunicação, 

permitindo ao pesquisador compreender aspectos, fenômenos, características que estão 

subjacentes nos discursos.  

Através desta técnica, a tarefa do pesquisador perpassa por dois pilares: o 

primeiro é entender a mensagem enviada como se fosse um receptor e o segundo, 

consiste em reajustar o olhar para daí depurar a mensagem por trás do discurso.  

A análise de conteúdos possui três fases fundamentais: pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2011). 

 A pré-análise consiste em estabelecer um cronograma de ações, detalhado e 

atento. Embora figure com um planejamento, a pré-análise não é engessada, inflexível. 

Ao contrário, ela considera, sobretudo em se tratando de pesquisa na área das ciências 

sociais – permeada por subjetividades, alguns elementos que podem ser alterados ao 

longo do processo. Nesta fase ocorre o que Bardin (2011) chama de leitura flutuante, ou 

seja, uma leitura inicial com os documentos que serão analisados posteriormente.  

 A leitura flutuante auxilia no descarte de materiais que não serão utilizados, no 

surgimento de categorias e na constituição do corpo da pesquisa como um todo. Para 

tanto, recomenda-se seguir alguns critérios de: 

exaustividade(deve-se esgotar a totalidade da comunicação, não omitir 

nada); representatividade(a amostra deve representar o universo); 

homogeneidade(os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem 

obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes); 

pertinência(os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo 

da pesquisa) e exclusividade(um elemento não deve ser classificado 

em mais de uma categoria) (CÃMARA, 2013, p.183). 
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A exploração material se constitui pela eleição das unidades de codificação. Para 

tanto, no sentindo de compreender o corpus (materiais textuais coletados), procede a 

codificação, classificação e categorização.   

Na codificação são selecionados a agregação de discursos, os aspectos a serem 

considerados no desenvolvimento da análise, a sistematização de mensagens 

semelhantes, a elaboração de um protótipo do que se tornarão as categorias. 

A classificação tem natureza acentuadamente subjetiva, pois, se atenta ao caráter 

semântico que está no interior da mensagem do documento. A categorização permite a 

correlação e organização de dados a partir de sua esquematização. 

No que concerne ao tratamento de dados: inferência e interpretação, entendemos  

que esta etapa significa o ponto central da pesquisa, pois, é aqui que o investigador vai a 

partir da soma de seus empreendimentos conceituais, de sua colheita de dados e de suas 

análises, elaborar suas impressões acerca do objeto de estudo. 

Portanto, esta etapa demanda um modelo de operação extremamente ligado ao 

contexto social em os dados foram gestados, principalmente em uma pesquisa em 

educação.  
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3 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NO CAMPO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS E A FORMAÇÃO DOCENTE NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

A descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo, é, 

está visto, um programa de desordem absoluta.  

Mas não pode ser o resultado de uma operação mágica, de um 

abalo natural ou de um acordo amigável.  

A descolonização, sabemo-lo, é um processo histórico, isto é, 

não pode ser compreendida, não encontra a sua inteligibilidade, 

não se torna transparente para si mesma senão na exata medida 

em que se faz discernível o movimento historicizante que lhe dá 

forma e conteúdo.  

A descolonização é o encontro de duas forças congenitamente 

antagônicas que extraem sua originalidade precisamente dessa 

espécie de substantificação que segrega e alimenta a situação 

colonial.  

Sua primeira confrontação se desenrolou sob o signo da 

violência, e sua coabitação – ou melhor, a exploração do 

colonizado pelo colono - foi levada a cabo com grande reforço 

de baionetas e canhões.  

O colono e o colonizado são ve1hos conhecidos. E, de fato, o 

colono tem razão quando diz que "os" conhece. É o colono que 

fez e continua a fazer o colonizado. O colono tira a sua verdade, 

isto é, os seus bens, do sistema colonial.                    

 

 Frantz Fannon 

 

 

O propósito desta seção é realizar buscas e análises acerca de debates sobre a 

descolonização do currículo, a formação docente na perspectiva anticolonial, o 

anticolonialismo dentro do currículo escolar, entre outras abordagens atinentes à 

superação do racismo e assim, colaborar academicamente com o tema, propondo e 

evidenciando novas propostas investigativas.  

Pontualmente sobre as buscas por obras que discutem a anticolonialidade na 

educação, a formação docente dos cursos de Pedagogia para a diversidade étnica, a 

descolonização do currículo, entre outras nuances da educação para as relações raciais, 

elegemos como percurso investigativo a não inserção de combinações de palavras em 

navegadores virtuais de busca. Este método nos daria um substrato aleatório de diversas 

produções, em variados espaços eletrônicos.  
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Como parâmetro utilizado para dialogar com as obras, consideramos que 

analisaríamos textos que trouxessem, de maneira entrelaçada, debates sobre o curso de 

Pedagogia, as relações étnico-raciais, a descolonização do currículo e a formação de 

professores e professoras. Ou seja, nos interessou analisar obras (artigos, teses, 

dissertações) em que houvesse, em seu bojo, a dialogia entre formação docente, 

currículo escolar e relações raciais. 

Optamos por analisar as obras constantes nos bancos de produções da ANPEd 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), em seus Grupos de 

Trabalho (doravante chamados de GT); GT – 08 Formação de Professores, GT – 11 

Política de Educação Superior, GT – 12 Currículo e GT – 21 Educação Para Relações 

Raciais. 

Também nos interessou analisar os trabalhos produzidos e veiculados no IBICT 

(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), na Revista ABPN 

(Associação Brasileira de Pesquisadores Negros) e na CAPES (Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) em sua Plataforma Sucupira. 

Os cinco bancos de produções listados anteriormente, possuem 

alcance/reconhecimento nacional no universo acadêmico de pesquisas na área 

educacional e têm dedicado especial atenção aos debates que tratam da superação do 

racismo nas salas de aula. 

No que diz respeito ao marco temporal, tendo em vista a observância do 

currículo escolar para as relações raciais, definimos que nossa busca se daria a partir de 

2003, ano em que foi sancionada a lei 10.639/2003
18

 e se estenderia até o ano de 2018. 

A nossa escolha se justifica em virtude de entender que foi a partir da referida lei 

e da obrigatoriedade dos currículos escolares elaborarem ações pedagógicas acerca dos 

estudos sobre a cultura africana e indígena, que as escolas se viram tensionadas a 

reconhecer a existência do racismo também em seus interiores. 

É interessante ressaltar que em razão da discussão acerca do tema 

anticolonialidade no currículo escolar e, as relações étnico-raciais se constituírem como 

uma abordagem ainda pouco presente nos bancos acadêmicos, tivemos muita 

dificuldade em localizar as produções nesta perspectiva.  

                                                      
18

 
Altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n

o
 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, 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 e Indígena” 



37 

 

Cabe ainda colocar que no que toca especificamente à educação, 

anticolonialidade, formação de professores e o currículo escolar para as questões étnico-

raciais, campo de nossa pesquisa, a escassez das obras foi ainda mais incidente. Este 

contexto nos instigou ainda mais, uma vez que estamos alargando as perspectivas 

investigativas acerca da superação do racismo dentro da educação. 

Nas buscas realizadas por estes espaços, aparecerem como resultado de nossas 

procuras uma variedade de licenciaturas específicas como História, Artes, Ciências 

Biológicas e até o ensino da Física. Entretanto, apesar de estas discussões representarem 

contribuições para o campo educacional no que tange à diversidade étnica e condição do 

negro dentro do contexto escolar, suas abordagens se distanciam do universo dos cursos 

de Licenciatura em Pedagogia. 

Começamos as nossas investidas pelo Grupo de Trabalho sobre Formação de 

Professores ou GT 08 da ANPEd. O GT 08 é um espaço destinado a realizar discussões 

sobre as demandas, expertises e avanços no que concerne à formação dos professores e 

traz em seu bojo dialógico, contextos contemporâneos ligados aos movimentos sociais, 

aos processos identitários que aludem à profissão docente e à evolução das condições 

que permeiam a docência. 

Ademais, este espaço solidifica a importância da construção/ressignificação do 

professor-pesquisador que, no limite de sua atuação, quer seja na educação básica, quer 

seja na educação superior, contribui para o alargamento de aprendizagens significativas 

e atentas às demandas sociais mais urgentes. 

Das 101 obras encontradas no GT 08 da ANPEd – Formação de Professores que 

discutem a formação docente dentro da perspectiva das relações étnico-raciais, apenas 

as duas destacadas quais sejam; “Formação do docente/gestor multicultural: 

possibilidades e tensões” e “Refletindo multiculturalmente sobre a formação continuada 

de professores e gestores escolares: produção do conhecimento e perspectivas”, têm 

relação com a Licenciatura em Pedagogia no contexto da formação docente para as 

relações raciais. 

 O primeiro artigo a ser analisado foi “Formação do docente/gestor multicultural: 

possibilidades e tensões”, escrito pelos autores Joanário, Canen, Oliveira e Silva (2008).  

Este artigo faz uma digressão acerca dos trabalhos apresentados no GT 08 da 

ANPEd e aponta que, embora haja muitas discussões acerca da formação para as 

relações raciais, no que tange à ação da gestão, há um embotamento dialógico, ou seja, 
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não há diálogos mais incidentes sobre a atuação dos gestores pedagogos em relação à 

temática do negro.  

O artigo traz como suporte referencial as concepções de Canen (2007); Candau 

(2006); Fleuri (2003); Machado (2002); Gonçalves e Silva (2004), entre outros, para 

evidenciar a demanda de mais estudos acerca da função do pedagogo gestor como 

agente na luta antirracista e na concepção de uma educação multicultural. 

O segundo texto a ser analisado no GT 08 – Formação de Professores, é: 

“Refletindo multiculturalmente sobre a formação continuada de professores e gestores 

escolares: produção do conhecimento e perspectivas”, de Xavier (2008).  

Este texto também aborda a função da gestão pedagógica como possibilidade na 

luta antirracial e coloca a formação docente como espaço central na concepção de uma 

escola engajada interculturalmente.  

Xavier (2008) evidencia o fato de que a atuação concomitante da gestão com a 

docência pode dificultar a sua atuação em um contexto intercultural mais amplo, tendo 

em vista que precisa se dedicar a duas funções distintas. 

A pesquisa tem por centralidade investigar que espaço está sendo destinado às 

relações raciais, dentro dos cursos de Pedagogia na perspectiva da gestão pedagógica 

nas formações de professores. 

Cabe evidenciar que assim como no artigo “Formação do docente/gestor 

multicultural: possibilidades e tensões”, escrito pelos autores Joanário, Canen, e 

Oliveira e Silva (2008), a obra em destaque também faz análises em bancos de 

publicações da ANPEd e como distinção, avança para os bancos da CAPES. 

Ainda nos bancos de publicações da ANPEd, fomos buscar produções no GT 11 

- política da educação superior, sempre direcionados pela perspectiva que entrelaça a 

licenciatura em pedagogia, a formação docente e as relações étnico-raciais. 

O GT 11 da ANPEd foi criado em 1981 e se afirma como um espaço acadêmico 

reverenciado pela vasta contribuição que faz no que diz respeito à politica da educação 

superior.  

Entre outras temáticas dentro da Educação, o GT 11 evidencia a reordenação 

estrutural das universidades, as condições a que estão submetidos os docentes do ensino 

superior, a reconstrução de currículos de cursos coadunados com as reais demandas 

sociais, entre outras contribuições. Daí emerge a justificativa na realização de nossas 

pesquisas pelo acervo científico produzido pelo GT 11.  
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Em resposta às buscas realizadas obtivemos apenas duas produções que citavam 

a perspectiva intercultural da educação, destas, apenas uma, que se trata de uma 

apresentação de trabalho, discute especificamente a formação docente no âmbito da 

licenciatura em Educação no Campo. 

Embora tenhamos encontrado apenas uma produção que discute a formação 

docente em licenciaturas, esta faz uma crítica a partir do Curso de Educação no Campo. 

Cabe destacar que, mesmo se tratando de um curso de Educação no campo, optamos por 

analisá-la, pois, esta produção apresenta diálogos que se aproximam dos nossos. 

A obra “O curso de licenciatura em Educação do Campo: os referenciais contra-

hegemônicos no contexto de consolidação da política de formação de educadores do 

campo” de Hellen do Socorro de Araújo Silva, apresentado em 2017, é parte de uma 

pesquisa de doutoramento e traz como centralidade as discussões sobre a educação 

superior pública materializada na política de formação dos educadores por meio do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo na UFPA (Universidade Federal do 

Pará).  

De natureza qualitativa, a pesquisa de Silva (2017) assume um caráter contra- 

hegemônico para pensar o currículo de licenciatura que se desvincule dos contextos 

colonizadores que permanecem a desconsiderar aqueles que historicamente foram 

marginalizados (indígenas, negros, moradores do campo, quilombolas, populações 

ribeirinhas, caiçaras, entre outras minorias). 

A autora denuncia em sua pesquisa que a política de formação de maneira 

generalizada (e aí evidenciamos o curso de Pedagogia) obedece à lógica economicista 

ocidentalizada de organismo tais como, o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Interamericano do Desenvolvimento (BID) e Banco Internacional para Reconstrução do 

Desenvolvimento (BIRD), estes impunham diretrizes ao aspecto da política de 

formação. 

As discussões constantes no trabalho em destaque que foram referenciadas por 

Arroyo (2011) e que refutam a hegemonia epistemológica que ascende do Norte Global 

têm estreita relação com os debates de nossa dissertação e esta condição nos 

impulsionou a trazê-las para esta seção. 

Nossas buscas agora, destinam-se ao Grupo de Trabalho de Currículo da 

ANPED – GT 12. O GT 12 propõe-se a debater as questões contemporâneas que 

perpassam os currículos escolares da educação. 
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Após a realização das buscas, obtivemos um total de 68 produções, destas, 68 

discutem questões referentes ao currículo da educação básica e condição da formação 

docente, entretanto, quando refinamos as análises, emergiram apenas duas obras que 

tratam das licenciaturas de maneira mais generalizada, sem fazer nenhuma menção 

específica ao curso de Pedagogia.  

Mesmo cientes da ausência de tratativas específicas do curso de Pedagogia  

relacionado às questões étnico-raciais no GT – 12, em virtude das obras debaterem as 

demandas curriculares na educação superior, consideramos analisá-las, uma vez que não 

tratam de nenhuma licenciatura específica.  

O primeiro texto a ser analisado no GT – 12 Currículo “Pesquisando 

Multiculturalismo e Pensando Multiculturalmente sobre Pesquisa na Formação 

Docente: uma experiência de currículo em ação” de Ana Canen (2005), discute o 

currículo multicultural na formação de professores de maneira generalizada e traz em 

seus escritos os resultados de uma pesquisa-ação. 

Alicerçada referencialmente por Bhabha (1998), Canen, (2001), Canen & 

Oliveira (2002), McLaren (2000), a autora esclarece que para a concepção de um 

currículo de educação superior atento às demandas acerca dos diferentes sujeitos da 

educação em nossos dias, é importante conceber disciplinas que traduzam em seu 

ementário as discussões que aludem às questões da diversidade. 

Ela aponta a necessidade de se pensar a diversidade como elemento de pesquisa 

no âmbito da formação de professores para que os licenciandos desenvolvam o sentido 

de ser professor pesquisador dentro e fora das salas de aula. 

O segundo trabalho em análise, “Todos iguais... Todos diferentes... 

Problematizando os discursos que constituem a prática curricular”, de Barreiros (2009), 

é uma apresentação de trabalho que ocorreu na 28ª reunião anual da ANPEd e discute os 

estudos culturais e pós-coloniais na práxis da docência. 

Barreiros (2009) dialoga com a necessidade de conceber um professor que 

interrogue o Projeto Político Pedagógico – PPP da escola, as políticas públicas que 

tratam das minorias, e as condições em que são submetidos as relações de diversidade 

no contexto escolar. 

Para a autora é importante que o currículo de formação de professores possibilite 

a construção de profissionais que refutem os velhos paradigmas pautados na racialidade 

e na racionalidade colonialista. Como já foi posto, nenhum dos textos que se 
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aproximavam das discussões anticoloniais curriculares, com ênfase na educação étnico-

racial no curso de pedagogia, foi encontrado. 

No que diz respeito ao GT – 21 Educação e Relações étnico-raciais, das 46 

(quarenta e seis) respostas que obtivemos a partir das chaves de palavras citadas, apenas 

04 (quatro) se aproximavam de nossa pesquisa. 

Entretanto, é correto evidenciar que não foram encontradas produções que 

articulassem a licenciatura em Pedagogia, a formação de professores e as questões 

raciais em um só texto.  

Ancorado referencialmente em autores como Nilma Lino Gomes (2008), 

Petronilha B. G. e Silva (2003) e Siss (2003), o artigo “Multiculturalismo, educação 

brasileira e formação de professores: verdade ou ilusão?” da autora Ahyas Siss, elabora 

uma discussão dentro de uma perspectiva historicizada a respeito da concepção de 

diversidade educacional a partir das mudanças ocorridas na virada do século XX para o 

século XXI. 

Para tanto, a autora traz ao centro aportes legais tais como, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs e Lei de Diretrizes e Bases de 1996 – LDB, traçando um 

paralelo entre esses documentos e os diversos cursos de formação de professores.  

Siss (2006) aborda a educação para a diversidade e a condição sócio-escolar dos 

afro-brasileiros e aponta alguns encaminhamentos para desconstruir a esteriotipia 

endereçada aos negros e às negras. 

O artigo “A Questão Racial na Formação de Professores da Perspectiva dos 

Docentes da FFP”, de Mariza de Paula Assis, aborda a perpetuação da concepção 

hegemônica e colonizada que permeia os currículos de cursos de formação de 

professores. A autora ambienta sua pesquisa na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro – UERJ e elege como objetivo analisar de que forma as questões de cunho racial 

são inseridas nos currículos de suas licenciaturas em Pedagogia, Geografia, História, 

Matemática, Biologia e Letras. 

Embora não discuta exclusivamente o curso de Pedagogia, campo de nossa 

formação, o artigo de Assis (2007) traz ao centro dos debates a urgência da reordenação 

curricular para as relações raciais no âmbito das licenciaturas. 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e se dedica a evidenciar como esta 

condição de inercia por parte dos currículos da Educação Superior colabora diretamente 

para a reprodução de práticas hegemônicas de educação.  
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Tendo como recorte temporal os anos compreendidos entre 1970 e 1989, e 

ambientada no estado do Pará, a produção “Silêncio e Cor: Relações Raciais e a 

Formação de Professoras no Estado do Pará (1970-1989)” de autoria de Wilma de 

Nazaré Baía Coelho, faz uma discussão sobre o silenciamento que o currículo dos 

cursos de formação docente adotam no que tange às questões ligadas à diversidade 

racial. O lócus desta pesquisa é o Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP) que 

oferece o curso de formação docente. 

A autora faz uma abordagem histórica sobre a evolução institucional do IEEP e 

coloca que no que diz respeito às questões de cor, bem como seus desdobramentos, a 

instituição pouco evolui, preferindo naturalizar as manifestações de racismo. Coelho 

(2007) dialoga com autores como Ferretti (2004), Freitas (2002), Giroux (1999), Ramos 

(2002), Gadotti, (2000), entre outros. 

Luciane Ribeiro Dias e Ângela Fatima Soligo trazem em seu artigo “Educação 

das Relações Étnico-Raciais: o Desafio da Formação Docente” publicado em 2006, uma 

abordagem referente ao currículo dos cursos de formação de professores. Assim, como 

os demais artigos analisados, o artigo em destaque não se propõe a discutir 

precipuamente o curso de Pedagogia. 

 A discussão aqui assume uma visão panorâmica das questões que aludem ao 

preconceito endereçado aos negros e às negras dentro do universo escolar e de como é 

urgente a construção de um currículo a partir de paradigmas descolonizadores. 

Davis (2000), Gonçalves (2000), Gomes (2001), Cavalleiro (2001), são alguns 

dos autores utilizados nesta obra que se propõem a tecer análises comparativas entre o 

preconceito existente no Brasil e nos Estados Unidos da América – EUA, e do contexto 

em que foram implantadas e implementadas as políticas públicas de combate à 

discriminação do racial. As autoras ainda trazem indicações acerca da formação de um 

educador multicultural. 

O último artigo do GT 21 – Educação e Relações étnico-raciais – a ser analisado 

é “Relações Étnico-raciais e Currículos Escolares nas Teses e Dissertações em 

Educação (1987-2006): Possibilidades de Repensar a Escola” de Kátia Evangelista 

Regis, publicado em 2011. 

Nesta obra a autora tem por objetivo discutir a concepção curricular dos aspectos 

ligados à diversidade cultural, à condição universalizada e racionalizada que permeia os 

cursos de formação e às dificuldades de se pensar um currículo atento às demandas 

sociais de nossos dias. 



43 

 

Para tanto, o artigo adota como recorte temporal os anos compreendidos entre 

1987 e 2006, e utiliza como lócus da pesquisa os bancos de teses e dissertações da 

CAPES. Mais uma vez rememoramos que não houve um direcionamento específico ao 

curso de pedagogia. 

Nosso próximo campo de busca é o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia - IBICT.  

Devemos assinalar que as obras encontradas tratam de três dissertações e uma 

tese, desenvolvidas em cursos que, mesmo discutindo educação, pertencem a áreas 

ligadas à História, Letras, Ciências Humanas, e ainda, comportam em seu bojo lugares 

de atuação diversos, tais como, educação infantil, gestão, ensino específico da disciplina 

História, entre outros. 

O primeiro material a ser analisado trata-se da dissertação “A Lei 10.639/03 na 

Formação de Professores e o Pertencimento Étnico-racial nas Escolas Públicas de Porto 

Alegre”, de Eliane Almeida de Souza (2009). Partindo de seu local de fala enquanto 

mulher negra envolvida nos processos de educação, Souza (2009) em sua pesquisa 

busca compreender como gestores e professores de escolas públicas da cidade de Porto 

Alegre – RS têm dialogado e instrumentalizado seus professores e professoras a partir 

da Lei 10.639/03. 

A autora coloca em evidência a inserção da cultura negra nos cursos de 

formação de professores e professoras como instrumento capaz de problematizar a 

educação e traz ainda a questão dos estudantes quilombolas para o centro dos debates. 

Em sua obra, Souza (2009) trata do sentimento de pertencimento que, por vezes, 

os negros e as negras são conduzidos a embotar em virtude de abordagens educacionais 

depreciativas alusivas à cultura africana e, utiliza entre outros recursos, os CDs do 

projeto Cor da Cultura
19

. 

Referenciada por Philippe Poutignat (1997), Adão (2002), e outros autores, a 

obra ainda fala da práxis pedagógica e da importância do Movimento Negro, da 

concepção de negritude e das legislações educacionais. 

A obra “Educação Infantil na perspectiva das relações raciais: relato de duas 

experiências de formação de professores no município de Santo André” de Camila 

                                                      
19

 
O projeto A Cor da Cultura é uma ação direcionada à escolas e tem como objetivo evidenciar 

positivamente a cultura afro-brasileira.  Desde 2004 o Canal Futura, a Petrobras, o Cidan - Centro de 

Informação e Documentação do Artista Negro, o MEC, a Fundação Palmares, a TV Globo e a Seppir - 

Secretaria de políticas de promoção da igualdade racial são parceiros na elaboração, execução e projeção 

de materiais audiovisuais que auxiliam docentes nos diálogos para a superação do racismo.  
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Fernanda Saraiva, desenvolvida em 2009 no Programa de Mestrado em Educação 

ofertado pela PUC/SP, aborda a capacidade de sensibilização que os Programas de 

Formação de Professores possuem. 

Para tanto, Saraiva (2009) usa os programas de formação chamados Gênero e 

raça e A Cor da cultura, adotados pelo município de Santo André – SP entre os anos 

2005 e 2006, no campo de atuação da Educação Infantil. 

A pesquisa se dedica a desmistificar a ideia de que nesta fase as crianças não 

sofrem/cometem racismo e de como é importante que o professor esteja abastecido do 

ponto de vista da formação e assim, seja sensível o suficiente para lidar com as 

situações de preconceito em suas salas de aula. 

Saraiva (2009) adota outro viés dentre as pesquisas analisadas, pois se propõe a 

dialogar com os currículos de programas de formação continuada e ainda evidencia a 

necessidade docente em se colocar sensível às questões das relações étnicos-raciais. 

A próxima obra a ser analisada é “O Ensino da História e Cultura Afro-brasileira 

na óptica do Coordenador Pedagógico” de Vera Balbino da Silva Inácio. O texto é uma 

dissertação de Mestrado escrita em 2008. 

A escrita assume como local de fala a função do coordenador pedagógico e trata 

deste agente como mais um promotor de espaços dialógicos a respeito das questões 

étnico-raciais, entendendo que os momentos de encontro entre coordenação e docentes 

são, sobretudo, momentos de formação. 

Em seu texto, Inácio (2008) se propõe a analisar a concordância entre a fala dos 

docentes e da coordenação no que tange aos projetos, abordagens e acompanhamento 

dos debates referentes à diversidade racial. 

A pesquisa de natureza qualitativa constatou em suas considerações finais que 

não existe proximidade entre as concepções do coordenador e do corpo docente e esta 

construção tende a dificultar que espaços de reuniões sejam utilizados para formação. 

Para finalizar as análises das obras constantes na plataforma do IBICT, 

trouxemos a produção “Pretagogia: Construindo um referencial teórico-metodológico, 

de base africana, para a formação de professores/as”, de Geranilde Costa e Silva. 

O texto é uma tese de doutoramento defendida em 2013 na Universidade Federal 

do Ceará – UFC na cidade de Fortaleza – CE e faz uma abordagem extremamente 

inovadora sobre a formação docente e sua importância na luta antirracista nos espaços 

escolares. 
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Usando um repertório vocabular muito ligado a cultura africana tal como, 

ancestralidade, tradição oral, corpo como fonte espiritual, valorização da natureza, 

religiosidade, Silva (2013) em sua obra, faz uma incursão sobre a concepção 

hegemonizada das discussões referentes às relações raciais nos cursos de formação para 

professores. 

A partir daí a autora propõe uma abordagem avessa ao colonialismo que 

perpassa os currículos escolares. Silva (2013) então apresenta a “Pretagogia”, ou seja, 

uma formação de professores sustentada a partir de conhecimentos e costumes africanos 

ligados à desmistificação da umbanda e do candomblé, da contação de histórias 

africanas nas salas de aula, da desconstrução da esteriotipia do corpo negro, entre outras 

ações. 

Em sua tese, a autora indica que para formar professores em Pretagogia 

(sonoramente este nome se assemelha à Pedagogia e por isto nos desperta tanto 

interesse.) é urgente o abandono quase visceral de práticas docentes pautadas em 

abordagens coloniais. 

Ao final do texto Silva (2013) expõe uma série de atividade didático-pedagógica 

elaborada a partir de elementos da cultura africana e mostra que é possível pensar uma 

educação a partir da África. 

As nossas incursões agora são pela revista eletrônica da Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros – Revista ABPN. Criada em 1999, a Revista ABPN é 

consolidada nacionalmente pela comunidade acadêmica e destina-se a empreender 

diálogos referentes às questões raciais na perspectiva da educação. O espaço eletrônico 

conta ainda com a organização/participação de eventos que tenham em seu bojo as 

discussões alusivas à população afro-brasileira. 

Utilizando as palavras ou expressões já expostas ao decorrer desta seção, 

encontramos dentro de cinquenta e oito produções, duas que traziam debates próximos 

aos nossos.  

O artigo “Práticas pedagógicas nas relações étnico-raciais: Identidade e 

Memória”, de Fernanda Santos, restringe sua pesquisa a coletar informações de uma 

turma de 9º ano da Educação de Jovens e Adultos – EJA e assume como local de fala a 

perspectiva intercultural de educação. 

A investigação utiliza a pesquisa-ação para perceber a partir da formação 

docente e da prática pedagógica, como é possível ou não, conceber uma educação não 
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hegemônica. Para tanto, Santos (2011) faz uso de mídia, fotografia e filme, como 

recursos didáticos para a realização das atividades dentro da prática pedagógica. 

A partir de suas análises, Santos (2011) percebeu ao final, como a formação 

deficitária tem influenciado nas práticas pedagógicas, alimentado o silenciamento dos 

diálogos que tratam da diversidade étnico-cultural nas salas de aula. 

Diferente da maioria dos textos analisados que discutem a formação de 

professores e professoras, as relações raciais e o currículo, o texto “A Lei 10.639/2003 

em dois cursos de Pedagogia ofertados no Estado do Rio de Janeiro: ponto de discussão 

ou de negação?” de Janaína de Azevedo Corenza, aloca o seu debate pontualmente 

sobre o curso de Pedagogia e por conta disto, representa um grande achado em nossas 

buscas.  

Em seu texto de doutoramento, Corenza (2017), que tem em sua banca de defesa 

a estudiosa Vera Maria Ferrão Candau, tece análises dos cursos de pedagogia ofertados 

nas universidades públicas da capital do Rio de Janeiro. 

A autora analisa a estrutura do currículo destas licenciaturas, o seu ementário, a 

quantidade de semestres ofertados para tratar das disciplinas que discutem a educação 

para as relações raciais, entre outros aspectos. 

Entrelaçando a formação docente, o currículo de Pedagogia e as questões raciais, 

Corenza (2017) realiza uma pesquisa que é um estudo de dois casos e alterna métodos 

qualitativos e quantitativos para analisar as falas de estudantes licenciandos e egressos, 

os documentos e as legislações para tratar de questões teórico-práticas. 

Munanga (2010), Brito (2009), Paulo Freire (2005), dialogam com Corenza 

(2017) em sua produção de doutoramento e auxiliam-na a revelar em sua consideração 

final uma digressão/denúncia acerca da omissão que perpassa os cursos de formação de 

professores e professoras em especial o de Pedagogia, no que toca às diversidades 

sociais trabalhadas em salas de aula.  

Concluídas as análises em relação ao banco de produções da Revista ABPN, 

nossas leituras se dedicam a analisar a Comissão de Aperfeiçoamento do Nível Superior 

– CAPES.  

A nossa ação como inventariante agora se debruçou pelo sítio da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES. Esta instituição é responsável 

pelo aperfeiçoamento de profissionais da Educação. É ela que se destina a garantir que 

programas de mestrado e doutorado estejam sempre em processo de expansão. Das três 

produções encontradas, duas são dissertações e uma é uma tese de doutorado. 
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Tendo como orientadora a Profª Drª Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, a 

dissertação de mestrado “O curso de Pedagogia e diversidade étnico-racial: trilhando 

caminhos”, de Vanessa Mantovani Bedani, publicada em 2006 pela Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCAR – SP, faz uma abordagem contundente sobre a 

inadequação que os cursos de Licenciatura em Pedagogia demonstram em relação às 

relações raciais. 

O mote desta pesquisa é entender a partir dos estudantes e dos professores e 

professoras do curso de Pedagogia, como é, e como deve ser, o tratamento das questões 

da diversidade racial em um curso de Pedagogia.  

Tendo como sujeitos da pesquisa quatro professores e três licenciandos do 

referido curso ofertado pela UFSCAR, a pesquisa utilizou, além de diversos diálogos e 

observações, o aporte das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-

racial. 

Em seu bojo, a pesquisa de Bedani (2006) traz diálogos sobre a função do curso 

de Pedagogia na perspectiva social, a condição e concepção do currículo do curso de 

Pedagogia e ainda, alguns encaminhamentos possíveis de serem seguidos para a 

experimentação de uma Pedagogia antirracista. 

 No desenvolvimento de seu texto, Bedani (2006) utiliza autores tais como 

Cavalleiro (2001), Silva (2000), entre outros.  

O texto “Tensões em torno da questão étnico-racial no currículo de cursos de 

Pedagogia”, de Verônica Morais Ferreira é mais uma grande conquista em nossos 

achados, primeiro por abordar com estreita proximidade aspectos de nossa pesquisa, 

segundo por ser uma publicação de 2018. Ou seja, é uma obra que representa um 

contexto bem contemporâneo. 

A obra de Ferreira (2018) é resultado de sua pesquisa de doutoramento ofertado 

pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP e aborda a 

presença/ausência dos diálogos referentes às questões de diversidade racial nos 

programas de currículo de Pedagogia. 

Na estruturação de sua pesquisa, a autora discute o conceito de raça, o currículo 

prescrito, os movimentos sociais que possibilitaram a promulgação de leis alusivas às 

questões raciais, a abordagem preterida que o curso de Pedagogia tem endereçado às 

questões de diversidade racial, a urgência da concepção de um currículo intercultural, 

entre outros debates. 
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Ferreira (2018) ainda traz uma análise sobre o ementário das disciplinas voltadas 

às questões raciais, bem como sua organização dentro da estruturação do curso de 

licenciatura em Pedagogia. 

Aqui finalizamos as nossas incursões nos bancos de produções da CAPES e em 

movimento contínuo, nos debruçamos às obras publicadas pela revista Currículo Sem 

Fronteiras. 

A Revista Currículo Sem Fronteiras é classificada como "A2" na avaliação 

QUALIS-CAPES do Brasil, foi criada em 2011 e desde então vem se consolidada como 

um espaço acadêmico eletrônico reconhecido no âmbito educacional.  

Para mapear as publicações de seus artigos e mantermos a consonância com a 

nossa proposta de recorte temporal, nos atemos aos números compreendidos entre os 

anos de 2003 e 2018, o motivo deste recorte temporal, já foi explicitado anteriormente.   

O artigo “A desconstrução das representações coloniais sobre a diferença 

cultural e a construção de representações interculturais: um desafio para a formação de 

educadores” de Backes e Pavan (2011) tem por objetivo tecer reflexões acerca das 

representações sociais da diversidade racial, cultural e étnica que se constituíram e são 

retroalimentadas acerca das crianças indígenas. 

O texto é escrito sob uma perspectiva anticolonial e ambientado no curso de 

Pedagogia, faz análises sobre a concepção que permeia os currículos e a formação de 

professores e professoras.   

Em seu interior o texto traz como sujeitos da pesquisa os licenciandos do curso 

de Pedagogia e ainda, elabora questionamentos sobre as representações construídas pela 

modernidade colonizadora sobre a diferença cultural. 

Embora não discuta as questões atinentes à cultura africana, o texto nos auxilia 

em nossos estudos referentes ao anticolonialismo cultural e na conceituação da 

educação intercultural crítica.  

  O texto a seguir é “O multiculturalismo e o papel da pesquisa na formação 

docente: uma experiência de currículo em ação” de autoria de Ana Canen, publicado em 

2008 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UERJ. Canen (2008) neste texto 

não discute prioritariamente o curso de Pedagogia, antes, ela faz apontamentos sobre a 

abordagem intercultural crítica, atinente à formação de professores e professoras. 

Em sua produção, resultado de uma investigação, a autora evidencia a 

importância de formar professores e professoras pesquisadores para que se experimente 

relações dentro da diversidade interculturalmente mais problematizadas. 
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A pesquisa revela a função subjacente que está no papel do professor e da 

professora que se habilitam a ser pesquisadores e aponta para a reordenação curricular 

dos cursos licenciatura. 

Nossa última análise do texto “Educação multicultural e Formação docente” dos 

autores Flávia Pansini e Miguel Nenevé, publicado em 2008 pela Universidade Federal 

de Rondônia – UNIR, no qual, Pansini e Nenevé (2008) discorrem de maneira 

aprofundada sobre os variados modelos de multiculturalismo, diferentes de nossas 

discussões que têm por princípio, a perspectiva intercultural crítica. 

O texto também não direciona suas discussões sobre a licenciatura em 

Pedagogia, entretanto, discute a formação docente dentro de uma perspectiva cultural e 

coloca que esta formação para as diferenças é o produto do entrelace de fenômenos tais 

como, dimensões pedagógica, política e cultural. 

Esta concepção de natureza mais holística do ponto de vista pedagógico permite, 

na visão dos autores, possibilidades no que diz respeito à construção de currículos de 

formação de professores e professoras avessos à reprodução de práticas educativas 

colonizadas/colonizadoras. 

Das obras publicadas na revista Currículo Sem Fronteiras, observamos que duas 

traziam pontos que se assemelhavam com as nossas discussões. O primeiro artigo, 

intitulado “Relações Étnico-Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos” da 

pesquisadora Nilma Lino Gomes da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 

publicado em 2012. 

Em seu texto, Gomes (2012) discute como o currículo escolar é permeado de 

manifestações colonizadoras que tem por resultado a manutenção da subalternização da 

história afro-brasileira em suas mais variadas manifestações, tais como, religiosidade, 

estética, costumes, entre outras.  

A autora se referenda em autores como Miguel Arroyo, Anibal Quijano, kwame 

Appiah, entre outros, para ratificar como é necessário descolonizar o currículo escolar. 

Gomes (2012) ainda oferece nesta obra uma série de caminhos pedagógicos que 

demostram a possibilidade de que a descolonização curricular ocorra no cotidiano 

escolar. 

 O outro artigo encontrado na revista em destaque é “Temática indígena na 

escola: potencialidades do currículo para o enfrentamento da colonialidade” escrito por 

Ivanildo Amaro de Araújo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, em 

dezembro de 2014. 
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 Em sua obra Araújo (2014) faz uma abordagem a partir da lei 11.645/2008
20

 e 

discute como o mito da modernidade presente nos currículos escolares têm produzido 

hierarquias epistêmicas. 

 Embora Araújo (2014) não discuta as relações raciais na perspectiva da 

população negra, sua produção traz ao centro, discussões sobre a anticolonialidade no 

currículo escolar, além de se referendar por estudiosos tais como; Maldonado-Torres, 

Grosfoguel, Frantz Fanon, entre outros.  

A partir do levantamento realizado percebemos que ainda é incipiente a 

produção acadêmica a respeito do curso de Pedagogia em que pese aspectos ligados à 

formação docente e ao reordenamento do currículo para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, numa perspectiva anticolonial. 

Ao final desta seção, o que nos foi evidenciado é que a formação docente e 

currículo são tratados de forma generalizada e isto acaba sendo um entrave na luta 

antirracista.  

Após a análise das produções expostas, pudemos reiterar as nossas percepções 

iniciais sobre a escassez das discussões acerca da anticolonialidade do currículo escolar. 

Também foi evidenciado através das leituras, que estas produções adotam como 

metodologia investigativa a pesquisa bibliográfica, com análise de programas de 

currículo e das legislações vigentes. 

Este contexto nos foi altamente valioso, pois, reitera a demanda em realizar 

ainda mais profundamente as nossas análises dos cursos de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, em seus três campi: Itapetinga, Vitória da 

Conquista e Jequié.   
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Altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n

o
 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, 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 e Indígena. 
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4 COLONIALIDADE E EDUCAÇÃO 

 
 

A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade 

indígena, a cidade negra, a Medina, a reserva, é um lugar mal 

afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce não 

importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, 

não importa de quê.  

É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns 

sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do 

colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de 

sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade 

acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada.  

É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. 

O olhar que o colonizado lança para a cidade do colono 

é um olhar de luxúria, um olhar de inveja. Sonhos de posse. 

Todas as modalidades de posse: sentar-se à mesa do colono, 

deitar-se no leito do colono, com a mulher deste, se possível. O 

colonizado é um invejoso.  

O colono sabe disto; surpreendendo-lhe o olhar, 

constata amargamente, mas sempre alerta: "Eles querem tomar 

o nosso lugar." É verdade, não há um colonizado que não sonhe 

pelo menos uma vez por dia em se instalar no lugar do colono.  

 

                                                               Frantz Fanon 

 

 

 O texto em epígrafe é parte do livro “Os condenados da Terra”
21

 do martinicano 

anticolonialista Frantz Fanon
22

 e foi utilizado por nós nesta seção por revelar 

habilidosamente como o processo de colonização que vitimou o Sul Global foi pensado 

de maneira quase mística ou fetichizada pelo Norte Global. 

A centralidade desta seção se assenta em discutir sobre como a colonialidade do 

poder, do saber e do ser, agiu e ainda permanece presente em nossos imaginários, 

promovendo deste modo os entraves para a descolonização dos espaços sociais, em 

especial, das escolas e universidades. 

Traremos para esta discussão as implicações que tocam o Mito da Modernidade, 

o pensamento abissal, a concepção colonial adotada pela racialização, pela 

racionalização e pelo Direito que em uníssono subsidiaram a unilateralidade 

epistemológica no mundo. Esses diálogos são basilares para entendermos, primeiro; 

                                                      
21

 
FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. 2º ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 

22
 
Frantz Fanon (1925 -1961) foi um psiquiatra e militante, nascido na Martinica. Dentre suas várias 

contribuições para denunciar a dicotomia social que coisificava a condição do negro, Fanon escreveu o 

livro Peles negras, máscaras brancas e Os condenados da terra. O autor afirmava que as estruturas 

utilizadas pela colonialidade eram resultantes de uma inculcação ideológica e fetichizada.  
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quais são os elementos estruturantes da colonialidade, segundo; como esta colonialidade 

se manifesta na educação e por fim, como poderemos experimentar um movimento 

contra-hegemônico dentro de nossas escolas. 

A natureza da chegada dos europeus em nossas terras não tinha inicialmente 

caráter permanente. O escopo de suas investidas “além-mar” era: chegar, extrair 

artefatos de alto valor comercial e, em seguida, deixar registros abissais de suas 

desmedidas ações sob a falácia da “conquista de novas terras”. A sua intenção, portanto, 

era unicamente, a expropriação. Os sujeitos que ali eram encontrados (indígenas, 

africanos, árabes), sobretudo por sua natureza “inumana” não lhes haviam despertado, à 

primeira vista, qualquer tipo de interesse que não fosse o de exploração material e/ou 

econômica. 

 Foi a partir de olhares mais atentos do ponto de vista ocidentalizado, e tendo 

como requisito a implementação do sistema-mundo neoliberal/capitalista, que a ação 

eurocentrada adotou a vertente colonizadora. Um movimento orquestrado pelo euro-

ocidental, que agia para além da expropriação material com a demanda de (re)construir 

uma genealogia unilateral daquilo que entendiam ser a epistemologia dominante.  

Neste período marcado pelo imperialismo/colonialismo, localizado em um 

tempo histórico específico, os povos não europeus tinham dois movimentos possíveis: o 

primeiro tratava-se da dizimação de suas culturas, de seus costumes, de seus saberes; e o 

segundo dizia respeito à violência biopsicológica que além de aprisionar seus corpos, 

aprisionava as suas mentes, fazendo-os crer que suas epistemologias eram inferiores e 

deste modo, era preciso abandoná-las. 

Em seus estudos, Darcy Ribeiro concatena os encaminhamentos adotados no 

processo colonizador:  

i) a erradicação da antiga classe dominante local;  

ii) a concessão de terras como propriedade latifundiária aos 

conquistadores;  

iii) a adoção de formas escravistas de conscrição da mão-de-obra; 

e  

iv) a implantação de patriciados burocráticos, representantes do 

poder real, como exatores de impostos (RIBEIRO,1978, p. 

142). 

 

A arquitetura distintiva do colonialismo se sedimenta justamente a partir de 

aspectos ligados à linguagem, aos costumes, à raça e à religião. Esta arquitetura operou 

durante um espaço temporal distinto e se encerra cronologicamente em alinhamento 

com a queda do sistema político imperial. Isto quer dizer que cada vez que uma 
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determinada colônia ascendia ao status de nação, do ponto de vista ideológico, estava 

livre do imperialismo. 

Notadamente este novo status de nação em nada interferia nas realidades das 

relações de poder já impostas em tempos imperiais. Ou seja, a cientificização, a ideação 

de superioridade, de civilidade e modernidade permaneciam ditando a ordem dos papéis 

sociais, sobretudo em relação à construção da imagem dos negros. 

São sensíveis ainda em nossos tempos esses mesmos mecanismos de inculcação 

ideológica que, no limite das relações sociais, produzem toda sorte de exclusões e 

preconceitos. Essa realidade que (re)produz os engendramentos de tempos coloniais é 

entendida como colonialidade. Daí compreendermos que colonialismo e colonialidade 

são estruturas distintas. 

Nelson Maldonado-Torres (2007) é enfático ao evidenciar a diferença entre 

colonialidade e colonialismo. Para o estudioso “colonialidade não significa o mesmo 

que colonialismo” (p.131). Para o autor, o colonialismo é a “relação política e 

econômica, na qual a soberania de um povo está no poder de outro povo ou nação que 

assim se constitui em um império”, ao passo que a colonialidade “se refere a um padrão 

de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno” operando “através do 

mercado capitalista mundial e da ideia de raça” Maldonado-Torres (2007, p. 131). 

Ainda sobre a diferença entre colonialidade e colonialismo, o sociólogo porto-

riquenho Rámom Grosfoguel esclarece a necessidade em evidenciar as distinções destes 

dois fenômenos.  

Nisto reside a pertinência da distinção entre „colonialismo‟ e 

„colonialidade‟. Colonialidade permite-nos compreender a 

continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das 

administrações coloniais, produzidas por culturas e estruturas 

coloniais no sistema-mundo capitalista/moderno/colonial/patriarcal. 

„Colonialidade do poder‟ se refere a um processo de estruturação 

crucial no sistema-mundo moderno/colonial que articula regiões 

periféricas na divisão internacional do trabalho com a hierarquia 

racial/étnica (GROSFOGUEL, 2007, p. 219). 
 

 Ao estabelecer a distinção entre colonialismo e colonialidade, o autor nos coloca 

ainda mais próximos de entender por que motivos as nossas lutas contrárias ao racismo 

deparam-se com entraves tão articulados. 

O estudioso Aníbal Quijano (2013) ratifica que a implementação do pensamento 

eurocêntrico deu origem a Colonialidade do poder, do saber e do ser, elemento 

fundamental para a lógica de dominação Norte Global. Para este autor “a colonialidade 
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é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista” 

(p. 46). 

Dissertar sobre o que subjaz na ideia de colonialidade é importante, não apenas 

para compreender como se manifesta o espectro do racismo em nossa sociedade ainda 

tão colonizada, mas também para tencionarmos as relações sociais de tal forma que 

possamos experimentar outros saberes, outras epistemologias, sobretudo nos cursos de 

formação docente.  

É neste contexto que trazemos ao centro deste diálogo a Colonialidade do poder, 

do saber e do ser, que age em solidariedade às ideações hegemônicas nas mais diversas 

esferas sociais. Estamos então diante da gênese do Mito da Modernidade que se 

sedimenta, sobretudo a partir dos engendramentos da tríade colonial: poder, saber e ser.  

Esta mesma colonialidade pautada na falsa ideação de supremacia, é parte de 

uma tríade epistemicida: “colonialidade do poder, do saber e do ser” que articuladas 

entre si, utilizam os programas dos currículos escolares para apresentar as 

epistemologias oriundas do Sul Global (não apenas em caráter geográfico, mas também, 

ideológico) sob um locus enunciativo hierárquico. Trataremos a seguir desses 

elementos. 

 

4.1 Poder, saber e ser: a estreia do colonialismo 

 

Para dialogarmos acerca do anticolonialismo e de como pensar um levante do 

ponto de vista da descolonização da Educação e, consequentemente, dos currículos, 

inicialmente, é preciso que entendamos o modelo operacional que tem deixado nossas 

escolas tão colonizadas/colonizadoras no que tange à questão racial. 

Esta nossa consciência nos fez dedicar toda esta seção a aprofundarmos as 

incursões bibliográficas sobre os processos constituintes do colonialismo e da 

colonialidade.  

Quanto mais dialogamos com as leituras sobre a colonialidade, mais percebemos 

como o “pensamento abissal” que nos envolve é sólido e ácido, dividindo a realidade 

social em dois universos distintos: os visíveis e os invisíveis. Esses últimos, 

especificamente, os grupos que foram historicamente subalternizados (negros, africanos, 

indígenas, entre outros). Assim sendo, o pensamento moderno abissal. 

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as 

invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são 
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estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social 

em dois universos distintos: o universo „deste lado da linha‟ e o 

universo „o outro lado da linha‟. A divisão é tal que „o outro lado da 

linha‟ desaparece enquanto realidade, se torna inexistente, e é mesmo 

produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sob 

qualquer forma de ser relevante ou compreensível (SANTOS, 2010, 

p.31-32). 

 

Esse pensamento se caracteriza pela separação dos saberes dos diversos povos 

que formaram/formam o globo. Esta separação que utiliza determinadas características, 

é fundamental para subsumir ou enaltecer culturas e povos. 

Na perspectiva das epistemologias abissais do Norte global, o 

policiamento das fronteiras do conhecimento relevante é de longe 

mais decisivo do que as discussões sobre diferenças internas. Como 

consequência, um epistemicídio maciço tem vindo a decorrer nos 

últimos cinco séculos, e uma riqueza imensa de experiências 

cognitivas tem vindo a ser desperdiçada (SANTOS, 2009, p. 61). 

 

A solidez do pensamento abissal é sem dúvida alguma, um entrave histórico tão 

potente que compromete o avanço descolonizador dos espaços sociais mais diversos. 

Isto implica dizer que, as escolas e as universidades estão no rol dos espaços a serem 

descolonizados. 

O que propomos evidenciar em nossas discussões é que o colonialismo e sua 

colonialidade “não é, em nenhuma instância, uma máquina de pensar ou um corpo 

dotado de razão. Ao contrário, ele é a violência em estado de natureza e, assim sendo, 

não pode inclinar-se, senão, diante de uma violência ainda maior” (FANON, 2009, p. 

54).   

Assim, ao elaborarmos um movimento contra a sua hegemonia, nos é 

demandado ser tão radicais quanto a sua ação. Aqui o termo “radical” assume o sentido 

de ir até a raiz ou à origem do fenômeno, entendê-lo, mastigá-lo para só então regugitá-

lo de tal forma que nos fique mais evidente a origem da deterioração dos sujeitos que 

foram historicamente subalternizados, como os negros, indígenas, ribeirinhos, povos do 

campo, entre outros. 

O pensamento fanoniano nos auxilia na compreensão deste aspecto, que ele 

denomina de “violência”, não apenas no sentido que inflinge a carne, mas também, no 

no que se refere aos atos que nos colocam em uma eterna condição de colonizados. 

Pensamos que a luta organizada e consciente empreendida por um 

povo colonizado para restabelecer a soberania da nação constitui a 

manifestação mais plenamente cultural que existe. Não é unicamente o 

sucesso da luta que dá, posteriormente, validade e vigor à cultura; não 

há hibernação da cultura durante o combate. A própria luta, no seu 



56 

 

desenrolar, no seu processo interno, desenvolve as diferentes direções 

da cultura e esboça novas orientações. A luta de libertação não restitui 

à cultura nacional o seu valor e os seus contornos antigos. Essa luta, 

que visa a uma distribuição fundamental das relações entre os homens, 

não pode deixar intactos nem as formas nem os conteúdos culturais 

desse povo. (FANON, 2005, p.280-281). 

 

 Dito isso, entendemos que se faz necessário desvelarmos o que conhecemos 

como tríade colonial: colonialidade do poder, do saber e do ser.  

Boaventura de Sousa Santos preconiza que para combater o espectro da 

colonialidade teremos que antes entender qual é seu modus operandi. 

Comecemos,então, as nossas análises pela colonialidade do poder. 

 A colonialidade do poder é entendida como um forte instrumento colonizador, 

pois, parte da implantação da dominação imperial de uma nação sobre a outra, tornando 

a última, sua subalterna, colocando-a numa condição de subserviência econômica e 

política. Nelson Maldonado-Torres (2013), ao dissertar sobre a colonialidade do poder 

expõe que ela “é um modelo de poder especificamente moderno que interliga a 

formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção do conhecimento” (p. 

29). 

Nesta forma de colonizar estão, em grande medida, as ações ligadas à 

escravidão, à servidão, à lógica do mercado mundial e à concepção de capital-salário ou 

simplesmente, capital. 

Estas novas relações histórico-estruturais, inauguram um padrão de poder 

baseado, sobretudo, na existência de “raças” (a concepção da ideia de raça como 

elemento subsidiário do colonialismo será abordada à frente) superior e inferior, e 

avançam de tal forma nos sistemas de trabalho ao ponto de se colocar que determinadas 

funções não eram/são praticáveis por determinados indivíduos. Ou seja, é a clássica 

divisão racial de trabalho. 

A colonialidade do poder, neste sentido, se manifesta preconizando que a Europa 

branca e nórdica detém os meios superiores para desenvolverem atividades laborais 

sofisticadas. Estes meios, no pensamento eurocentrado, pertencem-lhes em virtude de 

sua superioridade racial, cultural, religiosa e moral; elementos essenciais ao ideal de 

homem, modelo que só o Norte Global detém. 

Nisto se instala a colonialidade do poder. Ela se vale da lógica do sistema-

mundo-capital-globalizado para inculcar nas mentes dos “outros” o pensamento de 
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serem inferiores do ponto de vista da cultura, da religiosidade, da cor da pele, entre 

outros condicionantes.  

A esta altura, orientamos para que um aspecto seja considerado com maior 

cuidado quando tratamos da colonialidade do poder: o fator “trabalho” e todo o seu 

entorno será fundamental para a solidificação/produção de subalternizados. 

Neste contexto, fica evidente que houve já no início da implantação da 

supremacia eurocêntrica, uma reordenação de trabalho que oscilava entre a servidão 

com os indígenas e a escravização com os negros. 

No sistema servil no qual eram submetidos os indígenas, a relação de trabalho 

orbitava na troca (ainda que desigual) de serviços e/ou de produtos, ou seja, não havia 

uma obrigatoriedade da lógica do capital. Era outra forma de expropriação. Em que pese 

à escravidão dos negros, esses eram enunciados como seres animalizados e dessa forma, 

não lhes eram lógico merecer o status de trabalhadores. 

Isto quer dizer que a colonialidade do poder baseada na imposição da 

ideia de raça como instrumento de dominação foi sempre um fator 

limitante destes processos de construção do Estado-nação baseados no 

modelo eurocêntrico, seja em menor medida como no caso 

estadunidense ou de modo decisivo como na América Latina. O grau 

atual de limitação depende, como foi demonstrado, da proporção das 

raças colonizadas dentro da população total e da densidade de suas 

instituições sociais e culturais (QUIJANO, 2005, p. 20). 

 

O que nos é evidente é como o não assalariamento ou a não atribuição de 

determinadas funções aos nascidos no Sul Global tem estreita implicação com a sua 

subalternização ainda em nossos dias. Em outros termos, expressões tais como 

“segunda-feira é dia de branco”, “todo negro é vagabundo” ou ainda “negro quando não 

suja na entrada, suja na saída”, embora estejam aparentemente desconectadas, aludem a 

um tempo histórico que é reproduzido tanto nas escolas, nas universidades, quantos em 

outros espaços sociais.  

Sobre a “colonialidade do saber” podemos dizer que historicamente ela se 

manifestou desde as invasões europeias (em aspectos geográficos) e se perpetua até os 

nossos tempos, promovendo o que Boaventura de Souza Santos (2010) vai chamar de 

“assepsia cultural”
23

. Ou seja, vai violentamente avançando sobre os costumes e saberes 

considerados periféricos, promovendo a sua depreciação. 

                                                      
23 Boaventura de Sousa Santos reconhece que esta assepsia cultural colonizadora assume a função de 

„limpar‟  do mundo as chagas anticivilizatórias que surgem por meio das culturas nativas. Neste contexto, 

cabe aos euro-ocidentais ascender a população ao status de civilidade, modernidade e progresso.  
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A colonialidade do saber é especialmente próxima da concepção do mito da 

modernidade, pois intenciona, a partir dos pensamentos de progresso, de moderno e de 

civilização, retirar dos povos não europeus justamente aquilo que os caracteriza, ou que 

os define: sua cultura, seus costumes, suas crenças, seus modelos de vida.  

Ao elaborar seu mito, a colonialidade/modernidade do saber ratifica que existem 

epistemologias, práticas e povos que não possuem, por natureza, a destreza necessária à 

condução do mundo a um status de civilizado. Nesta condição, devem ser modificados 

e/ou exterminados. Este é, por exemplo, o caso dos genocídios ocorridos em África e 

nas diversas terras indígenas. “A negação de uma parte da humanidade é sacrificial, na 

medida em que constitui a condição para a outra parte da humanidade se afirmar 

enquanto universal”. (SANTOS, 2010, p. 39). 

Para os europeus e sua colonialidade do saber, a forma pela qual os nativos 

conduzem os seus espaços é primitiva e obsoleta, o que termina por impedir o avanço 

do mundo. Daí a estreita ligação entre modernidade e colonialismo.  

O colonialismo, para além de todas as dominações por que é 

conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma relação 

extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de 

muitas formas de saber próprias dos povos e nações colonizados, 

relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade 

(SANTOS; MENESES, 2010, p. 7). 

 

Aqui os povos não europeus começam a experimentar os efeitos nocivos do que 

Boaventura de Souza Santos (2010) vai chamar de epistemicídio.  Os epistemicídios 

podem ser entendidos como a exterminação das culturas entendidas como periféricas. 

Assim sendo discorre o autor:   

o genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também 

um epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham 

formas de conhecimento estranho e eliminaram-se formas de 

conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e 

povos estranhos. Mas o epistemicídio foi muito mais vasto que o 

genocídio porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, 

subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos sociais que 

podiam ameaçar a expansão capitalista ou, durante boa parte do nosso 

século, a expansão comunista (neste domínio tão moderno quanto a 

capitalista); e também porque ocorreu tanto no espaço periférico, 

extra-europeu e extra-norte-americano do sistema mundial, como no 

espaço central europeu e norte-americano, contra os trabalhadores, os 

índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral (étnicas, 

religiosas, sexuais).” (SANTOS, 1995, p. 328). 

 

Na concepção anticolonial o epistemicídio é o resultado do pensamento abissal 

(já discutido anteriormente), pois, impulsiona tal qual na tectonia das placas a 
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bifurcação dos conhecimentos, ou seja, produz um apartheid epistemológico que no 

limite das relações desiguais, tratou de hierarquizar e alijar determinados sujeitos em 

razão de outros. 

É a partir desta tentativa de modificação do sujeito que a colonialidade do ser se 

processa, da demanda em empreender um novo indivíduo dotado de características 

“racionais e modernas”. Ou seja, é a concepção de uma ontologia colonial e 

imperialista.   

O imperialismo tem função fundamental na sedimentação do colonialismo, em 

suma, não existe colonialismo sem imperialismo. É a lógica imperial por meio de seu 

pensamento hierárquico e de poderio, que vai sustentar o colonialismo e por 

consequência, a colonialidade.  

Luciana Ballestrin (2017) em seu artigo Modernidade/Colonialidade sem 

“Imperialidade”? O Elo Perdido do Giro Decolonial, acredita que é impossível separar o 

imperialismo do colonialismo, pois, seus múltiplos efeitos se reproduzem socialmente 

na contemporaneidade por meio da colonialidade. 

Nessa condição, o imperialismo é um fenômeno orquestrado pelos países do 

velho mundo europeu, em relação aos países latinos, asiáticos e africanos que têm por 

sua marca distintiva a acumulação de bens, a exploração indiscriminada de recursos e a 

expansão territorial. 

 O imperialismo fomenta uma nova lógica de sistema-mundo 
24

 pautada no 

capitalismo e nas relações de poder econômico. Daí pensarmos que a lógica do 

imperialismo é, por sua natureza mundializada, a mesma que a do capitalismo. 

Edgardo Lander (2006), sociólogo venezuelano, afirma que: 
 

Ao fazer abstração da natureza dos recursos, espaço e territórios, o 

desenvolvimento histórico da sociedade moderna e do capitalismo 

aparece como um processo interno, autogerado, da sociedade 

europeia, que posteriormente se expande para as regiões atrasadas. 

Nessa construção eurocêntrica desaparece do campo de visão o 

colonialismo como dimensão constitutiva destas experiências 

históricas (LANDER, 2006, p. 250). 
  

Quando o imperialismo percebe que “para além de conquistar novos espaços”, é 

preciso dominar os nativos e assim obter mais lucros, ele passa a conceber um processo 

de inculcação mental que, para se sustentar, apresenta ao mundo a ideia de civilização e 

                                                      
24

 
O peruano Anibal Quijano (2005) descreve que o sistema-mundo-colonial-capitalista se refere à 

dependência dos países periféricos em relação aos países europeus. Para ele, esta dependência se deu a 

partir da ideia de inferiorização das potencialidades dos povos entendidos como nativos. Numa alusão a 

todo o aquele não civilizado. Esta relação é amplamente marcada pelas construções econômicas. 
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modernidade como episteme necessária para aferir a condição de humanidade, fazendo 

subsumir as outras epistemes já existentes nesses espaços colonizados. 

As tratativas hierárquicas que sustentam uma Europa superior e que subsome o 

“resto do mundo” elegem a racialidade e modernidade como paradigmas a serem 

seguidos. Nesta condição, o direito, o mercado e a ciência serão utilizados para garantir 

o status quo dos indivíduos do Norte Global.  

Nesse contexto que questiona o saber do “resto do mundo” completaremos as 

nossas discussões sobre a tríade colonial nos reportando ao que Walter Mignolo 

denomina de “colonialidade do ser”. 

A colonialidade do ser se solidifica justamente em bases biopsicossociais de 

caráter individual, uma vez que fomenta no sujeito subalternizado a negação da imagem 

que reflete em frente ao espelho.  

Na operacionalidade da colonialidade do ser, embora seja experienciado por 

muitos, o movimento é sentido individualmente. É a negação da minha cultura, é o não 

pertencimento da minha crença, é a não aceitação da minha imagem, é a não assunção 

do meu corpo. Aqui as sensações aparecem na primeira pessoa do sujeito: eu.  

Essa autoimagem espúria, elaborada no esforço de situar-se no 

mundo, de explicar sua própria existência e de atribuir-se uma 

destinação, plasma-se como uma colcha de retalhos feita pela junção 

de troços tomados de suas antigas tradições com crenças europeias, tal 

como eles podiam perceber desde sua perspectiva de escravos ou de 

dependentes (RIBEIRO, 2007, p. 73). 

 

Esse sujeito que é frontalmente fragilizado por ser desviante do padrão cultural, 

religioso, geográfico e físico, protagoniza seções das mais variadas de 

autoflagelamento. Seu corpo, nesta condição, é seu maior inimigo, pois traz consigo 

tudo que é rejeitado socialmente.   

O corpo, em especial o corpo negro, é entendido como “coisa”. “Cheguei ao 

mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia de desejo de 

estar na origem do mundo, e eis que me descubro em meio a outros objetos.” (FANON, 

2008, p.103).  

Fanon (2008) assegura que a colonialidade do ser usou o “processo de 

inferiorização” do corpo negro como estratégia de dominação em dois movimentos: no 

primeiro, age com base na epidermização, tirando o direito à terra, ao trabalho e à sua 

autonomia; e o segundo, através da desculturação em que o ser colonizado, para garantir 
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o acesso à “civilização”, ver-se obrigado a assumir outra linguagem e/ou crença distinta 

daquela que lhe era nativa. 

Todas as características indentitárias
25

 são amplamente engessadas na 

estruturação da colonialidade do ser. O africano que não é cristão, que é preto e que não 

tem alma, o indígena que não usa roupas, que tem alma intermitente e que é preguiçoso. 

Afirmativas positivistas, cartesianas que vão alocando os sujeitos em espaços sociais 

periféricos.    

O fetichismo em que opera a colonialidade do ser se vale da depreciação do 

corpo nativo para se apresentar como superior. Para tanto, ele usa o mito que permeia a 

ideia de modernidade.  

No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na 

elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é 

unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em 

terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de 

incertezas.(...) Faço todos esses gestos não por hábito, mas por um 

conhecimento implícito. Lenta construção de meu eu enquanto corpo, 

no seio de um mundo espacial e temporal, tal parece ser o esquema. 

Este não se impõe a mim, é mais uma estruturação definitiva do eu e 

do mundo – definitiva, pois entre meu corpo e o mundo se estabelece 

uma dialética efetiva (FANON, 2008, pag. 104). 

 

A arqueologia do mito da modernidade nos aponta um elemento chave para a 

sua constituição da colonialidade do ser: o antagonismo existente entre os europeus, 

entendidos como saberes centrais para o ser, e o “mundo periférico”, evidenciado pelo 

elo perdido do processo civilizador; ou seja, a colonialidade/modernidade se faz a partir 

da conjuntura dialetizada em que o “eu” do Norte Global contrasta com o “outro” dos 

países periféricos, sob a fantasia de implementar a ascensão civilizadora no mundo.  

Enrique Dússel, filósofo argentino, em suas obras acerca dos efeitos do mito da 

modernidade e da colonialidade do ser, faz uma digressão (uma crítica contundente) 

sobre a arquitetura pela qual a Europa se valeu para ratificar a ideação mitológica de sua 

superioridade e de como a Modernidade e os fetiches envolta da corporificação do 

“outro” foram imprescindíveis para a promoção das estruturas assimétricas existentes no 

mundo, quer seja em séculos anteriores, quer seja em nossos tempos. Sobre isso 

escreveu Cesaire (1971): 

                                                      
25

 
A elaboração de uma identidade empresta seus materiais da história, da geografia, da biologia das 

estruturas de produção e reprodução, da memória coletiva e dos fantasmas pessoais, dos aparelhos do 

poder, das revelações religiosas e das categorias culturais. Mas os indivíduos, os grupos sociais, as 

sociedades transformam todos esses materiais e redefinem seu sentido em função de determinações 

sociais e de projetos culturais que se enraízam na estrutura social e no seu quadro do espaço- tempo. 

(CASTELLS, 1999, p.16). 
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Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que 

seu funcionamento suscita, é uma civilização decadente. [...] primeiro, 

a civilização ocidental tal como dois séculos de regime burguês 

atalharem é incapaz de resolver os dois problemas maiores aos quais a 

sua existência deu origem: o problema do proletariado, e o problema 

colonial; segundo, quer no campo da razão, quer no campo da 

consciência a Europa é impotente para se justificar; terceiro, que cada 

vez mais (a Europa) se refugia numa hipocrisia tanto mais odiosa 

quanto cada vez menos tem possibilidade de enganar. A Europa é 

indefensável! (p, 5 e 6) 

 

Para além de desvelar o fetichismo que reside acerca do mito da modernidade, 

nosso objetivo é conhecer a sua arquitetura e, assim, entender como do ponto de vista da 

educação e dos currículos escolares, esta concepção de “moderno” ramifica-se, 

produzindo, mesmo após tantos séculos, a subsunção de determinadas epistemes, (as 

epistemes africana, indígena, quilombolas, latinas). 

Entretanto, a nossa intenção é pensar o mito da modernidade a partir de uma 

perspectiva anticolonial, avessa àquela que enaltece a Revolução Francesa
26

, o 

Renascimento Italiano
27

 ou outros “contos” que historicamente foram entendidos como 

únicos movimentos de levante. Antes, pretendemos desvelar o contexto histórico que 

permitiu a periferização de povos que tiveram suas culturas alijadas pela imposição do 

Norte Global.  

Antes de prosseguirmos com nossos estudos, entedemos ser pertinente 

rememorarmos que a atuação da colonialidade e do colonialismo contaminam nossas 

mentes ainda em nossos dias.  

A bifurcação protagonizada pelas epistemologias do Norte e do Sul tem se 

valido da perpetuação de práticas socialmemente desiguais de tratamentos dos sujeitos. 

Tais práticas desiguais tentam se justificar a partir da diferença na cor da pele, o que 

vugarmente conhecemos como, racismo. 

À medida em que vamos nos reconstruindo a partir de novas bases conceituais, 

sobre o que nos rodeia ao considerarmos as diferenças sociais que se sedimentam por 

                                                      
26

 
Diferente do que durante séculos está posto na história, a concepção anticolonial desmistifica os 

eventos no entorno da Revolução Francesa. A anticolonialidade acredita que a vitória ocidental na 

verdade, inaugura um neocolonialismo. Prova disto se dá ao observarmos na contemporaneidade que boa 

parte das guerras que envolveram os EUA logo após a derrota Soviética foram sempre contrárias aos 

países orientais (Afeganistão) ou asiáticos (Iraque). 

 

27
 
O Renascimento Italiano figura na história como um movimento artístico cultural que marca tempos de 

retorno à cultura mundialmente perdida pela falta de civilização. No entanto, este pensamento é 

desmistificado pelo anticolonialismo, uma vez que ratifica um modelo único de cultura, promovendo 

deste modo uma “assepsia cultural”, expressão cunhada por Boaventura de Souza Santos para explicar a 

eleição de uma cultura em detrimento de outra. 



63 

 

meio da colonialidade, vamos ampliando as nossas discussões sobre conceitos que 

parecem ser elementares e que no limite dos debates, não são. 

O que estamos a dizer é que ao desconsideramos a acidez de determinados 

fenômenos e julgar que em razão de sua constância, são termos já entendidos, cairemos 

na armadilha da relativização dos problemas. 

Pensemos neste sentido na palavra racismo. Se questionarmos aos sujeitos o que 

é racismo, boa parte de nós responderá que trata-se de destinar de maneira acintosa ou 

desqualificadora um individuo em razão de sua cor da pele.   

Embora pareça desnecessário ou retrabalho trazer para este espaço um 

apontamento sobre racismo, consideramos esta ação pertinente para relacionarmos 

realidades que nos parecem corriqueiras e quase invisíveis. “Enquanto definir racismo 

possa parecer pedante e fora de moda, é algo concretamente conectado com o debate 

político e moral” (MILES e BROWN, 2004, p. 3-4). 

Compreender os índices de violência contra negros, os números sobre evasão 

escolar, o embranquecimento do preenchimento de cargos de chefia, a frequência ainda 

insatisfatória da população negra nas universidades e a aridez do terreno que caracteriza 

a pós-graduação frequentada por pessoas negras, é antes de tudo, compreender como 

esse racismo vai se reconstituindo.  

O que poderia ser considerado como história ou reminiscências do 

período colonial permanece, entretanto, vivo no imaginário social e 

adquire novos contornos e funções em uma ordem social 

supostamente democrática, que mantém intactas as relações de gênero 

segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. 

(CARNEIRO, 2010. P.1) 

 

A ideologia em que se sedimenta o racismo o tornando estrutural evidencia uma 

articulação insidiosa que não assume o problema que é gerado a partir da diferença 

epidérmica e que ao mesmo tempo, não nega a situação de preconceito em razão da 

raça. É em outros termos, uma luta às cegas. Daí a importância de entender o racismo 

observando o processo que ele adota. Michael Banton e Robert Miles (1994), nos 

informam que:  

Até o final dos anos 1960, a maioria dos dicionários e livros escolares 

definiam [o racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou 

conjunto de crenças. O núcleo dessa doutrina era de que a raça 

determinava a cultura, e daí derivam as crenças na superioridade 

racial. Nos anos 1970, a palavra foi usada em sentido ampliado para 

incorporar práticas e atitudes, assim como crenças; nesse sentido, 

racismo [passa a] denota[r] todo o complexo de fatores que produzem 

discriminação racial e, algumas vezes, frouxamente, designa também 
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aqueles [fatores] que produzem desvantagens raciais. (BANTON & 

MILES, 1994, p. 276). 

 

 O estudioso Carlos Hasenbalg em suas observações que descortinam a relação 

raça e classe entende racismo como sendo uma: 

construção ideológica incorporada em e realizada através de um 

conjunto de práticas materiais de discriminação racial, é o 

determinante primário da posição dos não-brancos nas relações de 

produção e distribuição (1979, p. 114). 

 

Com efeito, estamos submersos a um processo colonial tão violento e ao mesmo 

tempo tão clássico que nos faz crer que nossas fragilidades não são outra coisa senão os 

efeitos de nossa epiderme e portanto, devemos nos acomodar. 

O anticolonialismo neste sentido se constitui como um movimento necessário 

uma vez que nos conduz a empreendermos em profundidade acerca de como a 

concepção colonial de modernidade vem sustentando o espectro da colonialidade 

durante tanto tempo. Para tanto, traremos a visão do Norte global a respeito da raça, da 

razão e do direito.     

 

    4.2 Racialidade, racionalidade e Direito: instrumentos a serviço da colonialidade 

 

Para que se mantenha o colonialismo e consequentemente, a colonialidade são 

necessários alguns elementos. Em nossos escritos, destacamos três: a racialidade, a 

racionalidade e o direito. É sobre eles que vamos dialogar a seguir. 

 Inauguremos as nossas considerações tratando da emergência do termo “raça” e 

da conjuntura de sua criação, entretanto, registramos que nossa intenção não é a de ter 

como produto um estudo milimétrico sobre o verbete raça e sim, a de pôr em evidência 

este instrumento que estreia a sedimentação do colonialismo.  

A “raça” vai se constituir como algo fundamental para separar e graduar pessoas, 

culturas e epistemologias. Ou seja, é a partir da concepção negativa de conceber o que 

lhe é diferente ou de outra “raça” que a humanidade vai permitir a instalação das 

hierarquias. 

Entendemos que essa discussão é central no desmantelamento do mito da 

modernidade defendido pelo colonialismo e da premissa unilateral que perpassa a 

racionalidade, pois, é justamente ao conceber a ideia de raça que o Norte Global 

apresenta ao mundo a imagem da diferença como um problema a ser resolvido. No 

centro da atuação epistemicida do ocidental, o que é nativo, é por natureza desviante. 
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As novas identidades históricas produzidas sobre a ideia de raça foram 

associadas à natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global de 

controle do trabalho. Assim, ambos os elementos, raça e divisão do 

trabalho, foram estruturalmente associados e reforçando-se 

mutuamente, apesar de que nenhum dos dois era necessariamente 

dependente do outro para existir ou para transformar-se (QUIJANO, 

2005, p. 108). 

 

Aníbal Quijano (2005) nos oferece contribuições valiosas ao discutir a 

proximidade entre raça e a colonialidade, não só em tempos mais distantes, mas 

também, em nossos dias. Para o autor, a lógica mundializada, economicista e neoliberal 

do século atual em que os não euro-ocidentais, em especial a raça negra e os 

afrodescendentes, são desprestigiados e subjugados, é uma extensão da concepção 

implantada no século XVI quando os invasores se julgaram senhores de uma episteme 

superior.  

Como elemento de demarcação de raça superior e inferior, o Norte Global fez 

uso de uma apresentação animalizada da geografia do corpo do outro, da cultura do 

outro e das epistemes do outro.  

Esta construção desumanizada que caracteriza a concepção eurocêntrica 

endereçada ao negro é denominada Locus enunciativo e, para autores como Boaventura 

de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, entre outros, é central nas discussões 

anticoloniais.  

Ao insistir nas ligações entre o lugar da teorização (ser de, vir de e 

estar em) e o lócus de enunciação, estou insistindo em que os loci de 

enunciação não são dados, mas encenados. Não estou supondo que só 

pessoas originárias de tal ou qual lugar poderiam fazer X. Permitam-

me insistir em que não estou vazando o argumento em termos 

deterministas, mas no campo aberto das possibilidades lógicas, das 

circunstâncias históricas e das sensibilidades individuais. Estou 

sugerindo que aqueles para quem as heranças coloniais são reais (ou 

seja, aqueles a quem elas prejudicam) são mais inclinados (lógica, 

histórica e emocionalmente) que outros a teorizar o passado em 

termos de colonialidade (MIGNOLO, 2003, p. 165- 166, grifo nosso). 

 

O locus ou loci enunciativo pode ser entendido como o lugar utilizado pelo 

europeu para teorizar acerca do homem negro e de todo seu entorno (cultura, religião, 

forma de organização política). Nesta abordagem hegemônica, o local de fala do 

“conquistador” tende a desvirtuar o “conquistado”. 

Edward Said (1995) alerta para o perigo presente no locus enunciativo que foi 

usado pelo Norte para apresentar as “outras epistemologias” ao mundo. “O poder de 
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narrar ou de impedir que surjam, outras narrativas é muito importante para a cultura e o 

imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos” (pág. 13).    

Este movimento traz consigo duas consequências: a primeira; ratifica 

mundialmente a falácia de um tipo ideal de cultura que historicamente se sedimentou; a 

segunda; embota o poder de fala daqueles que ao longo dos últimos cinco séculos 

tiveram suas vozes silenciadas. 

A sua grande arma para alcançar tal objetivo foi sem dúvida, a estrutura 

biopsicossocial, ou seja, ele implanta nas mentes colonizadas a “verdade” a respeito de 

sua condição de raça inferior e assim, retira-lhe a condição de humanidade.  

Daí termos como exemplo, que muitos indígenas foram obrigados a assimilarem 

por meio das ações jesuíticas, costumes ligados à cultura, à crença e até à alimentação 

do homem branco.  

O resultado, conscientemente perseguido pelo colonialismo, era pôr na 

cabeça dos indígenas que a partida do colono significaria para eles a 

volta à barbárie, à degradação, à animalização. No plano do 

inconsciente, o colonialismo não procurava, pois, ser percebido pelo 

indígena como uma mãe gentil e benevolente, que protege a criança 

contra um ambiente hostil, mas sob a forma de uma mãe que 

continuamente impede o filho fundamentalmente perverso de suicidar-

se, de dar livre curso aos seus instintos maléficos. A mãe colonial 

defende o filho contra ele mesmo, contra o seu ego, contra a sua 

fisiologia, sua biologia, sua infelicidade ontológica. (FANON, 2008, 

pag. 244). 

 

No que concerne à raça negra e aos africanos, sua geografia corporal era algo 

sombrio e indigesto demais para ser tocada pela humanidade, restando-lhe então, a 

coisificação, própria daquilo que não é o resultado frustrante de uma “quase raça”. 

Colombo e seus pares teriam deste modo alcançado o objetivo de instalar um 

modelo de sistema-mundo-capitalista no qual o Norte era o grande beneficiário. 

A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, produziu na 

América identidades sociais historicamente novas: índios, negros 

mestiços, e redefiniu outras. Assim, termos como espanhol e 

português e, mais tarde europeu, que até então indicavam apenas 

procedência geográfica ou pais de origem, desde então, adquiriram 

também, em relação às novas identidades, uma conotação racial 

(QUIJANO, 2005, p. 107). 

 

A carta de Pero Vaz de Caminha, a retratação dos nativos pelo olhar do europeu, 

a exacerbação nas narrativas fantásticas apresentadas pelo ocidental deu à expropriação 

sofrida pelos colonizados um tônus romantizado da violência a que eles foram 



67 

 

submetidos. A linguagem, a cultura, as artes em geral foram fundamentais para a 

solidificação da inferiorização da África e dos africanos.  

O mundo, neste sentido, a partir da concepção binarista e da construção de “nós 

e os outros”, aderiu à ideia da incapacidade de autogestão dos negros, indígenas e outros 

não europeus. Ou seja, esses seres eram de outra raça, uma raça inferior, distinta, 

diferente e por isso, incapaz. 

É evidente que essa ideia não se solidifica sozinha. Provar que a diferença da cor 

da pele, da religião, dos costumes é algo que atribui a um determinado indivíduo a 

inaptidão para acender socialmente dentro da ótica colonial, vai demandar deste invasor 

a construção de comprovações avessas à quaisquer questionamentos, e, é justamente 

neste momento que a ciência surge como outro elemento utilizado pelo colonizador.   

Ao esconder o lugar do sujeito da enunciação, a dominação e a 

expansão coloniais europeias/euro-americanas conseguiram construir 

por todo o globo uma hierarquia de conhecimento superior e inferior 

e, consequentemente, de povos superiores e inferiores 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 120). 

 

O cientificismo, o cientificamente comprovado, as experiências repetidas 

diversas vezes para eximir a possibilidade de erros, foram conceitos implantados ainda 

no século XVI, e sempre estiveram a serviço do colonialismo para estabelecer nas 

sociedades paradigmas classificatórios. 

Descartes e o seu Discurso do método reiterava a todo o momento como a 

ciência europeia dispunha de mecanismos altamente superiores para comprovar e 

distinguir o que é certo daquilo que é errado, ou ainda para ratificar que o homem, mais 

precisamente o homem europeu é detentor de epistemologias superiores e por isto, a ele 

cabia o poder de explorar a natureza e, ainda, outros homens que naquela condição, 

eram inferiores.  

Essa relação estabelecida pelo ocidente, quer seja em face dos recursos naturais, 

quer seja diante de outros homens, foi permeada por uma ideação fundamentalista a 

respeito do moderno e do progresso. Isso auxiliou e continua auxiliando na inculcação 

de um espectro separacionista, racionalizante e linear. Era preciso buscar a verdade e a 

verdade era uma só: o modelo do Norte é o único válido. 

 Francis Bacon, Isaac Newton, Augusto Comte e outros cientistas adeptos à 

linearidade e ao reducionismo também endossaram por meio de suas experiências, uma 

lógica separacionista que colocava o euro-ocidental como superior, assim como, 

justificava que esta concepção expropriatória era o único caminho para a modernidade, 
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atributo indispensável ao homem ideal. Entretanto, “o ego cogito apresentado por René 

Descartes em seu método cartesiano, foi antecedido em mais de um século pelo ego 

conquiro prático do luso-hispano que impôs sua vontade (...) sobre o índio americano”, 

(DUSSEL, 2005, p. 08). 

 Cabe assinalar que não há nessas considerações a intenção de diminuir as 

contribuições científicas desses homens, o que se quer é desvelar qual o cerne do 

pensamento colonial desta época e, assim, podermos evidenciar como essas práticas 

pautadas na exacerbação do cientificismo foram nocivas (e são) ao Sul Global. 

 Se por um lado a ciência agiu ofertando ao mundo modelos ideais de 

conhecimento e verdade, em paralelo, a legalidade, por meio da concepção 

unilateralizada de emancipação e da regulação, deu o suporte necessário para que esta 

verdade científica nunca fosse contestada, ou seja, o moderno e racionalmente aceito era 

outorgado pelo direito aos que se assemelhassem ao Norte Global.  

 De fato, entendemos que a ciência não é o elemento inicial da solidificação do 

colonialismo, uma vez que a raça é seu critério inaugural. O próprio Dussel (2010) 

afirma que “o ano de 1637 do Discurso do Método publicado nos Países Baixos, a partir 

de uma ordem já dominada pela burguesia triunfante, não seria a origem da 

modernidade mas sim, o seu segundo momento” (p. 390). Entretanto, é com seu auxílio 

e discurso em favor da modernidade e do progresso, sustentada pela racionalidade 

abissal, que as epistemologias do Sul vão se tornando cada vez mais marginais. 

A característica fundamental do pensamento abissal é a 

impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. Este lado da 

linha só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade 

relevante. Para além dela há apenas inexistência, invisibilidade e 

ausência não dialética. (SANTOS, 2010, p. 32). 

 

Para o pensamento abissal, a ciência moderna tem a exclusividade do universal e 

do verdadeiro. Nesse sentido, os conhecimentos produzidos do „outro lado da linha‟, 

pelos sujeitos socioculturais subalternizados são marginalizados, negados. Esses 

conhecimentos são “reduzidos a crenças, opiniões, magia, entendimentos intuitivos que, 

na melhor das hipóteses, podem se tornar objeto ou matéria-prima para a investigação 

científica” (CANDAU, 2016a, p. 24). 

 Apresentamos o terceiro elemento, isto é, o Direito enquanto aspecto regulador 

das relações, para completarmos a tríade epistemicida. Esse diálogo nos importa, 

sobretudo porque é sem dúvida, este terceiro elemento, que vai preconizar legalmente os 

estamentos estabelecidos pelo Norte colonial.  
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 Aspectos ligados à moral, à ética, à religião serão basilares para a 

aceitação/negação de determinados comportamentos. Pensemos por exemplo nos 

costumes dos indígenas e sua cultura de andar com corpos à mostra. Pensemos agora 

nas vestimentas dos europeus. Notadamente aos olhos do colonizador, a apresentação 

do indígena é algo despido de moralidade e respeito. 

 Os ritos africanos, com suas transpirações corporais e sua marca cultural, suas 

danças cosmológicas altamente expressivas, vão parecer aos invasores como algo aético 

e bestial. Quem poderá então, garantir a retidão e respeito necessários à manutenção da 

ordem? Quem poderá afastar dos “homens de bem” o fantasma das noites de batuques e 

gritos que emanam dos não humanos? Quem será o investido por Deus (não qualquer 

Deus, mas um Deus homem, branco, muito semelhante à imagem europeia) de ofertar 

aos subalternizados a chance de salvação? 

 A resposta a esses questionamentos, é apenas uma: o Direito e toda a sua ode ao 

legalismo que romanticamente vai atenuando os efeitos de nossos invasores e 

estabelecendo uma lógica colonial de justiça. 

 Nesta lógica de justiça, que apregoa ser de “todos os cidadãos”, nem todos são 

considerados cidadão, ou seja, se negros, indígenas, mulheres e outros “condenados do 

mundo” não são ao menos considerados como humano, a justiça a esses sujeitos, não se 

aplica.  

A atuação do direito a serviço da colonialidade „apesar de 

subordinada, foi também uma participação central porque, pelo menos 

a curto prazo, a gestão científica da sociedade teve de ser protegida 

contra eventuais oposições através da integração normativa e da força 

coercitiva fornecida pelo direito‟ (DUSSEL, 2005, p. 52). 

 

É interessante pensar que mesmo tantos séculos depois, esta lógica binária 

persiste através das (não) ações do Estado e das diversas políticas que mesmo na 

coletividade, refutam as diferenças, usando o Direito como guardião da falsa 

convivência harmoniosa.  

Evidentemente não nos faltam ilustrações da atuação colonial adotada pelo 

Direito, entretanto, como dissemos anteriormente, nossa intenção não é a de esgotar esta 

discussão e sim, a de demonstrar a genealogia da episteme do colonialismo e assim, 

com foco em nosso campo de atuação, evidenciar a demanda educacional de um 

currículo transgressor.  
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5 EDUCAÇÃO,  CURRÍCULO E INTERCULTURALIDADE: A 

DESCOLONIZAÇÃO DO SABER  
 

 

 

 

 

Quero sinceramente levar meu irmão negro ou branco a sacudir 

energicamente o lamentável uniforme tecido durante séculos de 

incompreensão.  

A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. 

Todo problema humano exige ser considerado a partir do 

tempo. Sendo ideal que o presente sempre sirva para construir o 

futuro.  

E esse futuro não é cósmico, é o do meu século, do meu país, da 

minha existência. De modo algum pretendo preparar o mundo 

que me sucederá. Pertenço irredutivelmente a minha época. 

 E é para ela que devo viver. 

 

                                                                               Frantz Fannon 

 

 

 

 

 Nesta seção elegemos no primeiro momento, discutir como a colonialidade tem 

(re)produzido através da educação a subalternização dos saberes dos negros, africanos, 

indígenas, quilombolas, entre outros, bem como, refletir sobre a formação do pedagogo, 

tendo como foco as questões raciais, a partir de uma perspectiva anticolonial e 

intercultural crítica de currículo e educação.  

No segundo momento, analisaremos como a temática da diversidade racial é 

contemplada nos currículos dos cursos de Pedagogia da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), nos Campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. 

Esse objetivo justifica a nossa escolha pela epígrafe em destaque, pois ela traduz a nossa 

intenção em impulsionar nos currículos escolares, nos cursos de formação de 

professores e professoras e nas salas de aula, a concepção de uma educação anticolonial, 

transgressora
28

 e avessa aos moldes hegemônicos que têm se perpetuado durante tanto 

tempo.  

    Notadamente, os ideais colonizadores presentes na sociedade ainda são 

(re)produzidos na educação, colocando os sujeitos socioculturalmente marginalizados 

                                                      
28

 
Para a concepção anticolonial a palavra transgressão coaduna com urgência em proporcionar a ruptura 

de paradigmas homogeneizantes. Aqui, transgredir significa trazer as epistemologias marginalizadas para 

o centro dos diálogos das salas de aula através dos currículos, da formação e da prática docente. 

Transgredir a educação do ponto de vista anticolonial é apresentar a cultura africana, indígena, 

quilombola, entre outras, sob outro local de enunciação. 
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“do outro lado da linha”. Os negros, indígenas, quilombolas, ciganos, pobres, entre 

outros, são apresentados ora como seres inferiores, ora como problemas sociais, que 

necessitam de soluções.  

            Nesse contexto, a educação escolar como mecanismo de dominação, se adequa 

com destreza ao pensamento colonial dentro das salas de aula. Para tanto, age sob a 

concepção da “Colonialidade do saber”, já que afere uma escala gradual em que 

determinados conhecimentos são superiores a outros, promovendo o que Boaventura de 

Sousa Santos (1996) vai chamar de “moldura social”
29

. 

A colonialidade se mantém viva nos manuais de aprendizagem, nos 

critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, 

na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos, e em tantos 

outros aspectos de nossa experiência moderna. Enfim, respiramos a 

colonialidade na modernidade cotidianamente (MALDONADO-

TORRES, 2007, p. 131). 

 

 Essa moldura social inviabiliza que as ações, políticas e abordagens endereçadas 

à minimização do racismo, quer seja na sociedade em geral, quer seja na educação, 

tenham efeitos realmente efetivos, pois, são pensadas e elaboradas a partir de uma 

condição eurocêntrica. É preciso considerar o antirracismo “a partir de” e não “sobre” 

aquele que é marginalizado. 

            A perspectiva sob a qual os currículos escolares são pensados na atualidade, 

acabam reforçando a lógica da bifurcação social, pois, produzem superiores e inferiores, 

inteligentes e incapazes, nós e os outros. 

Quando se analisam de maneira atenta os conteúdos que são 

desenvolvidos de forma explícita na maioria das instituições escolares 

e aquilo que é enfatizado nas propostas curriculares, chama fortemente 

a atenção à arrasadora presença das culturas que podemos chamar de 

hegemônicas. As culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários 

e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas importantes de 

poder continuam ser silenciadas, quando não estereotipadas e 

deformadas, para anular suas possibilidades de reação (SANTOMÈ, 

1995, p. 163). 

 

 Se pensarmos, por exemplo, na história da África apresentada através dos 

currículos, perceberemos o desprestígio cultural e social do continente africano, em que 

a sua ancestralidade é abordada como algo temeroso e animalesco e, sua descendência 

como algo feio e desvirtualizado.  

                                                      
29

 
Para Boaventura de Souza Santos essa moldura social surge em grande medida da impossibilidade 

histórica do negro ser associando à posições/condições socialmente prestigiadas.  
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 Este modelo segue a perspectiva do que Grosfoguel (2012) vai entender como 

racismo epistêmico ou “epistemologia eurocêntrica ocidental dominante em que não 

admite nenhuma outra epistemologia como espaço de produção de pensamento crítico 

nem científico” (GROSFOGUEL, 2007, p. 35). Estes esquemas tanto evidenciam, 

quanto silenciam, determinados sujeitos. 

O racismo epistêmico é um “conjunto de dispositivos que recusam a validade 

das justificativas feitas a partir de referenciais não ocidentais” (NOGUEIRA, 2014, 

p.27) e têm defensores historicamente memoráveis.  

Voltaire, Kant e Hegel, pensadores ocidentais, reconhecidos mundialmente nas 

academias, jamais aceitariam que os negros ou seus descendentes tivessem quaisquer 

benefícios a serem aprendidos.  

Kant (1724-1804) certa vez afirmou que “os negros da África não possuem, por 

natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo”. Friedrich Hegel (1770-

1831) também coaduna com o pensamento kantiano e escreve: 

“[…]a principal característica dos negros é que sua consciência ainda 

não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como 

leis […] negro representa, como já foi dito, o homem natural, 

selvagem e indomável […]. Neles, nada evoca a ideia do caráter 

humano […]. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente 

fracos – ou, para ser mais exato, inexistentes. (Hegel, 1999, 2014, 

p.83-86). 

 

A célebre frase cartesiana “Penso, logo existo” que ainda hoje é retroalimentada 

em nossos currículos, sustenta a supremacia histórica de cinco países, a saber: 

Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América, Itália e França. No rol dos “países 

pensantes” não há nações africanas, latinas ou asiáticas, portanto, para a educação, não 

existe a necessidade de que nossas escolas discutam sobre elas.  

A nossa intenção com exemplos desses pensadores é demonstrar como nossa 

escola, que está situada ideologicamente “do lado de lá”, tem ratificado a exclusão da 

própria ascendência cultural. 

Quantos de nós já não nos maravilhamos ao assistir uma aula sobre Voltaire, 

Kant ou Hegel? Quantos de nós já não usamos suas célebres frases ou demonstrações de 

lucidez ou racionalidade?  

 É evidente que o fenômeno de colonialidade de nossas escolas é algo sistêmico, 

orgânico e age nas mais variadas esferas que constituem a educação. Nesta condição, os 

programas curriculares, a escolha do livro didático, a ordenação dos ementários, a 
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formação docente, seja ela inicial ou continuada e a concepção da prática docente, são 

espaços passíveis de serem colonizados. 

 Inicialmente, os programas curriculares de nossas escolas se assentam em propor 

aos estudantes a replicação de saberes formatados sob os padrões europeus. É fácil 

perceber esta realidade ao observar a organização do calendário do ano letivo que reduz 

as discussões sobre a África ou sobre os indígenas às datas comemorativas. 

 Chamamos a atenção para a forma alegorizada pela qual as africanidades são 

trabalhadas nesses momentos. Não se discute religiosidade, sexualidade, resistência 

negra, gênero, raça, etnia. Ao contrário, quando as escolas tratam do processo de 

escravização do negro no decorrer da história, a abordagem é sempre numa perspectiva 

de subserviência. 

 A consequência desta ação é a negação/naturalização da existência do racismo. 

O silenciamento curricular acerca do preconceito é algo particularmente perigoso, pois 

revisita o mito da democracia racial, promove ruídos na luta anticolonial e invisibiliza a 

existência da discriminação endereçada ao negro. Ademais, a forma espaçada pela qual 

são discutidas as relações raciais alocam esses diálogos em momentos estanques.  

 Sobre isto, Macedo e Macêdo (2018) em seu artigo: “Educação, currículo e a 

descolonização do saber: desafios postos para as escolas”, sinalizam que a depender da 

forma pela qual o currículo propõe os debates sobre as relações étnico-raciais, podem 

ensejar em estereótipos ainda mais severos.  

Os negros, indígenas, quilombolas, ciganos, pobres, entre outros, ora 

são postos como seres inferiores, ora problemas sociais, que 

necessitam de soluções. Os currículos escolares acabam reforçando 

essa lógica da bifurcação social e produzem superiores e inferiores, 

inteligentes e incapazes, nós e os outros. (MACEDO E MACÊDO, 

2018, p. 307). 

 

 As atividades propostas que são reproduzidas nos livros didáticos adotados pela 

escola e que tratam de profissões, de criminalidade ou de miséria, exibem os negros e os 

indígenas sempre numa condição periférica e/ou subalternizada.  

 São sempre as mesmas imagens dos indígenas nus, com cocás, dos negros de pés 

descalços e sem camisas, da negrinha objetificada sexualmente, das condições 

subumanas vividas nas senzalas, da religião de matriz africana atrelada ao demônio, 

entre outras falácias. 



74 

 

 Essas construções, retroalimentadas pela escola por meio da acriticidade do 

currículo, reforçam a prática imperialista em apresentar a África a partir de um locus 

enunciativo perverso que inculca no imaginário social um sujeito-coisa. 

 Se por um lado os programas curriculares permitem a capilarização da 

colonialidade através de seus esquemas, de sua organização e de sua escolha/repulsa de 

determinados conceitos, por outro lado, a formação docente também contribui com a 

existência do racismo epistêmico. 

 

5. 1 Currículo e Formação do Pedagogo no âmbito das relações étnico-raciais 

 

 

 Para entendermos o movimento que a escola realiza para debater (ou não) as 

questões ligadas às relações raciais, é preciso que primeiro nos atentemos a articulação 

entre os elementos formação docente e currículo. 

Estou convencido de que não há questão educacional mais crucial hoje 

em dia do que o currículo. Para colocar o problema mais diretamente, 

precisamos responder à pergunta: o que todos os alunos deveriam 

saber ao deixar a escola? (YOUNG, 2014, p. 190).  

 

O trecho em destaque é a fala inicial do teórico Michael Young em uma palestra 

realizada na Universidade de São Paulo – USP, no II Seminário FE/USP “Escola e 

Sociedade do Conhecimento: aportes para a discussão dos processos de construção, 

seleção e organização do currículo”, realizado em 2013 e que mais tarde se tornaria um 

artigo. 

 Young (2014) nos chama atenção para dois aspectos que pululam as questões 

curriculares: primeiro; o currículo escolar não deve ser negligenciado em sua força 

sociológica e, segundo; definitivamente não podemos ter a ingenuidade e a soberba de 

achar que possuímos todas as respostas quando estamos a debatê-lo.  

 O mesmo autor também nos dá pistas de que já não é mais tempo de ficarmos 

andando em círculos discutindo se o currículo é ou não neutro ou se ele tem ou não a 

capacidade de se ajustar aos apelos ideológicos que vão se apresentando em nossa 

história. É preciso avançar nos debates. 

As teorias curriculares já nos colocam isto de maneira evidente. São elas, as 

teorias curriculares, que desnudam o que subjaz na escolha aparentemente inocente dos 

conteúdos a “ensinar aos nossos meninos e meninas”.  



75 

 

Classificadas por diversos autores em tradicionais, críticas e pós-críticas, as 

teorias curriculares são entendidas desta forma em virtude de como este elemento vai se 

ajustando historicamente aos arranjos sociais. 

Entretanto, é preciso que entendamos que não há um ponto final entre uma teoria 

e outra. O que existe são modificações que vão se constituindo (ou não) a partir de 

engendramentos outros, posto que a educação é por natureza algo dinâmico e vívido.  

Este entendimento reforça que as demandas sociais vão, embora de maneira tensa e 

em boa parte das vezes em desalinho, provocando ou incitando os programas curriculares às 

novas distintas realidades. 

 Neste sentido, sem o objetivo de desenvolvermos um estudo clínico acerca das 

teorias curriculares e muito no entendimento de justificar o local de fala eleito por nós 

para pensar uma educação antirracista, apresentaremos a priori, os diferentes enfoques 

das Teorias Curriculares e, na sequência, que concepção se alinha aos nossos anseios 

epistemológicos.      

Diante disto, trataremos inicialmente das Teorias Tradicionais do currículo. Para 

Silva (2011) esta concepção ou teoria curricular ancora sua abordagem educacional em 

aspectos tais como: ensino; aprendizagem; avaliação; metodologia; didática; organização; 

planejamento; eficiência; objetivos.  

Estas teorias em seu entendimento, não concebem que os contextos sociais mais 

urgentes são representados dentro das salas de aula e que tal condição não pode ser 

ignorada, visto que as influenciam fortemente.  

John Franklin Bobbitt (1876-1956) foi um dos maiores expoentes das teorias 

tradicionais de currículo. Em 1918, em meio a um momento político crítico da história 

da educação ofertada nos Estados Unidos da América – EUA, ele escreveu sobre um 

programa curricular em uma perspectiva contrária a educação democrática, ou seja, sua 

abordagem tinha um viés economicista e coadunava com o objetivo de rechaçar uma 

educação em que aspectos culturais, sociopolíticos e econômicos fossem abordados.   

Sobre este pensamento Silva (2009, p. 23-24) destaca: 

 
Bobbitt propunha que a escola funcionasse da mesma forma que 

qualquer outra empresa comercial ou industrial. Tal como uma 

indústria, Bobbitt queria que o sistema educacional fosse capaz de 

especificar precisamente que resultados pretendia obter, que pudesse 

estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa [...].  

 

 O projeto apresentado por Bobbit tinha fortes inspirações na teoria da 

administração econômica de Frederick Taylor (1856-1915). Isto implica dizer que 
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aspectos ligados ao liberalismo, eficiência, aprendizagem mecânica, seriam 

pressupostos a serem seguidos. “Nessa linha, os currículos são entendidos como 

normatização, prescrição, centrados nos conteúdos disciplinares e/ou listas de objetivos. 

Esses modelos difundiram a ideia de currículo como equivalente à grade curricular” 

(EYNG, 2010, 138).    

 Daí, nesta teoria, conteúdos ligados aos aspectos epistemológicos, às diferenças, 

às individualidades, à condução do ensino em uma natureza dialógica, serem 

amplamente descartáveis. Elaborava-se um modelo-padrão de educação e quem não se 

adequasse a ele, era um desajustado.  

 É evidente que em virtude de tensões e descontentamentos dos mais variados, 

aliados ao surgimento de estudiosos subsidiados pelo pensamento marxista, a saber; 

Louis Althusser (1918-1990), Pierre Félix Bourdieu (1930-2002), Jean Claude Passeron 

(1930), Christian Baudelot, Roger Establet e, no Brasil, o educador Paulo Freire, uma nova 

percepção de educação, de natureza contra-hegemônica, começa a antagonizar as teorias 

tradicionais.  

Silva (2011) nos evidencia que diversos agentes coletivos promoveram estas 

movimentações:  

Os movimentos de independência das antigas coloniais europeias; os 

protestos estudantis na França e em vários outros países; a 

continuação do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos; os 

protestos contra a guerra do Vietnã; os movimentos de contracultura; 

o movimento feminista; a liberação sexual; as lutas contra a ditadura 

militar no Brasil. (SILVA, 2011, p.29). 

 

 

Não estamos aqui a afirmar que ela não ofertou suas contribuições, muito menos 

a dizer que esta teoria não está mais presente na prática, pelo contrário, há muito de 

tradicional em nossas escolas, todavia, ela não atua sozinha como em outros tempos.    

Nesta conjuntura, apresentamos as Teorias Críticas, que, atentas aos entornos das 

escolas, avançam na perspectiva sociológica, pois se dedicam a discutir conceitos tais 

como: ideologia; reprodução cultural; poder; classe social; capitalismo; relações sociais de 

produção; conscientização; emancipação e libertação; currículo oculto; resistência.  

Para Silva (2009, p. 29-30),  

[...] as teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos 

fundamentos das teorias tradicionais [...]. As teorias críticas sobre o 

currículo, em contraste, começam por colocar em questão 

precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 

educacionais. As teorias críticas desconfiam do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais.  
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Ou seja, para as teorias críticas importa saber como a escola, por meio do currículo 

pode instrumentalizar o indivíduo/estudante para que ele saia da condição de 

subalternizado, de hierarquicamente inferior. Eyng (2007, p. 135) afirma que esta teoria 

“[...]privilegia o relacionamento professor-aluno, enfocando não indivíduos separados, 

mas o grupo.” 

No entendimento deste e de outros autores críticos do currículo, a escola serviu 

durante um período muito longo como aparelho ideológico do estado na manutenção do 

status quo, pois não se preocupava em questionar o capitalismo, o preconceito, a 

natureza puramente meritocrática e unilateralidade na educação. Por isto, era preciso 

introduzir um pensamento educacional que atuasse em uma perspectiva 

sociopedagógica.  

A escola contribui para esse processo não propriamente através do 

conteúdo explícito de seu currículo, mas ao espalhar, no seu 

funcionamento, as relações sociais do local de trabalho. As escolas 

dirigidas aos trabalhadores subordinados tendem a privilegiar relações 

sociais nas quais, ao praticar papéis subordinados, os estudantes 

aprendem a subordinação. Em contraste, as escolas dirigidas aos 

trabalhadores dos escalões superiores da escala ocupacional tendem a 

favorecer relações sociais nas quais os estudantes têm a oportunidade 

de praticar atitudes de comando e autonomia. (SILVA, 2009, p. 33). 

  

Ou seja, era preciso que as contradições fossem trazidas para as salas de aula 

para que as diferenças de classe fossem evidenciadas, questionadas e assim um outro 

modelo de sociedade pudesse ser desenhado.  

Como posto anteriormente, as mudanças ocorridas não acontecem de maneira 

estanque, não há uma definição com data definitiva que marque o início de uma teoria e 

o término de outra. 

Assim, embora as teorias críticas tenham promovido avanços na concepção, ou, 

minimamente, nos diálogos a respeito dos programas curriculares, muito em razão de 

outros debates que agora assumem um local de fala que transgride, insurge e radicaliza 

no sentido de conhecer o cerne das diferenças que se instalam em nosso meio social, e 

em especial, na educação. 

Estamos deste modo diante das Teorias pós-críticas do currículo. Aqui os 

debates orbitam em questões que são estruturantes para compreender com maior 

profundidade identidade, alteridade, diferença; subjetividade; significação e discurso; 

saber-poder; representação; cultura; gênero, raça, etnia, sexualidade; multiculturalismo. 
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A maior diferença entre a teoria crítica e a pós-crítica, é que a última traça 

paralelos que deixam claro como a sociedade atual reproduz um modelo de relação 

social já experimentado no passado e de como essa ação, em outros campos e em nosso 

caso, no educacional, tem sedimentado o pensamento abissal.  

Enquanto “a teoria crítica é um espaço de contestação, uma outra forma de olhar 

a realidade e um compromisso político com o que pensamos e o que fazemos” 

(PACHECO, 2001, p. 51), as teorias pós-críticas “olham com desconfiança para 

conceitos como alienação, emancipação, libertação, autonomia, que supõem, todos, uma 

essência subjetiva que foi alterada e precisa ser restaurada” (SILVA,  2011, p.149-150). 

Ambas as perspectivas, crítica e pós-crítica, se preocupam com as relações de 

poder, entretanto, a pós-crítica é menos estruturalista, e não percebe o poder e o 

conhecimento como elementos antagônicos e sim, interdependentes.  

Aqui, a interface significação-identidade-poder torna-se o cerne da ênfase do 

debate em que o elemento currículo é utilizado como potencializador na estruturação do 

percurso formativo dos sujeitos. Daí alguns autores trabalharem com a perspectiva 

multiculturalismo.  

Nesse entendimento, é possível perceber como o multiculturalismo se desenha 

como uma concepção/instrumento de luta e de resistência, pois, tensiona a escola a 

receber em seu interior as diferentes culturas raciais, étnicas e nacionais, o que em outros 

tempos não ocorria. 

As hierarquias agora sofrem um processo de desmantelamento e o currículo não 

está, ou pelo menos não deveria estar, voltado unicamente à cultura branca, masculina, 

europeia e heterossexual. “O multiculturalismo mostra que a gradiente da desigualdade em 

matéria de educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e 

sexualidade, por exemplo, que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe” (SILVA, 

2011, p. 90). 

Deste modo, a teoria pós-crítica destaca o currículo multiculturalista, que faz 

uma separação entre a diversidade das formas culturais e o mundo contemporâneo.  

O multiculturalismo, tal como a cultura contemporânea, é 

fundamentalmente ambíguo. Por um lado, o multiculturalismo é um 

movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados. 

[...] O multiculturalismo pode ser visto, entretanto, também como uma 

solução para os problemas que a presença de grupos raciais e étnicos 

coloca para a cultura nacional dominante. (SILVA, 2011, p. 85). 

 

Utilizando as definições de Tadeu Tomás da Silva acerca do currículo pós-

crítico, entendemos ser esta a concepção que melhor dialoga como a nossa temática em 
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discussão, posto que as diferenças se configuram como elemento central para pensar 

uma outra pedagogia para as relações raciais,  

No entendimento deste autor sobre as teorias pós-críticas, o “poder está 

espalhado por toda a rede social. [...] O mapa do poder é ampliado para incluir os 

processos de dominação centrados na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade”. 

(SILVA, 2011, p.148).  

Neste sentido, como estamos em uma investigação que tem como campo central 

de combate a superação do racismo, sentimos ser importante informar que nossa 

perspectiva será a pós-crítica, justamente por acreditarmos que não existe um modelo 

único de homem, de cultura e de etnia.  

Não cabe mais pensarmos na adoção de um currículo que tenha a ultrapassada 

definição de um agregado de conteúdos sistematicamente ordenados e alocados por 

níveis graduados de “saberes”.  

A construção do currículo está permeada de relações de poder, disputa e 

conflito. Isso não pode ser pensado como algo que se desdobre em demérito. Ao 

contrário, conceber um currículo atento aos fenômenos sociais mais urgentes, quer seja 

na educação básica, quer seja, nos cursos de formação docente, é assentir que as 

diversidades próprias dos sujeitos, é algo que reverbera em fenômenos positivos. 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, 

que de modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele 

é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de 

alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 

legítimo. É produto de tensões, conflitos e concessões culturais, 

políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo 

(APPLE, 1999, p. 59). 

  

Entretanto, para avançarmos nessas discussões sobre currículo e ainda, as 

relacionarmos à luta antirracista, precisamos inicialmente esclarecer que nossa atenção, 

no que diz respeito ao currículo, não se restringe à educação básica ou à educação 

superior e sim, a entender o que é este elemento e como ele se movimenta nos espaços 

educacionais. “O currículo foi associado por tempo demais apenas a escolas. Faculdades 

e universidades também têm currículos. Portanto, a teoria do currículo aplica-se a toda 

instituição educacional”. (YUNG, 2014, p. 192). 

Ademais, é importante explicitarmos o que os teóricos contemporâneos 

entendem a respeito do que é currículo. Lopes (2006) nos auxilia expondo que o: 

Conceito de currículo, como forma de organização do conhecimento 

escolar, surge como importante na reflexão sobre o papel social da 

escola. Não se trata aqui de percorrer a história do currículo nem de 
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buscar as linhas teóricas que o constituem ou discutir sua estrutura em 

si. O que nos interessa é refletir sobre as implicações das visões 

sociais que o currículo oficial produz e a que relações ele está 

vinculado em nossa sociedade. (LOPES, 2006, p.16).  
 

Silva (1999) tem se dedicado amplamente a estudos voltados não apenas ao 

currrículo escolar como elemento educacional, mas também a situá-lo em um contexto 

epistemológico. 

O entendimento sobre currículo escolar adquire um novo sentido 

quando reconhecemos à atitude centralmente produtiva do currículo. 

Assim, o currículo é percebido como algo que se movimenta e ao se 

movimentar muda de “cara”. Estas mudanças produzem novos efeitos. 

Estes efeitos ajudam a construir os alunos e alunas e esta construção 

se aplica nos diferentes convívios dos diferentes grupos sociais. Estas 

convivências também terão efeitos sobre outros currículos que terão 

efeitos sobre outras pessoas. Ou seja: Nós fazemos o currículo e o 

currículo nos faz. (SILVA, 1999, p.194). 

 

Queremos evidenciar que não é nossa intenção a de responsabilizar o docente, 

bem como a sua formação pela erradicação do racismo na sociedade, visto que este é 

um problema tanto mais amplo e institucional. O que queremos é mostrar que se a 

escola serviu/serve durante tanto tempo à lógica epistemicida que alija o Sul Global, 

esta mesma escola pode ser espaço de relações raciais mais equânimes. 

Todavia, a discussão sobre currículo e sobre formação docente, justamente por 

sua dimensão conflituosa, tem sido evitada, ou pelo menos, evita-se o seu 

aprofundamento. Silva (2013) ao demonstrar, em seu trabalho de doutoramento, como 

os cursos de formação docente ainda discutem a interface currículo-relações raciais em 

uma posição esmaecida, sugere aos sujeitos de sua pesquisa que construam uma 

representação imagética a partir do dispositivo “O currículo é o bicho”.  

O que a autora tem como resultado são figuras que atestam a natureza 

superficial, disforme e distanciada com que os programas de formação têm tratado essas 

questões. As imagens obtidas em resposta pela pesquisadora revelam seres com vários 

olhos, de cores variadas, com partes do corpo assimétricas, assumindo uma mensagem 

subliminar de desconhecimento e terror. Muitas chegam a comparar o currículo com 

algo extraterreno. O currículo é realmente, um monstro. 

Outro aspecto que Silva (2013) evidencia ter percebido, é como as ideias 

construídas pelos sujeitos pesquisados apontam para um pensamento centralizado em 

um único saber, racional e positivista. Segundo a autora, boa parte das figuras 

elaboradas, ampliaram as cabeças do “Bicho Currículo” em seus desenhos.  
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Talvez esse modo de conceber o currículo esteja impregnado pela 

máxima do projeto iluminista que afirma ser a cabeça o lugar do 

pensar, da objetividade, o espaço da razão ou da racionalidade (...). 

Trata-se, na verdade, de um referencial civilizatório sedimentado nas 

ideias da racionalidade, progresso, universalismo, individualismo e da 

autonomia intelectual, diga-se Ciência. (SILVA, 2013, p. 50).   

    

Entendemos que não podemos falar de políticas públicas educacionais para as 

relações raciais ou formação docente para a diversidade racial, sem trazer ao centro do 

debate o protagonismo dos movimentos sociais, com destaque para o Movimento Negro 

que sempre colocou como ponto de pauta de suas reivindicações o acesso da população 

negra à educação. “O Movimento Negro, enfatizou a questão da identidade étnica nas 

ações e posicionamentos frente à educação, no início do século passado e no final dos 

anos 70 e início dos anos 80” (PINTO, 1993, p. 29). 

Os movimentos sociais, os grupos culturais, as comunidades de terreiro que 

tratam das questões da negritude, em especial o Movimento Negro, sempre conduziram 

as suas reivindicações pelo caminho escolarizador. Ou seja, todos os seus pontos de 

pauta estiveram intimamente ligados ao contexto educacional. Os direitos educacionais 

do negro e consequentemente as tensões para o reajustamento tanto do currículo quanto 

da formação docente foram conquistas impulsionadas pela atuação do movimento 

negro. O Movimento Negro é a afirmação da presença das Epistemologias do Sul em 

nossas escolas. 

Como um ator coletivo, o Movimento Negro atua em diversos espaços sociais 

(teatro, literatura, imprensa, entre outros) e sedimenta nas salas de aula as resistências 

da comunidade negra brasileira. Primeiro; pela conquista do direito à educação, e 

segundo; por exigir uma educação que coadune com uma perspectiva contra-

hegemônica e sustentável. “O processo educacional também é formado por dimensões 

como a ética, as diferentes identidades, a diversidade, a sexualidade, a cultura, as 

relações raciais, entre outras (GOMES, 2005, p. 147)”. 

Diante desse cenário, pensar a formação docente do curso de Pedagogia é basilar 

para o anticolonialismo e coaduna para o reajustamento não apenas educacional, mas 

em todo contexto. "O Movimento Negro é uma organização política que cumpre o papel 

de explicar a contradição racial no cenário brasileiro" (CUNHA JÚNIOR, 1992, p. 120). 

O curso de Pedagogia e as relações étnico-raciais têm vivenciado um histórico 

distanciamento, o que é altamente prejudicial à luta pela diversidade, visto que são os 
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pedagogos os profissionais precipuamente formados para mediar os primeiros contatos 

entre as crianças e a educação formal. 

A própria Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006
30

 que dispõe sobre a 

formação em Pedagogia traz uma abordagem superficial e incipiente acerca dos debates 

étnico-raciais.  

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 

étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 

e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 

inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 

construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 

visões de mundo. (CNE, 2006. Art, 2º grifos nossos). 

 

 A resolução em destaque de 2006 e foi aprovada após a lei 10.639/2003, ou seja, 

mesmo depois da aprovação da lei que trata da inserção da temática da história e cultura 

africana nos currículos, sua abordagem ainda é perpassada pela timidez.  

A formação docente é estrutural nessas discussões, pois, abarca em seus espaços 

os meios para que ocorra a ruptura de velhos paradigmas. É necessário então “repensar 

o papel dos profissionais da educação: eles não podem atuar de forma neutra em uma 

sociedade conflituosa, nem podem permanecer omissos, pois a realidade pede que se 

posicionem diante dos problemas sociais” (OLIVEIRA e GRINSPUN, 2012, p.8). 

Esta mediação pode ocorrer tanto dentro das salas de aula, como na gestão, na 

coordenação, na articulação dos agentes da educação, entre outros. 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; 

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de 

forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre 

outras, física, psicológica, intelectual, social; 

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas; (BRASIL, 2006, p. 2) 

 

                                                      
30

 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura 

que tem como objetivo redesenhar o perfil do profissional em pedagogia, bem como definir a sua área de 

atuação os conhecimentos que devem formatá-lo. 
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É neste contexto que a formação docente deve atuar, na perspectiva de oferecer à 

sociedade sujeitos críticos que possam lidar de maneira instrumentalizada com aquilo 

que chamamos de peculiaridades, de diferenças, de diversidades. Isso reforça a 

perspectiva anteriormente exposta de que mais que pensar o currículo da educação 

básica, é preciso pensar o currículo de formação de professores, no nosso caso 

específico, a formação de pedagogos e pedagogas. 

Convém destacar que a grade curricular de alguns cursos, como 

História e Geografia, graças à especificidade dos conteúdos que a 

compõem, contempla a discussão sobre alguns aspectos relativos ao 

continente africano, no entanto, carece de um enfoque aprofundado 

tanto na dimensão macrossocial quanto das práticas pedagógicas. No 

caso do currículo dos cursos de Pedagogia e Educação Física, o debate 

racial não emerge de forma institucionalizada, sendo trazido à baila 

pela presença de professores, professoras, alunos e alunas negros 

(DIAS, 2012, p. 8 e 9). 

 

O currículo do curso de Pedagogia, ainda apresenta uma abordagem 

racionalizante, positivista e comtiana no que concerne à formação para as diferenças 

étnico-raciais. Assim, a formação de professores e professoras em pedagogia parecem 

pela sua própria organização curricular e desarticulação com os fenômenos sociais 

contemporâneos, ignorar que é preciso formar docentes sensíveis aos sujeitos que 

foram/são subalternizados durante tantos séculos. 

As tensões necessárias acerca das relações raciais e formação docente do curso 

de Pedagogia são amplamente debatidas por Ferreira (2018). Em sua tese, inicialmente, 

a autora denuncia/questiona, o que permite ou não que as questões raciais sejam 

concebidas como discussões válidas às aprendizagens dos sujeitos em seu percurso de 

formação de professor. Para ela, muito do que é posto como diálogo nos currículos de 

pedagogia é o resultado de uma seleção que tem estreita relação com a concepção 

materializada pelos docentes dos cursos que formam professores. “Então, se o docente 

não tem interesse por esta ou aquela questão ou não vê com a mesma relevância que 

atribui a outras – ou mesmo se não tem embasamento para fazer sua abordagem –, 

tenderá a não enfatizá-la” (FERREIRA 2018, p. 69). Esta pode ser uma das tensões a 

serem instaladas nas licenciaturas.  

Nesse mesmo trabalho, Ferreira (2018) explicita que não devemos aceitar a 

incipiente discussão nos programas de currículos sobre diversidade étnica, religiosa, 

orientação sexual, entre outras diferenças. Para ela, é preciso tensionar a natureza e a 

escassez. 
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 Ferreira (2018) reconhece que há uma necessidade emergencial de realizar uma 

desconstrução desta concepção racionalizada em que as academias e seus cursos de 

formação se baseiam para assegurar uma única abordagem de saberes a serem 

replicados. Para ela, é preciso pensar sob um viés insurgente, que interroga os locais de 

conhecimento destinado ao Norte e ao Sul.    

 É justamente esta série de tensões que vão resultar na possibilidade de que 

outros saberes, sujeitos, estudiosos sejam deslocados da invisibilidade para o centro. 

Não como únicos saberes, mas como outros caminhos possíveis de serem trilhados.  

A fundamentação da formação docente do pedagogo, afeta aos movimentos e 

pensamentos antirracistas, inicialmente, terá que se desfazer dos postulados, ementários 

e até da estrutura dos componentes curriculares da licenciatura em Pedagogia. O 

currículo do curso deverá ser interrogado, investigado e desvelado sobre para quem e 

para quê ele existe.  

As próprias realidades sociais que revelam a condição do outro, o perfil das 

turmas, a formação dos docentes do curso, deverão ser analisadas e repensadas. A 

neutralidade e o silenciamento deverão dar espaço às problematizações.  

Quem é este graduando? Quem ele encontrará como seu aluno futuramente? 

Quem comporá a sua sala de aula? Que possíveis dificuldades ele enfrentará no 

exercício de sua profissão? Que universo sociocultural envolve seus futuros alunos? 

Esses questionamentos devem encabeçar a matriz curricular, pois auxiliam na 

construção dos diálogos a serem tratados durante a formação docente e colocam o 

licenciando em contato direto com a realidade da qual faz parte.  

A formação docente na concepção anticolonial será “um ato político na medida 

em que explica as contradições da estrutura contribuindo para a transformação estrutural 

da sociedade. Desse modo, é só por ingenuidade que se poderia acreditar no caráter 

apolítico da Educação e da formação dos educadores” (GHEDIN, 2012, p.39). 

A nossa intenção precípua com essas discussões não é a de evidenciar o histórico 

da formação docente do curso de Pedagogia, antes, o que nos impulsiona é pensar como 

a formação de professores do curso de pedagogia vem dialogando com as relações 

étnico-raciais, sobretudo, a partir da concepção da lei 10.639/2003. 

Críticas à parte à lei 10.639/2003, ela representa sem a menor dúvida, a escuta 

do Estado às reivindicações sociais que já duravam mais de um século. Afinal, a 

referida legislação retira da invisibilidade educacional as discussões sobre a diversidade 
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étnica e impulsiona a reestruturação curricular de todo país, incluindo os currículos das 

licenciaturas. 

Desse modo, a formação docente da pedagogia não pode mais eximir-se do 

diálogo acerca da diversidade racial, tentando “compensar” a superficialidade das 

tratativas, propondo disciplinas optativas ou a sua inserção de forma desconexa nos 

componentes curriculares do curso.  

A escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer 

mentalidade racista e discriminadora secular, superando o 

etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e 

sociais, desalienando processos pedagógicos (BRASIL, 2004, p.14).   

 

 A formação docente para a diversidade racial e para uma descolonização 

curricular, seja ela inicial ou continuada, tem um ponto ainda mais central a ser 

considerado na luta antirracista. A sensibilização dos professores que, nesta ordem, está 

intimamente ligada a sua prática de educador.  

Em que pese à anticolonialidade educacional, a condição pela qual o profissional 

da educação concebe as diferenças nas salas de aula, pode se tornar um aspecto 

transgressor ou reprodutor da colonialidade do saber. 

Quando apresentamos essa perspectiva, não estamos  restringindo nossa fala ao 

graduando, ela se endereça também àqueles que ministram as mais variadas disciplinas 

nos cursos de formação. Dito de outro jeito, são esses profissionais que em virtude do 

lugar que ocupam (tendo em vista que as instituições de ensino superior são também 

marcadas pela lógica hierárquica) que vão dar o tônus às discussões em sala. 

Freire (2005) vai dizer que este deslocamento dos saberes periféricos para os 

centros podem ser considerados uma descolonização das mentes. Para ele, o passo 

inicial do caminho anticolonial é pensar por que se estuda este conhecimento e não 

aquele? Por que lemos estes autores e não outros? Por que considerarmos esta didática e 

não aquela? Por que temos um currículo escolar oficial? 

O docente que forma outros docentes está tão submerso em uma educação 

colonial que mal consegue perceber o nível de sua própria alienação. Isso se deve em 

grande parte aos modelos culturais, religiosos, históricos que o formataram e não 

dependem unicamente da formação. Ensinar aquele que é insensível a se perceber 

responsável às várias realidades que compõem a sociedade é algo extremamente 

exaustivo e requer investidas ainda mais sistemáticas para que se efetive uma prática 

docente anticolonial.  
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A prática docente anticolonial se dá a partir de sua criticidade, de seu olhar 

atento às nuances que permeiam as salas de aula, à rigidez e crueza com que são 

tratados os negros, às violências tanto verbais quanto físicas que vitimam as meninas e 

meninos afro-brasileiros cotidianamente.  

A prática docente insurgente e contra-hegemônica é o resultado do não 

silenciamento frente ao racismo, não naturalização do preconceito e da verbalização 

acerca da cultura africana. Isto é transgredir o currículo. 

Para transgredir os currículos, quer da educação básica e dos cursos de formação 

docente, tendo em vista a descolonização dos saberes, coadunamos com Boaventura de 

Sousa Santos, que é preciso um pensamento pós-abissal, isto é,  uma racionalidade 

cosmopolita, para questionar a razão moderna arrogante, que valoriza apenas os 

conhecimentos científicos, como verdades universais, únicas e válidas.  

O mundo não se restringe à monocultura do saber, é preciso considerar outras 

formas de conhecimentos. Assim sendo,  

[...] o pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do 

mundo é inesgotável e que esta diversidade continua desprovida de 

uma epistemologia adequada. Por outras palavras, a diversidade 

epistemológica do mundo continua por construir (SANTOS, 2010, p. 

51). 

 

Diante disso, a ecologia de saberes
31

 nos possibilita uma nova maneira de 

relacionamento entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento. Para 

tal, é necessário o trabalho de tradução, que é um procedimento capaz de criar 

inteligibilidade recíproca entre as experiências sociais disponíveis, que foram 

suprimidas e marginalizadas pela racionalidade moderna (sociologia das ausências) e as 

experiências sociais possíveis (sociologia das emergências), “o AINDA NÃO”, vistas 

como possibilidades (potencialidade) e capacidades (potência) (SANTOS, 2010). 

Para a implementação de uma educação, pautada nesse paradigma, são 

importantes estudos e debates concernentes à interculturalidade. 

A intercultura vem se configurando como uma nova perspectiva 

epistemológica, ao mesmo tempo, é um objeto de estudo 

interdisciplinar e transversal, no sentido de tematizar e teorizar a 

complexidade (para além da pluralidade ou da diversidade) e a 

ambivalência ou o hibridismo (para além da reciprocidade ou da 

evolução linear) dos processos de elaboração de significados nas 

                                                      
31

 
Boaventura de Sousa Santos acredita que a ecologia de saberes é existência dos diálogos entre as 

diversas epistemologias. Para o autor a superação das hierarquias entre as epistemes só será superada se 

houver diálogos entre as diversidades culturais. Neste conceito sabres acadêmicos e saberes populares 

devem merecer o mesmo respeito e validação. Isto supera a lógica epistemicida da racionalidade 

eurocêntrica.    
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relações intergrupais e intersubjetivas, constituídas de campos 

identitário em termos de etnias, de gerações, de gênero, de ação social 

(FLEURI, 2003, p.17). 

 

A interculturalidade aqui exposta tem estreita ligação com movimentos 

sistematizados/organizados que atingem os micro-espaços que se instalam no campo 

educacional. “A educação intercultural apresenta-se como uma proposta político-

pedagógica que visa à formação para a cidadania e a superação de preconceitos e 

discriminações que expropriam de seus direitos indivíduos e coletividades” (VIEIRA, 

2001, p. 126). 

Walsh (2012) distingue três perspectivas distintas de interculturalidade, a 

relacional, a funcional e a crítica. A interculturalidade relacional é algo que sempre 

existiu, pois é a forma mais básica e geral de contato, intercâmbio e relações entre as 

culturas. Esta perspectiva nega ou minimiza os conflitos nos contextos de poder e 

dominação em que ocorreram ou ocorrem essas relações.  

A interculturalidade funcional propaga o diálogo, a convivência e a tolerância 

entre os grupos culturais e reconhece a diversidade e diferença cultural como metas de 

inclusão social. Entretanto, não questiona os processos de exclusão, injustiça e 

desigualdade, pois atende aos interesses da lógica neo-liberal. 

A interculturalidade crítica é protagonizada pelos movimentos sociais, em 

especial pelos movimentos indígenas; esta perspectiva questiona radicalmente a lógica 

instrumental do capitalismo vigente (neoliberal) e busca a construção de sociedades 

diferentes, (inclusivas e emancipatórias).  

Em consonância com Walsh, Fleuri e Vieira, nos posicionamos a favor da 

perspectiva de interculturalidade crítica, pois entendemos como um projeto 

emancipatório (político, social, epistêmico e ético) que visa transformar as estruturas e 

organizações das sociedades racistas e excludentes.  

Nessa mesma direção, Candau (2016b), em defesa da educação intercultural 

crítica, tendo como base “ideias-força” do pensamento de Boaventura de Sousa Santos, 

destaca que: 

A ecologia dos saberes constitui, assim, um componente fundamental 

para a educação intercultural. Convém destacar que, para tal, colocar-

se do outro lado da linha abissal, visibilizar saberes até hoje negados 

pela sociedade em geral e, particularmente, pela escola, próprios dos 

grupos socioculturais invisibilizados e subalternizados, constitui uma 

tarefa prioritária, sem a qual não será possível uma ecologia de 

saberes, o que supõe confrontar a monocultura da ciência moderna. 
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Exige reconhecer uma pluralidade de conhecimentos heterogêneos, 

um dos quais é a ciência moderna (CANDAU, 2016a, p. 26). 

 

Desse modo, é imprescindível que os currículos não sejam vistos como 

documentos que veiculam os conhecimentos de forma desinteressada e neutra, através 

de um bloco de disciplinas com procedimentos e técnicas de ensino (MOREIRA; 

SILVA, 2013).  

Os currículos precisam ser compreendidos como “questões relativas à história, 

política, poder e cultura” (COSTA, 2005, p. 64), de maneira que tenham espaços para as 

diferenças culturais. “Trata-se de uma dinâmica fundamental para que sejamos capazes 

de desenvolver currículos que incorporem referentes de diferentes universos culturais, 

coerentes com a perspectiva intercultural crítica [...]” (CANDAU, 2016a, p. 27). 

A educação intercultural na perspectiva crítica supõe identificar o que 

foi produzido como „ausências‟, tanto no plano epistemológico como 

das práticas sociais e, ao mesmo tempo, reconhecer as „emergências‟ 

de conhecimentos, práticas sociais e perspectivas orientadas à 

construção de sociedades equitativas e justas [...]. CANDAU, 2016a, 

p. 28). 

 

Frente a essa perspectiva, as desigualdades devem ser desnaturalizadas e 

problematizadas na escola, para que possa compreender a diversidade como uma 

construção social, política, histórica e cultural das diferenças (GOMES, 2012). 

Ademais, a identidade e a diferença não devem ser entendidas fora de um sistema de 

significação e de relações de poder, pois não podem reduzi-las a uma questão de 

respeito e tolerância para com a diversidade, e sim, compreendidas como questões 

políticas (SILVA, 2000). 

Esses desafios tencionam os currículos das universidades, em especial, os cursos 

de licenciatura de formação docente, a exemplo, dos os cursos de pedagogia, que 

formam docentes para atuarem na educação básica.  

Não há como implementar uma mudança de paradigmas educacionais 

ou apontar como metas respeito à diversidade, medidas contra evasão 

escolar por discriminações, ou impor um ensino determinado por lei e 

pareceres ou decretos se o currículo permanecer estagnado ou a 

serviço dos interesses de alguns grupos privilegiados (OLIVEIRA; 

LIMA, 2015, p. 14). 

        Nesse sentido, a descolonização dos currículos “requer a superação tanto de 

padrões epistemológicos hegemônicos no seio da intelectualidade brasileira como a 

afirmação de novos espaços de anunciação epistêmica dos movimentos sociais” 

(OLIVEIRA; LIMA, 2015, p. 15). 
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Com base nas discussões de Boaventura de Sousa Santos (2010), sobre a 

sociologia das ausências e das emergências, Gomes (2008) destaca que o campo de 

formação de professores e professoras precisa ser indagado por uma concepção crítica 

de ciência e de formação. 

Uma crítica que compreenda e torne credíveis os saberes produzidos 

pelos movimentos sociais e as ações educativas por eles 

desencadeadas os quais foram ativamente produzidos como ausências 

nos currículos, nas pesquisas e nas políticas educacionais. Trata-se, 

portanto, da construção de uma pedagogia das ausências
32

 e das 

emergências
33

 (GOMES, 2008, p. 99, grifo da autora). 

        Portanto, essa empreitada não é uma tarefa fácil, exige mudança do paradigma 

educacional, de ciência e de formação docente, para o trato pedagógico com a 

diversidade e as diferenças culturais nas escolas e nas universidades. Ademais, a 

implementação da formação docente na perspectiva de uma educação intercultural 

crítica, exige investimento de políticas públicas educacionais, pensadas e construídas de 

forma não hierarquizada em regime de colaboração (Município, Estado, Distrito Federal 

e União), em diálogo com os movimentos sociais e as escolas da educação básica. 

           A seguir analisaremos os PPCs do curso de Pedagogia da UESB. 

 

5.2 Os Cursos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia e a interface com a diversidade étnico-racial 
 

 

Tendo como orientação o nosso objetivo geral, a saber: analisar como a temática 

da diversidade étnico-racial é contemplada nos currículos de licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Campi de Itapetinga, Jequié e 

Vitória da Conquista, tendo em vista compreender os desafios que são postos para a 

formação do pedagogo na perspectiva de uma educação intercultural crítica. Nos 

desdobraremos agora a analisar os PPCs dos cursos citados. 

Elegemos como objetivos específicos: Identificar e analisar temas e ou 

conteúdos das ementas dos PPC‟s e de componentes curriculares relacionados à 

                                                      
32 A pedagogia das ausências consiste em um exercício político e epistemológico cujo objetivo principal 

é transformar as ausências e a invisibilidade que recaem sobre os movimentos sociais e seus saberes- no 

campo de formação de professores (as)- em presenças. [...] (GOMES, 2008, p. 99, grifo da autora). 

 

33 A pedagogia das emergências poderá nos ajudar a lançar indagações mais profundas sobre a tensão 

entre os estudos e discursos críticos realizados no campo de formação de professores (as) e a persistência 

de currículos lineares e conservadores nos cursos de formação inicial. [...] Além disso, a pedagogia das 

emergências poderá contribuir para a reflexão sobre as estratégias e eixos das práticas de formação 

continuada que temos realizado (GOMES, 2008, p. 99, grifo da autora). 
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temática da diversidade étnico-racial; Analisar a concepção de currículo e de formação 

docente presente nos PPCs de Pedagogia da UESB e analisar as contribuições dos 

estudos anticoloniais para a descolonização dos currículos e a formação do pedagogo. 

No sentido de nos delinearmos de maneira mais articulada, nos orientaremos 

pelas seguintes questões de estudos: Que perspectiva de currículo e formação docente 

está presente nos PPCs de Pedagogia dos três Campi?   Que temas, ementas/disciplinas 

específicas e/ou conteúdos possibilitam discutir as relações étnico-raciais? Que 

contribuições os estudos anticolonias podem propiciar para a descolonização dos 

currículos e a formação do pedagogo? 

 

5.2.1 O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia de Itapetinga: uma 

análise acerca da temática racial  
 

Por uma questão organizacional e já utilizada anteriormente (ordem alfabética 

das cidades onde se localizam os campi) iniciaremos as nossas análises pelo curso de 

Licenciatura em Pedagogia ofertado pela UESB campus Itapetinga.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus de 

Itapetinga – PPC, inicialmente realiza uma digressão sobre a oferta da graduação na 

cidade, ambientando socioeconomicamente a sua pertinência, não apenas para o 

município de Itapetinga, mas também, para as cidades circunvizinhas.  

Após sua aprovação ocorrida em 1997 e o início de suas atividades em 1998, o 

curso passou por um processo que se estendeu por alguns anos para efetivar o seu 

reconhecimento. 

 Não foram poucas as manifestações, marchas e diálogos. Do ponto de vista dos 

excessos da burocracia, esta procrastinação se desdobrou em dificuldades para que os 

egressos dessem prosseguimento tanto aos estudos, quanto às oportunidades de atuação 

profissional. Em que pese ao campus de Itapetinga, esta conjuntura lhe impediu que 

fossem ofertados outros cursos lato sensu na área da educação.   

O processo de Reconhecimento do Curso tramitou na Câmara de 

Educação Superior do Conselho Estadual de Educação por 03 (três) 

anos o que provocou grande insatisfação tanto para os docentes e, 

principalmente, para os discentes que concluíam o curso com 

certificado, e não recebiam o diploma com o devido reconhecimento, 

o que ocasionou sérios prejuízos à sua atuação profissional, uma vez 

que não podiam realizar concurso público, mudar de nível 

(especificamente os licenciados que trabalhavam para o Estado) dentre 

outros problemas. (PPC/UESB, ITAPETINGA 2011, p. 72-74). 
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Para efetivar seu reconhecimento em 2005, o PPC de Pedagogia precisou passar 

por sua primeira reformulação. Como base, a comissão organizadora composta por 

docentes efetivos do curso, orientou-se, mais uma vez, por documentos atinentes à 

educação, além de recontextualizar a conjuntura social da época. 

O PPC de Pedagogia de Itapetinga passa por sua última reformulação em 2011, e 

se mantém até a atualidade. Desde então, o documento tem sido objeto de algumas 

alterações, o que não se caracteriza como reformulação. Em nossa pesquisa, tomaremos 

como base analítica a sua versão mais atual, datada de 2011. 

O curso de Pedagogia do campus Itapetinga tutelado pelo Departamento de 

Ciências Humanas, Educação e Linguagem – DCHEL, possui uma carga horária total 

de 3.395 horas, distribuída ao longo de oito (8) semestres letivos.  

Como forma de ingresso, realiza-se dois processos seletivos durante o ano: um 

no início e outro no meio do ano com a oferta de 40 vagas no período matutino e 40 no 

noturno.  

O curso de Licenciatura em Pedagogia está fundamentado na Lei nº. 9394/96, de 

20 de dezembro de 1996
34

; Resolução CNE/CP nº1, de 15 de maio de 2006
35

, dentre 

outros aportes legais, e, em seu texto, evidencia a urgência em experienciar um espaço 

formativo atento à “interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência 

e relevância social, ética e sensibilidade afetiva estética”.  (PPC/UESB, 2011, p.111). 

O PPC de Pedagogia do campus Itapetinga, em seu texto introdutório, faz uma 

contextualização das abordagens tomadas como centrais para a formação de um 

pedagogo, e evidencia os seus processos de reconhecimento e reformulação (datados de 

2005 e 2011 respectivamente). 

O PPC assinala que o campo de atuação do pedagogo é amplo, podendo este 

desenvolver atividades na docência da educação infantil, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, nas diversas modalidades e seguimentos da educação, como educação 

especial, na educação do campo e na educação para jovens e adultos – EJA. 

O curso está organizado, em termos gerais da seguinte maneira: 

 
I. 420 (quatrocentos e vinte) horas de prática como componente 

curricular, vivenciadas ao longo do curso; 

II. 435 (quatrocentos e trinta e cinco) horas de estágio curricular, 

iniciado a partir do VI semestre do curso; 

                                                      
34 Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - em especial os Artigos 61 a 64, que dispõem 

sobre a formação de profissionais da Educação. 

 

35 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. 
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III. 2220 (dois mil, duzentos e vinte) horas de aulas para os conteúdos 

curriculares de natureza cientifico – cultural. 

IV. 120 (cento e vinte) horas de eixo temático interdisciplinar 

V. 200 (duzentas) horas de atividades acadêmicas cientificas e 

culturais – Acs
36

; 

 

O documento ainda expõe a possibilidade deste profissional atuar na gestão, 

desenvolvendo atribuições ligadas à administração, coordenação, elaboração e 

implementação de projetos, entre outras atividades.  

Dentre os princípios que orientam o curso estão:  

 A docência, como base da formação do pedagogo, 

compreendida como ato educativo institucional e processo 

complexo, histórico e culturalmente situado; 

 

 Desenvolvimento de uma sólida formação teórica e 

interdisciplinar sobre o fenômeno educativo, de modo a 

possibilitar sua compreensão histórica, política, social e 

cultural do campo de formação e atuação pedagógicas; 

 

 Pesquisa como princípio educativo, formativo e 

epistemológico; 

 

 Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças 

da educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e 

pessoas jovens e adultas, educação especial, matérias 

pedagógicas do magistério nas dimensões, físicas, 

psicológicas, sociais, éticas e estéticas. (PPC/UESB, 

CAMPUS, ITAPETINGA, 2011, P. 78-79). 

 

De acordo com o PPC de Pedagogia do Campus de Itapetinga, o curso tem por 

objetivo formar um profissional que além de atuar na docência esteja atento ao 

desenvolvimento de atividades ligadas à gestão, à administração, à articulação entre 

setores no âmbito educacional e também em espaços não escolares. 

Ou seja, o documento afirma que, ao final do curso espera-se que o graduando 

em Pedagogia desenvolva uma:  

Consciência reflexiva e crítica do seu papel como agente educacional 

mediador, crítico e intérprete da cultura escolar, a partir de princípios 

éticos e comprometidos com a formação de sujeitos críticos para o 

exercício da sua cidadania. (PPC/UESB, ITAPETINGA 2011, p. 

80). 

 

Tal concepção do curso, e que é apresentada pelo objetivo geral, é também 

ratificada pelos seus objetivos específicos, que dentre outros, primam por: 

                                                      
36

 
Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais – Acs. 
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II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 

visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 

difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive(...).(PPC/UESB, ITAPETINGA 

2011, p. 82). 
 

Os objetivos acima expostos deste modo, tratam de aspectos ligados à 

articulação entre teoria e prática, ao desenvolvimento de profissionais críticos, à 

formação de sujeitos afetos ao trabalho de forma coletiva, entre outros apontamentos. 

(PPC/UESB, ITAPETINGA 2011, 2011). 

Entretanto, a partir das análises em relação ao PPC e considerando os seus 

objetivos geral e específicos, percebemos que a temática da diversidade étnica não foi 

evidenciada. Neste sentido, quando um curso de formação docente em Pedagogia não 

contempla a diversidade racial em seu mote, reforça a invisibilização/negação histórica 

do racismo, bem como, desmerece as suas implicações no contexto educacional da 

atualidade.  

Para além disto, ao negligenciar a relação existente entre a formação docente de 

sujeitos críticos e a questão das relações raciais, ignora o debate e retoma o mito da 

democracia racial.   

A „democracia racial‟, no Brasil, foi mais um mito que uma realidade, 

ainda que o poder desse mito fosse significativo. A imagem de 

tolerância e de mobilidade social encorajou a quietude dos negros, 

deixando-os na base da pirâmide social sem reações de grande 

impacto. (...). (...) foi o „maior inimigo‟ e o impedimento para a 

formação da identidade e da mobilização. (MARX, 1996, p. 161-164). 

 

Daí emerge a invisibilização do racismo no âmbito da educação. Do não 

reconhecimento da questão étnico-racial como uma das suas demandas pedagógicas 

centrais.  

No contexto pedagógico, quando as diferenças sociais não são 

relacionadas/sinalizadas como parte de seus objetivos formativos, como ocorreu no PPC 

de Pedagogia, por consequência, elas deixam de ser vistas como um problema, o que 

dificulta a possibilidade de minimização.  
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O texto do PPC, neste sentido, sinaliza uma realidade preocupante: o currículo 

escolar das formações docentes tem se caracterizado como mais um espaço de 

(re)produção de relações hegemônicas e da relativização do preconceito. 

A perspectiva de que o ato pedagógico e o currículo escolar sejam um 

espaço-tempo de colonização recoloca, em novos moldes, 

preocupações expressas pelas teorias da reprodução, que denunciavam 

o quanto a escola e o currículo estavam à mercê dos imperativos dos 

saberes dos grupos tanto cultural quanto economicamente 

hegemônicos (MACEDO, 2006, p. 292). 

 

Os cursos de formação docente precisam assumir a ação de subverter a sua 

prática, desmantelando a perspectiva eurocêntrica que coloca a pedagogia como 

elemento a serviço do colonialismo. É preciso que “o outro” também figure nos espaços 

escolares. 

A concepção anticolonial, com a qual coadunamos, em razão de sua dialogia 

com a diversidade, poderá auxiliar nas ações que visem a minimização do racismo, pois 

possibilita a adoção institucional de reflexões/ações que tragam estes debates para o 

centro dos espaços. Mais que “tocar” no assunto, é preciso sinalizar, oralizar, evidenciar 

e propor. 

O Decreto Federal Nº. 6.755 de 29 de janeiro de 2009 afirma no VIII objetivo do 

Art. 3º que é preciso “[...]promover a formação de professores na perspectiva da 

educação integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e das relações 

étnico-raciais, com vistas à construção de ambiente escolar inclusivo e cooperativo.” 

(BRASIL, 2009, p. 2. grifos nossos). 

À frente, ancorado por Moreira e Silva (2000), dentre outros autores, o PPC 

vigente do curso de Pedagogia de Itapetinga, evidencia a sua concepção curricular no 

excerto que trata do “Currículo e Formação docente”,  

O documento expõe o compromisso político e pedagógico que a instituição tem 

com a melhoria dos arranjos sociais de seu entorno e o seu cuidado em pensar uma 

organização curricular que traduza não apenas os anseios de seus graduandos, mas que 

também possam alcançar aqueles que serão o público de atuação destes sujeitos. 

Neste sentido, o PPC de Pedagogia explicita que é preciso entender o currículo a 

partir de uma perspectiva fenomenológica, ou seja, entendê-lo como um elemento 

fluido, articulado e incompleto, uma vez que este lida com seres perpassados por 

subjetividades.  
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O currículo na perspectiva da fenomenologia em articulação com a diversidade 

racial, atenta-se aos movimentos complexos que se dão em virtude da própria natureza 

social dos sujeitos, ou seja, “no currículo fenomenológico eles são encorajados a aplicar 

à sua própria experiência, ao seu próprio mundo vivido, a atitude que caracteriza a 

investigação fenomenológica” (SILVA, 2007, p. 41). 

No contexto da diversidade, a fenomenologia anunciada pelo PPC alude a uma 

concepção curricular comprometida com o aprofundamento das origens das 

desigualdades, das hierarquias, das relações de poder que estão instaladas nos cursos de 

formação docente e que, por sua vez, avançam para a educação básica. 

A fenomenologia é o estudo das essências; e todos os problemas, 

segundo ela, voltam a definir as essências: a essência da percepção, a 

essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também 

uma filosofia que recoloca a essência na existência, e não pensa que se 

possa compreender o homem e o mundo de outra forma, que não seja 

a partir de sua facticidade. É uma filosofia transcendental, que põe em 

suspenso, para compreendê-las, as afirmações da atitude natural, mas 

é também uma filosofia para a qual o mundo já está sempre lá, antes 

da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço de 

reencontrar o contato ingênuo com o mundo pode lhe dar, enfim, um 

status filosófico. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1) 

  

Tal perspectiva curricular, entende que a partir da compreensão da origem da 

“coisa mesma” pode-se questionar, interferir, inferir e propor novas ordens sociais no 

campo da diversidade racial.  

No documento é posto que sendo a escola e a própria formação docente algo tão 

dinâmico, o currículo nunca deve ser pensado em uma natureza linear, rígida. Daí a 

justificativa do curso em assumir a postura da Fenomenologia.  

A ideia de currículo na Fenomenologia prevê que toda experiência 

seja uma experiência reflexiva, no sentido de que o sujeito possa pela 

reflexão chegar ao autoconhecimento, a partir da análise de decisões 

passadas (PPC/UESB, ITAPETINGA, 2011, p.91) 

 

Kahhale (2002), Heiddeger e Merleau-Ponty (2011), entre outros autores, 

entendem a partir de seus estudos que à fenomenologia interessa compreender a 

natureza da “coisa mesma em sua essência” Kahhale (2002). 

 Esta “coisa mesma” pode ser entendida como a experiência individual em que o 

sujeito se submete de maneira aprofundada nos movimentos que o rodeiam. “Uma 

busca empática que estabelece ligações entre sujeito e objeto através dos atos 

intencionais, da possibilidade de comunicação, ou seja, pela fala ou pela escuta, e da 

expressividade de forma geral” (KAHHALE, 2002, p. 188). 
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 Quando o PPC de Pedagogia da UESB trata de experienciar um espaço de 

formação que contemple a fenomenologia, o que ele está a dizer é que haverá em seu 

âmbito dialógico e/ou físico, a preocupação com a escuta do outro. Entretanto, os dados 

em análise demostram uma inconsistência entre o que está posto sobre a concepção 

curricular fenomenológica e o que o documento (não) propõe. 

De acordo com o documento, não há a instalação ou previsão de instalação de 

um espaço institucionalizado para que debates sobre as relações raciais e seus 

desdobramentos em nossos dias sejam realizados.  

  Na lista de disposições constantes no campus tem o almoxarifado, salas, 

cozinha, biblioteca, banheiros, depósitos, halls, laboratórios, diretórios acadêmicos, 

salas de professores, área destinada aos experimentos de diversos cursos, entre outros 

espaços. Entretanto, não houve nenhuma menção a respeito da existência do NEABI. 

Os Núcleos de Estudos Afro-brasileiro e Indígena – NEABI constituem-se como 

resultado de pressões de vários coletivos negros e indígenas, que sempre reivindicaram 

um lugar central de encontro para pensar a sua inserção e permanência nas Instituições 

de Ensino.  

O núcleo é um desdobramento legal da lei nº 11.645/2008 que altera a Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, 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 e Indígena”. 

Mais do que um espaço de debate, o NEABI, no contexto da formação docente 

em Pedagogia, tem por objetivos; dar notoriedade às culturas marginalizadas, promover 

eventos temáticos, propor capacitações docentes, reivindicar reserva de vagas, fomentar 

e elaborar propostas pedagógicas que deem visibilidade às culturas negras e indígenas, 

entre outras ações.  

Caminhando nessa direção, estaremos também construindo uma 

educação voltada para a descolonialidade que “[...] representa uma 

estratégia que vai além da transformação da descolonização, ou seja, 

supõe também construção e criação. Sua meta é a reconstrução radical 

do ser, do poder e do saber”. (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 24). 

 

Sem a intenção de nos desdobrarmos no que seja o NEABI, o que queremos é 

evidenciar ao mesmo tempo, a sua importância enquanto espaço formativo e de 

resistência racial, e ao mesmo tempo, a negativa do PPC em trazer este espaço dialógico 

para seu interior.  
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A falta de menção do NEABI no corpo do texto do PPC de Pedagogia, além de 

demonstrar um descompasso legal, reitera o não-lugar da educação para as relações 

étnico-raciais no documento em análise. 

A homogeneização e padronização que as escolas ainda praticam em 

seus espaços, acabam por descaracterizar os processos de 

aprendizagem que visam acolher todos os saberes oriundos das 

experiências dos educandos, bem como suas visões de mundo e da 

vida. A escola, enquanto espaço de descobertas, troca de experiências 

e aprendizados diversos, necessita abrir-se para a realidade dos 

educandos, da comunidade etc. Essa realidade se traduz naquilo que 

consideramos de suma importância para a complementação do 

currículo escolar: a inserção de saberes, vivências e manifestações 

culturais que acontecem fora dos muros escolares (ONOFRE, 2008, p. 

107). 

 

A mesma invisibilidade com que o PPC tratou o NEABI foi também endereçada 

às políticas de cotas adotadas pela instituição. Novamente retomamos a perspectiva 

exposta pelo curso em pensar uma formação docente para a diversidade dos sujeitos. 

O documento em análise, embora exponha a sua adesão à políticas de cotas, não 

proporciona um debate mais evidente em seu texto. 

uma das políticas ao acesso são as indicações das cotas para negros, 

educação indígena, educação inclusiva/especial, educação no campo, 

quilombolas, história da África e cultura afro-brasileira, que se 

expressam como unidades de ensino e/ou cursos de formação de 

professores e/ou outros (PPC/UESB, ITAPETINGA, 2011, P.38). 

  

 Longe de minimizar a importância da sinalização acima, o que queremos dizer é 

que a natureza pouco combativa com que a questão foi tratada no texto fragiliza tais 

debates dentro do curso de Pedagogia. 

A partir desta consideração, é que o PPC de Pedagogia, assim como a efetivação 

de seu curso se constituem como espaços formativos e, como tal, exercem influências 

sociais.  

Quando um documento desta natureza justifica em seu bojo a demanda em 

implantar/implementar a política de cotas, está conduzindo seus estudantes e toda a 

comunidade a entender o processo histórico pelo qual as populações negra e indígena 

foram subalternizados. 

As ações afirmativas são compreendidas aqui, não só como políticas e 

práticas públicas e privadas que visam à correção e superação das 

desigualdades impostas, ao longo da história, a determinados grupos 

sociais e étnico-raciais. Elas são vistas como lócus em que confluem 

princípios gerais de um outro modelo de racionalidade e saberes 

emancipatórios produzidos pela comunidade negra e sistematizados 

pelo Movimento Negro ao longo dos tempos. Saberes que se fazem 
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ausentes dos estudos de formação de professores(as). (GOMES, 2011, 

p. 51). 

 

Do ponto de vista do currículo de formação docente, evidenciar este debate, 

proporciona aos graduandos em Pedagogia adotar em seu campo de atuação outras 

abordagens pedagógicas que, neste sentido, compreendem o processo de marginalização 

sofrido pelos não europeus. 

É preciso deixar evidente que historicamente negros e indígenas tiveram o 

direito à educação subtraído, e que isto tem reflexos severos ainda na atualidade. Estes 

reflexos interferem socioeconomicamente nas reais condições de acesso à educação, 

sobretudo na educação superior.  

essa abordagem pode contribuir para que um membro de um grupo 

oprimido entenda como se criou a situação desvantajosa em que foi 

colocado e como situações semelhantes, que a outros oprimem e 

subjugam, constituem também construções histórico-sociais, 

produzidas por homens e mulheres, passíveis, portanto, de serem 

questionadas e transformadas. A intenção é, assim, desnaturalizar os 

critérios usados para justificar a superioridade de certos indivíduos e 

grupos em relação a outros. (MOREIRA, 2001, p. 76). 

 

 Em uma perspectiva anticolonial, debater a política de cotas no corpo do projeto 

de curso, auxilia no entendimento da demanda de atos de transgressão e contra-

hegemonia, pois refuta a lógica social que fragiliza ainda em nossos dias, direito dos 

negros e dos indígenas à educação.  

 Ademais, permite que a sociedade perceba que mesmo marginalizados, as 

populações negras e indígenas jamais aceitaram passivamente o seu processo de 

colonização. 

[...] desde a abolição, a educação tem sido um instrumento de 

subjugação da Raça negra, na medida em que acorrenta-a a um padrão 

educacional branco, europeu, que a marginaliza. O que se conhece é 

um curriculum escolar alienante, produto de uma história forjada pelos 

vencedores, pela civilização que impôs seu domínio político, 

econômico e cultural no País – a civilização branca (VIII 

ENCONTRO DE NEGROS DO NORTE E NORDESTS, 1988, p. 5). 

  

A população indígena também requereu seu direito e acesso à educação, mesmo 

sendo historicamente marcada pelo ensino jesuítico durante tantos séculos. 

[...] quem tem identidade, quem tem alteridade, ele pode sofrer todas 

as perseguições, pode passar por todos os becos circunstancias da 

vida, mas ele não perde o rumo, por que ele sabe quem ele é, sabe de 

onde veio e para onde vai. Ele não vai ficar se vendendo em troca de 

bugiganga. (KRENAC, 2012, p. 128) 
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Seguindo o entendimento de Luckesi (1987) sobre formação docente, O PPC de 

Pedagogia da UESB coloca que há dois tipos de educador que podem ser formados. O 

primeiro é o educador-objeto, isto é, aquele que se exime de pensar as transformações 

sociais. Ele segue com seu ato de ensinar em profunda desconexão com possíveis 

inferências que possam promover mudanças mais justas nas vidas de seus estudantes. 

O segundo é o educador-sujeito, segundo a concepção exposta pelo documento 

do curso, esta, assume junto aos seus graduandos a função de agente articulador de 

processos sociais que reverberem em outras relações experienciadas pelos estudantes.  

o educador neste contexto, enquanto sujeito da história é todo e 

qualquer ser humano, senhor de uma práxis social histórica 

transformadora e que se encontra dialeticamente situado no complexo 

contexto educacional. (PPC/UESB, ITAPETINGA, 2011, p.91). 

 

O PPC do curso afirma ainda que sua abordagem acerca da formação para a 

docência está articulada ao seu contexto e que, em seu desenvolvimento, propõe ao 

egresso que, ao exercer tal profissão não perca de vista tanto as questões do campo 

pedagógico, quanto as do campo dos fenômenos sociais.  

Entretanto, o texto do curso não orienta como tratar estas questões ligadas aos 

fenômenos sociais dentro do seu contexto, tão pouco, faz qualquer relação destes 

fenômenos com a formação para a diversidade étnico-racial. 

Cavalleiro (2000), Gonçalves e Silva (1996) e Gomes (2011) têm denunciado a 

ausente e/ou esmaecida discussão das questões étnico-raciais nos currículos dos cursos 

de formação brasileiros.  

Para esses autores, é preciso uma dialogia crítica e formativa.   

[...] é flagrante a ausência de um questionamento crítico por parte das 

profissionais da escola sobre a presença de crianças negras no 

cotidiano escolar. Esse fato, além de confirmar o despreparo das 

educadoras para relacionarem com os alunos negros evidencia 

também seu desinteresse em incluí-los positivamente na vida escolar. 

Interagem com eles diariamente, mas não se preocupam em conhecer 

suas especificidades e necessidades (CAVALLEIRO, 2000, p. 35). 
 

Ocorre que os modelos eurocentrados das academias não estão acostumados, 

quiçá, preparados para este tipo de embate. Entretanto, esta ação questionadora resulta 

da tentativa de resistir às práticas eurocêntricas que permeiam as nossas escolas e 

universidades. 

É necessário que haja uma busca de sentido para compreensão dos 

saberes necessários à docência, no entanto, esta busca 

inevitavelmente, recai na multiplicidade de manifestações sobre o 

significado da prática docente, indo além da relação com os saberes 
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cognitivos, afetivos, epistêmicos, inclui-se ai as questões afetivas e 

efetivas da ação metodológicas e da construção da dimensão social 

enquanto fator essencial para a análise do 

multiculturalismo/interculturalidade. (PPC/UESB, ITAPETINGA 

2011, p. 94-95). 

 

Um curso de pedagogia com um currículo que preconize uma educação 

intercultural propõe em seus espaços de formação discussões que perpassem todo o 

percurso formativo de seus discentes.  

Formar o docente para a interculturalidade crítica, pressupõe que o curso de 

Pedagogia esteja atento aos contextos de seu entorno. Ou seja, uma formação 

intercultural crítica: 

Permite a futuros professores uma atitude de pesquisa que envolve a 

problematização de temas educacionais, em termos de possibilidades e 

limites para a incorporação da diversidade cultural em políticas e 

práticas educacionais. (CANEN, 2008, p. 303): 

 

O primeiro movimento para que o currículo da formação inicial de professores e 

professoras avance na abordagem para uma construção intercultural crítica, é promover 

dúvidas e questionamentos. Tensionar sua organização curricular, seu ementário, a 

formação de seus docentes, a natureza dos debates, entre outras indagações. “talvez 

precisássemos sair do microcosmo acadêmico e entrar em contato com o mundo 

exterior, inventando um conhecimento engajado” (MOREIRA, 2001, p. 78). 

Uma questão que nos inquietou durante a leitura do documento, foi o uso da 

palavra “nortear”, bem como de suas variações, incluindo a expressão “Princípios 

norteadores” que se destaca ainda em seu Sumário.  

Do ponto de vista anticolonial, historicamente, o mundo teve seus saberes, seus 

ideais, suas culturas divididas entre as epistemologias do Norte e as epistemologias do 

Sul.  

Existe, portanto, uma cartografia moderna dual: a cartografia jurídica 

e a cartografia epistemológica. O outro lado da linha abissal é um 

universo que se estende para além da legalidade e ilegalidade, para 

além da verdade e da falsidade. Juntas, estas formas de negação 

radical produzem uma ausência radical, a ausência de humanidade, a 

sub-humanidade moderna (SANTOS, 2010, p. 38). 

 

Esta construção deu às epistemologias oriundas do Norte um status de 

superioridade, o que terminou por subsumir as epistemologias oriundas do Sul. Ou seja, 

segundo o espectro do colonialismo, tudo que é do Norte ou de raiz europeia, é visto 

como algo superior e por natureza, um modelo ideal a ser seguido. 
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Na perspectiva anticolonial, alguns elementos foram/são fundamentais para a 

sedimentação do racismo epistêmico, a saber; a raça, a ciência, a razão. Estes elementos 

que foram debatidos anteriormente ainda no capítulo 4 em seu subitem 4.1, possuem a 

linguagem como grande articulador desta condição. 

Pode parecer uma questão simples ou apenas um capricho, entretanto, o poder da 

linguagem é algo tão potente no processo de periferização dos sujeitos que o escritor 

martinicano Frantz Fanon (2008) dedicou o primeiro capítulo de sua obra “Peles negras, 

máscaras brancas”, a esquadrinhar os seus efeitos.   

Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. 

É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos 

fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para-o-outro 

do homem de cor. (FANON, 2008, p. 33). 

 

A linguagem é algo que sempre foi utilizada para naturalizar as relações de 

poder que existem na sociedade. Fanon ao dissertar sobre o uso da linguagem na 

manutenção do racismo, acredita que “falar é estar em condições de empregar certa 

sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo assumir uma 

cultura, suportar o peso de uma civilização. (pag. 33).  

Quando o PPC de Pedagogia de Itapetinga utiliza a expressão “nortear”, o que 

ele faz é solidificar que tudo que é do Norte tem por natureza condição de conduzir, 

orientar, organizar.  

Deste modo, o documento em análise, faz opção a uma condição ideológica do 

Norte Global, eurocêntrica. Ao mesmo tempo, descarta a “outra”: o Sul Global. “Falar 

do dito não é apenas redizer o dito mas reviver o vivido que gerou o dizer que agora no 

tempo do redizer de novo se diz” (FREIRE, 1992, p. 17). 

Frantz Fanon (2008) ao tratar da linguagem trazendo a realidade de seu tempo e 

de seu contexto da Martinica, em uma ex-colônia da França, afirma em sua obra que o 

colonialismo é tão cuidadoso com o que usa para se manter na posição de poder, que ao 

usar a linguagem, um de seus artefatos de dominação, se preocupa de que desde muito 

novos, ao serem educados (leia-se domesticados), não pronunciem “palavras crioulas”. 

“Os professores vigiam de perto as crianças para que a língua crioula não seja 

utilizada”. (FANON, p. 42).  

Seguindo a lógica das demais instituições de ensino superior, o PPC em análise 

ainda destaca a necessidade de constante vigilância no que diz respeito ao tripé ensino-

pesquisa-extensão e reitera que este também deve seguir a concepção inclusiva do 

curso. 
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Tendo como entendimento que a Lei 11.645 foi sancionada em 2008, e que o 

curso em tela tem por centralidade, formar docentes para a efetivação de uma educação 

atenta às demandas sociais mais urgentes, o que fica posto é a desatenção do curso em 

aspectos estruturais no que tange à diversidade étnica das salas de aula. 

De acordo com o PPC, o Eixo Temático Integrador se constitui como outro 

espaço dialógico onde serão aprofundadas temáticas “culturais, políticas e sociais, 

extraídos da necessidade da comunidade” (PPC/UESB. ITAPETINGA, 201, p. 94-95). 

Este Eixo Temático Interdisciplinar será aberto à comunidade e será 

realizado a cada semestre, cabendo a plenária do colegiado eleger no 

inicio do semestre letivo um professor por turma para organizar sua 

execução naquela turma. O Eixo Temático Interdisciplinar como um 

todo será coordenado pelo Coordenador do Colegiado. (PPC/UESB, 

ITAPETINGA, 2011, p. 94-95). 

  

 Entretanto, de acordo com as análises realizadas, ficamos a questionar se a carga 

horária de quinze horas/aula é suficiente para debates e atividades político-educacionais, 

como foi exposto pelo documento do curso.  

 Encontros dessa natureza permitem que estudantes de diversos semestres do 

curso possam compreender os avanços ou não do referido curso. A partir desses espaços 

podem emergir questionamentos sobre vários aspectos ligados à concepção curricular da 

Pedagogia, a saber; oferta de disciplinas, reorganização da matriz curricular, abordagem 

antropológica dos docentes, entre outros. 

A partir da reserva de quinze horas/aula para seu desenvolvimento, o objetivo do 

Eixo Temático Integrador tende a ficar comprometido em razão da escassez do tempo 

destinado. 

 Numa perspectiva intercultural crítica os questionamentos que podem emergir 

daí, são em sua essência, movimentos de avanço contra-hegemônico, pois aludem a um 

espaço de elaborações de eventos de diálogos temáticos. “Agora ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo”(FREIRE, 1981, p. 69).     

 O curso organiza seus componentes curriculares a partir de núcleos que possuem 

diálogos formativos afins. O Núcleo de Estudos Básicos trata da Formação Básica e 

Instrumental do graduando. Neste núcleo os estudantes se instrumentalizam acerca de 

questões elementares ligadas à educação infantil, à educação de Jovens e adultos, 

questões de ludicidade, o conceito de ética, estética, metodologia, didática entre outros. 
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 Cabe colocar que, embora este núcleo seja denominado como Núcleo de Estudos 

Básicos, não foi colocado em seu rol, qualquer disciplina que tratasse especificamente 

das questões étnico-raciais. Isto exclui do âmbito do currículo da formação docente a   

educação para as relações étnico-raciais, como sendo uma formação básica para o 

Pedagogo. Sobre isto, Gomes e Martins (2008) afirmam que, no Brasil, as formações 

docentes ainda se encontram: 

[...] presas numa visão conteudista de conhecimento, que vê a ciência 

como única fonte legítima de conhecer, a reflexão e o lugar da questão 

étnico-racial [...] encontra-se imerso em uma visão rígida 

dconhecimento e de prática pedagógica. (GOMES; MARTINS, 2009, 

p. 108). 
O curso pretende com este entendimento, formar um professor-pesquisador para 

que este possa propor, inferir, elaborar e articular saberes, projetos, dentre outros. 

(PPC/UESB ITAPETINGA, 2011). 

Para tanto, este sujeito terá que ser capaz de analisar a sua realidade e também a 

do seu educando no sentido de questionar as relações de poder-saber que possam vir a 

retroalimentar a lógica colonial dentro nas escolas. 

No Núcleo de Estudos Integradores, o objetivo é que o graduando possa 

experienciar atividades de “caráter acadêmico-científico-culturais” (PPC/UESB 

ITAPETINGA, 2011, p. 112). Ou seja, seminários, monitorias, participação em grupos 

de estudos, oficinas, entre outras. 

O professor-pesquisador, exposto pelo PPC de Pedagogia de Itapetinga, em seu 

Núcleo de Aperfeiçoamento e Diversificação e que é complementado pelo Núcleo de 

Estudos Integradores, só poderá ser formado, se o curso em análise, o possibilitar 

diálogo por meio de seus espaços. 

 Miranda (2006) preconiza que os cursos de formação docente, em nosso caso o 

de Pedagogia, embora contem com aportes legais para consolidar a construção de um 

professor-pesquisador, ainda se mantem aquém do desejado.  

Para tanto, a autora saliente que a formação deste professor-pesquisador deve ir 

para além das salas de aula, alcançando questionamentos e realidades que articuladas 

com o contexto escolar vão fomentar novas pesquisas. 

Em seu contexto geral, as análises sobre o PPC de Licenciatura em Pedagogia do 

campus Itapetinga evidenciou uma relativa desarticulação entre a concepção para a 

construção de um pedagogo que se atente aos diálogos referentes às demandas sociais e 

o que o documento expõe no texto.  
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As ausências citadas do NEABI como espaço formativo, a relativização do 

racismo, a superficial discussão sobre as cotas, a pouca profundidade no debate da 

transdisciplinaridade, demonstram que o seu currículo ainda se dá em maior parte, em 

modelos hegemônicos.  

   

5.2.1.1. Os Componentes curriculares: um olhar sobre as relações étnico-raciais 
 

 

Orientada pelo nosso objetivo específico, identificar e analisar temas e ou 

conteúdos das ementas dos PPC‟s e de componentes curriculares relacionados à temática da 

diversidade étnico-racial, analisaremos a presença de termos expressões e/ou conteúdos 

que aludam às questões ligadas a diversidade étnico-racial.  

Nossos dados analíticos serão as ementas, os objetivos geral e específicos, as 

metodologias e avaliações adotadas pelos planos de curso dos componentes curriculares 

do curso de Licenciatura em Pedagogia de Itapetinga. 

A organização de tal análise levará em conta a organização por semestre do 

fluxograma atual (2011) do PPC de Pedagogia de Itapetinga. 

O I Semestre que contém seis disciplinas obrigatórias, a saber: Leitura e 

produção de texto; Introdução à filosofia; Introdução à sociologia; História da educação 

I; Fundamentos da educação; Introdução ao Trabalho Acadêmico; todas com carga 

horária de 60 horas/aula; Eixo Temático Interdisciplinar, com carga horária 15 

horas/aula, não mencionaram qualquer termo, conteúdo, ou expressão referentes às 

relações étnico-raciais.  

As formas de apresentação dos planos de curso das disciplinas aludem ao que 

Boaventura de Sousa Santos (1995) coloca sobre o epistemicídio. Neste contexto, os 

saberes de algumas culturas são sistematicamente silenciados.  

o epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu 

sempre que se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar, ou 

ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam ameaçar a expansão 

capitalista ou, durante boa parte do nosso século, a expansão 

comunista (neste domínio tão moderno quanto a capitalista); e 

também porque ocorreu tanto no espaço periférico, extra-europeu e 

extra-norte-americano do sistema mundial, como no espaço central 

europeu e norte-americano, contra os trabalhadores, os índios, os 

negros, as mulheres e as minorias em geral (étnicas, religiosas, 

sexuais) (Santos, 1995, p. 328). 

 

 As análises das ementas das disciplinas do I Semestre evidenciaram a 

desatenção do PPC de Pedagogia de Itapetinga em negligenciar em seus contatos 
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iniciais com os graduandos que, estes atuarão diretamente com estudantes da educação 

básica: 

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. 

§ 1
o
  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. (Brasil, 2008). 

 

Ao escolher um determinado conteúdo a ser aprendido, o que o currículo faz é 

desconstruir qualquer tipo de colaboração de saber de outros conteúdos. Do mesmo 

modo, ele, justifica a sua escolha por um determinado autor, conteúdo ou objetivo.  

Os currículos dos cursos de formação docente precisam estabelecer articulações 

contínuas com a educação básica.  Fernandes (2011) acredita que: 

os desafios impostos pela sociedade contemporânea à universidade, 

juntamente com sua responsabilidade com a educação escolar 

composta pela Educação Básica, formada pela Educação Infantil, pelo 

Ensino Fundamental e Médio, exigem respostas complexas, criativas e 

eficientes (FERNANDES, 2011, p 297). 
   

Mesmo na formação docente, o currículo nunca é neutro ou sem 

intencionalidade de sentido e os planos de curso traduzem a sua concepção. É preciso 

entender que através de sua elaboração por meio de suas ementas, seus objetivos, suas 

metodologias é possível que ele esteja remontando práticas eurocêntricas. 

Antes de avançarmos as nossas análises, precisamos explicar que, de acordo com 

o fluxograma (em anexo) do PCC de Itapetinga, as disciplinas optativas serão ofertadas 

entre os II e V Semestres, sem a indicação nominal de qual/quais disciplinas poderão ser 

cursadas pelos graduandos. As disciplinas optativas serão dispostas conjuntamente na 

parte final do fluxograma. 

Neste contexto, seguindo a organização do fluxograma em tela, as análises das 

disciplinas optativas serão realizadas, após as análises das disciplinas obrigatórias, 

organizadas por semestre letivo.   

Feitas tais considerações, endereçaremos as nossas análises às seis disciplinas 

que compõem o II semestre, quais sejam: Antropologia Cultural; Filosofia da Educação 

I; Psicologia da educação I; Sociologia da educação; História da Educação II; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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Pressupostos Linguísticos para os Estudos da Linguagem; todas com carga horária de 

60 horas/aula e Eixo Temático com carga horária de 15 horas/aula. 

Destas, apenas Antropologia Cultural insere em sua III Unidade formativa, 

como conteúdo a ser estudado, as obras Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre e 

Raízes do Brasil, do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, fazendo alusão ao debate 

sobre a diversidade étnico-racial. 

 

                                II SEMESTRE 

               Disciplinas Menção sobre expressões, 

termos e conceitos étnico-

racial 

 

 

Antropologia Cultural – CH 60 

 

 Casa Grande & 

Senzala, de Gilberto 

Freyre; 

  

 Raízes do Brasil, do 

sociólogo Sérgio 

Buarque de Holanda. 
            Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019 

Casa Grande & Senzala é uma obra clássica na literatura brasileira da área da 

Sociologia e amplamente utilizada nas questões referentes ao Mito da Democracia 

Racial (já debatido anteriormente). 

Nela o autor expõe por meio de um movimento de eugenia
37

, a necessidade do 

processo de colonização, ademais, defende o processo de assimilação sofrido pelos 

indígenas, tendo em vista, entre outros fatores, a pouca oferta de mulheres brancas e, 

por fim, recomenda que as mulheres negras não sejam consideradas como seres 

humanos. 

Gilberto, como se pode perceber, arma o cenário de uma verdadeira 

história de conversão: temos uma primeira posição, absolutamente 

pecaminosa, um neófito, um mestre, a possibilidade de transformação 

pelo estudo e finalmente a aquisição de uma nova e superior forma de 

verdade, „o critério de diferenciação fundamental entre raça e cultural 

[no qual] assenta todo o plano deste ensaio‟ (ARAÚJO, 1994, p.28) 

 

                                                      
37

 
Como ciência, a eugenia se baseou nos entendimentos supostamente novos das leis da hereditariedade 

humana. Como movimento social, envolveu propostas que permitiriam à sociedade assegurar a constante 

melhoria de sua composição hereditária encorajando indivíduos e grupos “adequados” a se reproduzirem 

e, talvez mais importante, evitando que os “inadequados” transmitissem suas inadequações às gerações 

futuras (2005, p. 9). Nancy Stepan em seu fundamental A hora da eugenia. 
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Tendo como pano de fundo a formação do povo brasileiro, o autor romantiza a 

barbárie orquestrada pelos europeus ao invadirem as terras brasileiras e justifica a 

escravização/coisificação como caminho justo à melhoria da sociedade. 

Sexualidade, eugenia, machismo, fundamentalismo religioso são algumas das 

abordagens utilizadas por Gilberto Freyre nesta obra. Entretanto é a sustentação ao 

racismo científico que se destaca largamente em seu texto. Nesse sentido, Skidmore 

(2012, p. 81) afirma: 

A tese do branqueamento baseava-se na presunção da superioridade 

branca, às vezes pelo uso dos eufemismos raças “mais adiantadas” e 

pelo fato de ficar em aberto a questão de ser a inferioridade inata. À 

suposição, juntavam-se mais duas: Primeiro – a população negra 

diminuiria progressivamente em relação à branca. Segundo – a 

miscigenação produzia “naturalmente” uma população mais clara, em 

parte porque o gene branco era mais forte e em parte porque as 

pessoas procurassem parceiros mais claros [...]. 

 

O debate desta obra no curso de pedagogia é um excelente subsídio para 

subverter o processo de colonização e desordenar o romantismo que há em torno da 

história contada sobre a “chegada dos portugueses ao Brasil”. 

Sobre o livro Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, publicado em 

1936, podemos entender que a obra tem por intenção entender o modo de ser e a 

estrutura social e política do período pós 1930. 

Como local de observação, o autor se vale de um modelo colonial do homem 

ibérico em um contexto fronteiriço com o homem africano, aqui entendido como sujeito 

inferior. 

A obra caracteriza o ibérico como sendo propenso à fidalguia, aos 

desbravamentos, e às conquistas. O português, no entendimento da obra, possui 

condições de ascender com maior facilidade, embora não seja muito disposto ao 

trabalho braçal. 

Por outro lado, Holanda (1936) coloca que os trabalhadores, negros em sua 

maioria, não trabalham objetivando a ascensão, e sim, em razão de vencer as 

dificuldades.  

A natureza subjacente no livro revela uma escrita que reforça a ideia bifurcada 

da sociedade brasileira: “nós e os outros, brancos e negros”. Fanon  sempre reprovou 

este tipo de entendimento por entender que é aí que se instala o colonialismo. Na 

separação e hierarquização do que não sou eu. “A vitória brincava de gato e rato; ela 
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zombava de mim. Como dizia o outro, quando estou lá, ela não está, quando ela está, 

não estou mais” (FANON, pag.17, 2008). 

A obra não economiza em reforçar a superioridade do colonizador europeu: 

Pioneiros da conquista do trópico para a civilização tiveram os 

portugueses, nessa proeza, sua maior missão histórica. E sem embargo 

de tudo que se possa alegar contra sua obra, forçoso é reconhecer que 

foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais 

dessa missão (HOLANDA, 1995, p. 43).   
  

A partir das análises, nos foi demonstrada uma intertextualidade
38

 entre as obras 

que não propositalmente estão no rol de conteúdos a serem estudados na disciplina 

Antropologia Cultural. E é justamente esta intertextualidade que nos demanda 

preocupação.  

O negro, nas duas obras, obedece ao mesmo locus enunciativo. O mesmo perfil 

de subalternidade, incapacidade e perdição em sua negrura. Ao passo que o branco é 

entendido como modelo a ser seguido, salvador do mundo, dotado de um intelecto 

superior, o que legitima a sua inaptidão para o “trabalho pesado”.  

O interessante seria que as obras indicadas fossem antagônicas em sua 

concepção de entender a condição social dos negros e negras no Brasil, e não, que 

reforçassem a mesma base eugenista. Ou seja, tanto em Casa grande & Sensala, quanto 

em Raízes do Brasil, o europeu, bem como o processo de colonização, é visto como 

algo positivo. 

De quando em quando, volta-se a falar nas três raças tristes, na 

mestiçagem herdada da colonização portuguesa, no arianismo chegado 

com a política imigratória favorecendo a entrada de europeus, na 

democracia racial naturalmente resultante da amenidade da 

escravatura brasileira, no preconceito racial que se mescla e reafirma 

por dentro e por fora das classes sociais formadas com a sociedade 

urbano-industrial. Na prática, no entanto, o problema continua em 

aberto. As diversidades raciais tanto se recriam continuamente como 

sempre escondem desigualdades sociais, econômicas, políticas e 

culturais (IANNI, 2004, p. 131-132). 

 

A disciplina de Antropologia Cultural nos sugere que a partir da análise do seu 

plano de curso, outros autores que confrontem a ideia do racismo científico 

experienciado no século XIX sejam incluídos também como indicação de leitura.  

                                                      
38

 
Intertextualidade é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já 

criado exerce influência na criação de um novo texto.  
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Em um curso de Pedagogia no contexto da educação para as relações étnico-

raciais, descortinar a ideia de docibilidade que construíram no entorno da escravidão é 

algo extremamente potente, pois, apresenta os negros e negras em outra perspectiva.  

Enrique Dussel (2000) nos ajuda a formular o argumento sobre outra perspectiva 

pedagógica:  

É uma pedagogia planetária que se propõe o surgimento de uma 

consciência ético-crítica. Sua ação educadora tende, então, não só a 

uma melhoria cognitiva, até das vítimas sociais, ou afetivo-pulsional, 

mas à produção de uma consciência ético-crítica que se origina nas 

próprias vítimas, por serem os sujeitos históricos privilegiados de sua 

própria libertação. O ato pedagógico crítico se exerce no próprio 

sujeito e na sua práxis de transformação: a libertação assim é o lugar e 

o propósito desta pedagogia. (p.443, grifos nossos). 

 

 Seguindo a lógica de análise já evidenciada, passamos agora ao III Semestre. Em 

um rol de seis disciplinas: Didática I; Filosofia da Educação II; Psicologia da Educação 

II; Sociologia da Educação II; Políticas Públicas da Educação I; com carga horária de 60 

horas/aula; Eixo Temático com 15 horas/aula; nenhuma delas faz qualquer menção 

sobre termos, expressões ou conteúdos que discutam a questão étnico-racial.  

 O IV Semestre é composto de cinco disciplinas obrigatórias, quais sejam: 

Didática II; Fundamentos da Educação Infantil; Metodologia da Pesquisa em Educação; 

Gestão da Educação; Políticas Públicas da Educação II; com carga horária de 60 

horas/aula, nenhuma delas alude às questões étnico-raciais na perspectiva da formação 

docente do curso de Pedagogia. Esta natureza apática que caracteriza o PPC e os planos 

de curso já foi debatida anteriormente. 

Os III e IV Semestres seguem a mesma lógica de silenciamento e negação do 

racismo, assumindo uma postura “reprodutora de uma visão de mundo formulada a 

partir das perspectivas hegemônicas do Norte”. (LANDER, 2000, p. 65 apud CASTRO-

GOMÉZ, 2007, p. 79). 

O V Semestre é composto por cinco disciplinas obrigatórias, quais sejam: 

Metodologia da Educação Infantil; Prática da Pesquisa em Educação; Educação, Gênero e 

Sexualidade; Arte; Ludicidade e Educação e Currículos. 

Destas, apenas a disciplina Currículo, via plano de curso, fez alusão à formação 

docente para as relações étnico-raciais, como será exposto no quadro a seguir: 
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                                       V SEMESTRE 

 

 

                   Disciplinas 

 

Menção sobre expressões, 

termos e conceitos étnico-

racial 
 

 

Currículos - CH 60 

 O currículo 

Multiculturalista; 

 

 O currículo como 

narrativa étnico-racial; 

 

  Teorias pós-colonialistas 

do currículo. 

            Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019 

Embora já tenha sido debatido nesta produção, o currículo quer seja da formação 

docente, quer seja da educação básica, sempre nos inspira a novos diálogos. Esta 

disciplina é pedra angular na operacionalização das concepções adotadas na estrutura 

escolar.  

[...] as representações de gênero, raça, classe, nação, contidas no 

currículo devem ser subvertidas, desconstruídas, disputadas. É através 

desse processo de contestação que as identidades hegemônicas 

constituídas pelos regimes atuais de representação podem ser 

desestabilizadas e implodidas. O currículo será, então, não apenas um 

regime de representação, mas um campo de luta pela representação. O 

currículo poderá, então, conter representações que contem histórias 

bem diferentes das urdidas pelas relações existentes de poder (SILVA, 

1995, p. 201). 

 

Dotado de ideologias, o Currículo enquanto disciplina de graduação para a 

formação docente, deve ser analisado com redobrado cuidado, pois, é por meio dele  

que serão escolhidas as ementas, os objetivos, as referências, as abordagens que serão 

desdobradas em novos ensinamentos. No caso da educação básica, a concepção 

curricular influencia inclusive na escolha do livro didático. 

Especificamente sobre o plano de ensino da disciplina em questão, a diversidade 

não aprece em sua ementa, tão pouco em seus objetivos, entretanto, na III Unidade 

avaliativa, três conteúdos apresentam debates sobre a formação para a pedagogia 

antirracista: O currículo Multiculturalista, O currículo como narrativa étnico-racial e 

Teorias pós-colonialistas do currículo. 

As teorias multiculturais do currículo têm sido amplamente debatidas muito em 

razão de reconhecer que as salas de aula se constroem a partir de sujeitos diversos. Tal 
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diversidade não deve ser entendida como característica exclusiva dos estudantes, mas, 

em um escala de amplitude que alcance todos os atores envolvidos na educação. 

O fazer pedagógico implica em estar em constante negociação curricular. São 

saberes que em suas diferenças, dialogam e constroem outros tantos saberes. No 

entendimento de Santos (2006) isto é experienciar a ecologia dos saberes. 

ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que partem da 

possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e 

pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer. Assentam em 

dois pressupostos: 1) não há epistemologias neutras e as que clama sê-

lo são as menos neutras; 2) a reflexão epistemológica deve incidir não 

nos conhecimentos em abstrato, mas nas práticas de conhecimento e 

seus impactos noutras práticas sociais (SANTOS, 2006, p.154). 

 

Ao trazer o debate sobre a territorialidade do currículo étnico-racial, o plano 

avança no movimento de transgressão tão necessário à prática pedagógica. Isto ocorre 

em virtude de oportunizar a fala aos sujeitos que historicamente foram silenciados. Ou 

seja, é história da negritude sendo protagonizada e contada a partir da negritude. 

O processo de invasão europeu, a escravização da população negra e indígena, a 

marginalização de outras etnias não brancas, sempre foram contadas a partir do olhar 

eurocêntrico. Daí a imagem de homens e mulheres não europeus serem reproduzidas 

sob uma concepção de subserviência.  

O projeto acadêmico está sendo definido a partir da problemática 

latino-americana, fruto de uma realidade socioeconômica, política e 

cultural muito diversificada e complexa, cuja compreensão é mais 

bem realizada a partir de um ponto de vista interdisciplinar. Para 

tanto, um grande esforço vem sendo feito no sentido de se procurar 

romper com a tradicional e acentuada fragmentação do saber, que se 

expressa nas disciplinas especializadas e na organização 

departamental do ensino, e ao mesmo tempo se buscar construir um 

conhecimento interdisciplinar e, por isso mesmo, mais abrangente e 

integrado da realidade latino-americana. (CORAZZA, 2010, p. 80) 

 

Instrumentalizar por meio da formação docente que estas outras realidades sejam 

expostas, nos ajuda na luta antirracista. Estamos em um momento de tensão, no qual as 

universidades precisam se posicionar.  

No VI Semestre nenhuma das seis disciplinas obrigatórias, quais sejam: 

Educação de Jovens e Adultos – EJA; Estágio I Educação Infantil; Metodologia da 

Alfabetização e Educação à Distância, todas com carga horária de 60 horas/aula e Eixo 

Temático com 15 horas/aula, aludiu a termos, expressões ou conteúdos ligados à 

diversidade étnica. 
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Entretanto, em razão da natureza da disciplina EJA ser espaço dialógico no 

contexto da educação de uma população que historicamente experimentou a negação de 

direitos, o que se assemelha com as pautas de reivindicação das populações 

marginalizadas, a saber: direito à educação, consolidação das políticas de permanência e 

êxito na escola, maiores e melhores condições de acesso, entre outras, optamos por 

analisar a sua ementa e respectivo Plano de Curso. 

As análises referentes à ementa e plano de curso da disciplina em destaque, 

demonstraram que não há nenhuma menção a termos, palavras, expressões e/ou 

conteúdos que debatam a educação para as relações étnico-raciais.  

  Historicamente os estudantes da EJA são caracterizados pela dificuldade que 

tiveram em frequentar à escola em idade regular, em virtude da precariedade de 

condições socioeconômicas. Hasenbalg e Silva afirmam que: 

As informações da PNAD de 1982 indicaram que, no que diz respeito 

ao acesso ao sistema escolar, uma proporção mais elevada de crianças 

não-brancas ingressa tardiamente na escola. Além disso, a proporção 

de pretos e pardos que não têm acesso de todo à escola é três vezes 

maior que a dos brancos. Estas desigualdades não podem ser 

explicadas nem por fatores regionais, nem pelas circunstâncias 

socioeconômicas das famílias. 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 (1990, 

p.99) 

Neste contexto, a população negra, compõe os mesmos espaços da EJA, tendo 

em vista que sua condição de acesso à escola foi impedida, incluindo uma proibição 

legal.  

Esta condição que ocasionou/ ocasiona um atraso secular no percurso formativo 

dos negros, é atravessada pela pobreza, marginalização e subalternização que faz com 

que determinados sujeitos sejam alcançados por vários marcadores sociais, tais como: 

raça, gênero e classe. Ou seja, em sua maioria o estudante da EJA é negro.  

O VII Semestre é composto por sete disciplinas: Estágio II – Ensino 

Fundamental – Séries Iniciais – Ensino Regular; Avaliação; Metodologia do Ensino da 

Língua Portuguesa; Metodologia do Ensino da Matemática; Metodologia do Ensino da 

Geografia; Educação e Relações Étnico-Racial, todas com carga horária de 60 

horas/aula e Eixo Temático com 60 horas/aula. 
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Mais uma vez, a partir das análises realizadas, evidenciamos que nenhuma delas 

faz alusão à prática pedagógica para a diversidade. Ou seja, estamos novamente, às 

voltas com o silenciamento e negação do debate antirracista. 

Entretanto, uma delas, a disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais nos 

chamou atenção. Sentimo-nos instigadas a analisar tal plano, muito em razão da relação 

com esta dissertação e ainda, no sentido de poder analisá-la, a partir de uma perspectiva 

intercultural crítica como tem sido construída a discussão em torno da população negra. 

 

 

 

VII SEMESTRE 

 
 

 

Disciplinas 

 

Menção sobre expressões, 

termos e conceitos étnico-

racial 

 

 

 

 

 

Educação e Relação Étnico-Racial 

 Raça, etnia e cultura; 

 Relações étnico-raciais; 

abordagem histórico-

social no Brasil e no 

mundo; 

 Educação étnico-racial e 

práticas de humanização; 

 Refletir acerca das formas 

de discriminação e 

preconceito racial 

presentes no contexto 

social brasileiro e na 

educação escolar; 

 Histórias e culturas 

indígenas: desafios à 

formação docente 

 Entre outros. 
          Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019. 

Um oásis no rol dos planos de curso do PPC da Pedagogia, a disciplina 

Educação e Relações étnico-raciais é minucioso ao trazer para a educação as questões 

atinentes à diversidade, bem como, seus meandros e desdobramentos.  

O plano apresenta em sua ementa, seus objetivos (geral e específico), seus 

conteúdos programáticos, suas referências, uma vastidão teórico-prática de como é 

possível pensar uma educação atenta à interculturalidade crítica. 

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação 

para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes 

grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, 

que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os 

diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de 
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favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças 

sejam dialeticamente integradas (CANDAU, 2008, p. 52). 
 

Aspectos antropológicos e sociológicos se entrecruzam e assim, coadunam como 

elementos subsidiários na construção efetiva de uma prática pedagógica para a 

emancipação.  

Estão presentes em seus debates a admissão da pedagogia das ausências e das 

emergências e de como a luta pela superação do racismo tem ensejado novas práticas de 

resistência, tendo em vista que o preconceito racial se reinventa, dando um novo cariz 

ao pensamento abissal. 

 Debates como: raça, sexualidade, legislações, relações de poder construídas a 

partir da diferença étnica constituem o percurso formativo desta disciplina que não 

economiza na adoção de um pensamento anticolonial. 

A condução da disciplina se reafirma e converge com a luta antirracista, pois, 

resiste em meio a um Projeto de Curso ainda conduzido pela colonialidade do saber.  

A disciplina por si, já se configura como um elemento de transgressão 

epistêmico. Primeiro pela sua escolha dialógica, e segundo por contrariar o espectro da 

colonialidade do poder que reside nas universidades, mantendo-se no rol das disciplinas 

obrigatórias.  

A academia não é o paraíso, mas o aprendizado, é um lugar onde o 

paraíso pode ser criado. A sala de aula com todas suas limitações 

continua sendo ambiente de possibilidades. Nesse campo de 

possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, 

exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da mente e do 

coração que nos permite encarar a realidade ao mesmo tempo em que, 

coletivamente, imaginemos esquemas para cruzar fronteiras, para 

transgredir. Isso é a educação como prática da liberdade (HOOKS, 

2013.pág. 273). 
 

            Percebemos por meio das análises onde está localizada a insurgência tão 

necessária. Por meio desta disciplina, via plano de ensino, nos é dado indícios que 

mesmo sem um espaço institucionalizado, tanto no PPC, quanto em relação ao espaço 

físico, mesmo com a negação do ementário das demais disciplinas, mesmo com a 

alocação equivocada de disciplinas centrais, postas como disciplinas marginais, mesmo 

com a utilização de referências que mascaram o racismo e solidificam uma condição 

subserviente de raças não brancas, a interculturalidade se mantém. 

A manutenção desta interculturalidade, agride, arranha e põe em alerta a ode ao 

colonialismo. Em outros termos, o colonizador sempre terá receio de ter seu privilégio 
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revogado. Daí a pujança identificada nesta disciplina. Não porque discute a condição 

social do negro, mas porque o faz em um contexto de vigilância, estudo e reiteração de 

levante. Isso realmente assusta o colonizador.   

A disciplina apresenta em seu rol de conteúdos debates sobre os quilombolas e 

as Populações Ribeirinhas, que assim como ocorre na EJA, podem ser sujeitos com 

mais de um marcador social, o que multiplica a condição de subalternidade. 

Ao relacionar tais conteúdos, o plano de curso evidencia que dentro das 

demandas da comunidade negra, existem sujeitos ainda mais invisibilizados. Como 

indica as Diretrizes Curriculares para a Educação quilombola:  

Uma proposta de educação quilombola necessita fazer parte da 

construção de um currículo escolar aberto, flexível e de caráter 

interdisciplinar, elaborado de modo a articular o conhecimento escolar 

e os conhecimentos construídos pelas comunidades quilombolas. Isso 

significa que o próprio projeto político- -pedagógico da instituição 

escolar ou das organizações educacionais deve considerar as 

especificidades históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas e 

identitárias das comunidades quilombolas, o que implica numa gestão 

democrática da escola que envolve a participação das comunidades 

escolares, sociais e quilombolas e suas lideranças. (BRASIL, 2012, p. 

26). 

 

Especificamente sobre os quilombolas, existe um processo colonial 

extremamente perverso de exclusão e supressão de seu modo cultural. A eles, é 

endereçada uma ideação que os coloca como aborígines, bárbaros, selvagens. 

A colonialidade é muito eficiente em produzir psicologicamente inferioridades 

nos outros sujeitos. O fetiche dissertado por Fannon expõe como o colonizador idealiza 

mundialmente “aquele” que lhe é diferente. 

Olhe o preto!... Mamãe, um preto!... Cale a boca, menino, ele vai se 

aborrecer! Não ligue, monsieur, ele não sabe que o senhor é tão 

civilizado quanto nós... Meu corpo era devolvido desancado, 

desconjuntado, demolido, todo enlutado, naquele dia branco de 

inverno. O preto é um animal, o preto é ruim, o preto é malvado, o 

preto é feio; olhe, um preto! Faz frio, o preto treme, o preto treme 

porque sente frio, o menino treme porque tem medo do preto, o preto 

treme de frio, um frio que morde os ossos, o menino bonito treme 

porque pensa que o preto treme de raiva, o menino branco se joga nos 

braços da mãe: mamãe, o preto vai me comer! (FANON, 2008, P. 

107). 

 

Daí mesmo com as políticas de ações afirmativas, a justificativa ainda de termos 

poucos quilombolas nas universidades. Sobre eles foi criado uma fantasia que 

infelizmente tem permanecido até os nossos dias. Nestes espaços a degenerescência não 

tem vez.  
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O VIII semestre é composto por sete disciplinas obrigatórias com carga horária 

de 60 horas/aula cada: Coordenação de Atividades de Monografia; Estágio III – Ensino 

Fundamental – Séries Iniciais – Populações Diferenciadas; Estágio IV – Gestão na 

Educação; Educação Especial e Inclusiva; LIBRAS e Educação no Campo, além de 

Eixo Integrador com 15 horas/aula. 

Das disciplinas acima listadas, nenhuma delas aludiu em suas ementas, seus 

planos de curso, seus objetivos, as questões ligadas à educação para a diversidade racial. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

O curso de Pedagogia campus de Itapetinga oferece vinte disciplinas optativas, 

que possuem 45 horas/aula, das quais, o estudante em Pedagogia deverá cursar quatro. 

Destas, em razão da forma como se apresenta em sua ementa, apenas quatro disciplinas 

foram objeto de discussões. 

A primeira disciplina a ser analisada dentro do leque de quatro optativas que têm 

relação com as questões étnico-raciais é Educação Popular e Movimentos Sociais. 

Embora não faça alusões em sua ementa e/ou seus objetivos, a disciplina apresenta em 

seu plano de curso o conteúdo “Movimentos étnico-raciais”. 

Sobre a disciplina Educação Popular e Movimentos Sociais, duas considerações 

podem ser feitas neste sentido: a primeira, diz respeito ao fato desta disciplina estar no 

rol das optativas. Isto significa que a possibilidade de que os estudantes do curso de 

pedagogia possam escolhê-la e assim, ter acesso aos seus diálogos, torna-se reduzida. 

A segunda consideração diz respeito à carga horária a ela destinada. Ou seja, além de 

ser optativa, ela ainda conta, como as demais optativas ofertadas pelo curso, com uma 

carga horária de 45 horas/aula. 

Tendo em vista que tanto nos objetivos, nos conteúdos ou na ementa, não houve 

nenhuma evidencia de debates alusivos à questão da diversidade étnica, sentimo-nos 

instigadas a analisar a (s) referências utilizadas para subsidiar tal discussão. A referência 

encontrada como subsídio do debate antirracial foi a obra Renovar a teoria crítica e 

reinventar a emancipação social, de Boaventura Sousa Santos. O livro é o resultado de 

três conferências dadas por Boaventura na Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade de Buenos Aires (UBA) em abril 2005, a saber; A sociologia das 

ausências e a sociologia das emergências: para uma ecologia dos saberes, Uma nova 

cultura política emancipatória e Para uma democracia de alta intensidade.  
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Na obra o autor discute entre outros conceitos, a nova perspectiva de 

emancipação social, a concepção de mundo a partir das periferias, da descolonização do 

pensamento e da revogação da ideologia eurocêntrica. 

A escolha da obra indica que, embora de maneira tímida, a perspectiva 

anticolonial tem chegado aos espaços de formação de professores em Pedagogia. Tanto 

pela própria postura que o seu autor escolhido (Boaventura de Sousa Santos) tem 

adotado nas ações contra-hegemônicas, quanto na potência de suas argumentações. 

Ao trazer para o curso de Pedagogia de Itapetinga debates sobre a ecologia dos 

saberes, a construção de uma postura emancipatória, os efeitos produzidos pelo 

epistemicídio, entre outras abordagens, o curso desloca o seu local/loci de enunciação. 

Na perspectiva do projeto anticolonial, as fronteiras não são somente este espaço 

onde as diferenças são reinventadas, são também loci enunciativos de onde são 

formulados conhecimentos a partir das perspectivas, cosmovisões ou experiências dos 

sujeitos subalternos (BERNARDINO-COSTA & GROSFOGUEL, 2016, p. 19). 

Embora a disciplina em questão tenha sinalizado pensar as relações raciais a 

partir de uma leitura anticolonial, boa parte dos graduandos não terão como acessá-la. O  

que implica dizer que a disciplina em questão é ofertada de forma optativa. Ou seja, não 

podemos garantir que todos os graduandos em Pedagogia de Itapetinga farão a 

disciplina.  

As relações de saber-poder estão desta forma notificando que o PPC de 

Pedagogia elege determinadas disciplinas como “disciplinas que darão sustentação a 

docência” e que desta forma possuem saberes superiores que não podem ser subtraídos 

dos graduandos, ao passo que outras epistemologias, ligadas à educação popular, que 

emergiram de movimentos ou coletivos sociais, são descartáveis.  

Santos (2012, p. 431) afirma que uma universidade que vive ainda das 

consequências de vícios passados que se concretizam em inércia e endogamia por detrás 

da aversão à inovação; autoritarismo institucional disfarçado de autoridade acadêmica; 

nepotismo disfarçado de mérito; elitismo disfarçado de excelência; controle político 

disfarçado de participação democrática; neofeudalismo disfarçado de autonomia 

departamental ou facultaria; temor da avaliação disfarçado de liberdade acadêmica; 

baixa produção científica disfarçada de resistência heroica a termos de referência 

estúpidos e a comentários ignorantes de referees. 

Ou seja, subjaz no currículo do curso do campus Itapetinga uma relação 

hierárquica entre os saberes. Aqui o saber dos subalternizados, não são “obrigatórios”.  
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Silva(1996) acredita que:  

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e 

poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no 

currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o 

processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, 

poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo 

corporifica relações sociais (SILVA,1996, p. 23). 

 

É como se a colonialidade do saber (já discutida nesta dissertação), reivindicasse 

a todo instante a sua superioridade epistêmica. “Descolonizar as universidades para 

contribuir com a luta para a descolonização do poder” (GENTILI, 2008, p. 118). 

É preciso realocar esta disciplina para o leque das disciplinas obrigatórias e 

ainda, ampliar o seu debate no campo da diversidade racial, tratando do racismo e do 

antirracismo em sua ementa, seus objetivos, suas referências.  

Sobre a disciplina Ciências Políticas, nos causou estranheza o fato de que ela 

não faça nenhuma alusão às legislações que discutem as questões étnico-raciais, aos 

embates que emergem a partir do racismo, ou mesmo da perspectiva antirracista na 

educação. 

Uma disciplina desta profundidade sociológica precisa colocar-se de forma 

sensível aos debates mais urgentes da sociedade, no sentido de instrumentalizar 

efetivamente os egressos da Pedagogia. Do contrário, estará intervindo nos discursos 

“que tentam dar uma „normalidade‟ hegemônica ao desenvolvimento irregular e às histórias 

diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos” (BHABHA p. 239, 2005).  

 Em que pese às disciplinas Educação Escolar Indígena e História e Cultura Afro-

brasileira, é preciso pontuar que as duas disciplinas constam na nossa lista de solicitação 

de planos de curso e, em razão de não os termos recebido no primeiro contato com os 

responsáveis pela cessão dos documentos, retomamos as investidas para acessá-los. Não 

obtivemos êxito. 

 O acesso aos planos de curso de tais disciplinas nos ajudaria a refletir/inferir 

acerca de nossos objetivos geral e específicos, já explicitados, bem como, auxiliaria a 

responder às nossas questões de estudos. Assim, utilizaremos em nossas análises, 

apenas o que consta na ementa do PPC do Curso de pedagogia de Itapetinga. 

 Na ementa da disciplina Educação Escolar Indígena há a relação de temas a 

serem debatidos tais como: A educação escolar dos indígenas e a legislação brasileira; 

Formação de professores indígenas em cursos de licenciaturas interculturais, entre 

outros. 
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 Embora não tenhamos o plano de curso da disciplina em questão para podermos 

identificar a concepção em que se assenta tal discussão, destacamos que a ementa cuida 

de pensar a educação indígena no contexto da educação brasileira e que relaciona esta 

discussão com a demanda em formar profissionais da educação para as especificidades 

destas populações. 

 Importante colocar que no contexto da formação para a educação indígena 

evidenciamos que os indígenas são distintos em suas culturas, seus ritos e seus 

costumes. Cada população indígena possui suas singularidades.  

 A ideação de que os indígenas são iguais, que se vestem de maneira única deve 

ser refutada, tendo em vista que isto representa a visão fetichizada que o europeu, a 

partir de seu mito da modernidade, implantou. 

Nesse novo cenário, em que a educação escolar é acionada pelos 

povos indígenas, na relação com o Estado brasileiro, em que se 

normatizam e se instituem princípios e características do que deva ser 

a educação escolar em contexto indígena (nos seus sentidos 

específico, diferenciado e intercultural) emergem questões que se 

colocam e que atravessam o campo do currículo, a concepção de 

conhecimento próprio a cada povo indígena e, consequentemente, o 

que pode e deve ser ensinado no espaço escolar. (SANTANA, 2015, 

p. 34). 

  

A educação escolar dos indígenas e a legislação brasileira, outro tema 

identificado na ementa, trata das questões ligadas aos direitos indígenas. Neste contexto, 

é preciso ratificar que a população indígena é protagonista assim como a população 

negra nos debates anticoloniais.  

Diferente do que foi historicamente inventado, a população indígena sempre 

esteve em luta com o homem branco, oferecendo resistência tanto na condição armada, 

quanto em outras articulações. 

 Sem querer omitir que muitos indígenas, assim como muitos negros se deixaram 

assimilar pela cultura branca, o que estamos a dizer é que, em sua maioria, os indígenas 

promoveram tensões que ensejaram na institucionalização de direitos.  

Essa mobilização crescente ganha respaldo jurídico na Constituição de 

1988, ou mesmo já na Assembleia Constituinte, quando índios e seus 

aliados fazem passar artigos específicos e que regulamentam os 

direitos diferenciados dos índios. Essa política de reconhecimento, por 

parte do Estado Brasileiro, da diversidade sociocultural indígena, vai 

se traduzindo em outros mecanismos legais, referentes a diversos 

outros aspectos que dizem respeito à saúde das populações indígenas, 

às políticas de proteção ambiental. (SANTANA, 2015, p. 57). 
  



120 

 

No âmbito da formação docente, a ementa apresenta a temática Formação de 

professores indígenas em cursos de licenciaturas interculturais, o que para nossa 

discussão é muito importante, em razão de se aproximar de nossa concepção curricular 

abordada. “A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação para o 

reconhecimento do „outro‟, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais”. 

(CANDAU, 2008, p. 23). 

Nesse movimento de pensar a educação a partir de concepções interculturais, 

passaremos a analisar a disciplina História e Cultura Afro-brasileira. Nos basearemos na 

ementa apresentada pelo PPC uma vez que, como dissemos, não obtivemos acesso ao 

plano de curso. 

As temáticas História e cultura afro-brasileira: uma abordagem histórico-social e 

cultural. Conceituação e Concepção: Trabalho, cultura e resistência negra no Brasil. 

África e Brasil, entre outras, demonstram que a disciplina pretende discutir o processo 

colonial que vitimou negros e negras, além de relacionar esta condição histórica com as 

os fenômenos socioculturais vigente. 

A disciplina debate a resistência negra no Brasil, nos variados espaços e com 

isto desmonta a ideia de servidão que durante séculos perpassou o imaginário das 

escolas. A ementa ainda evidencia a relação Brasil – África.  

Entretanto, a partir das análises realizadas, podemos depreender que, diferente 

do que foi apresentado na disciplina Educação Escolar Indígena, a ementa parece 

desconectada com o campo da educação e mais preocupada em cumprir um 

encaminhamento legal.  

A diversidade tampouco é um fato ou uma coisa. Ela é o resultado de 

um processo relacional – histórico e discursivo – de construção da 

diferença. É através do vínculo entre conhecimento, identidade e 

poder que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar na teoria 

curricular (SILVA, 2011, p. 101). 
 

A ementa em análise não aponta temáticas sobre o currículo, sobre propostas 

metodológicas, tão pouco relaciona a condição social do negro ao contexto da escola, do 

currículo e da formação docente. 

A ementa não cita palavras ligadas à educação, tais como: educação, escola, 

interculturalidade, entre outras, que articuladas com a história da cultura africana, 

podem ensejar em debates que auxiliem na educação antirracista. 
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Embora seu título seja História e Cultura Afro-brasileira, não se pode perder de 

vista que ela faz parte de um curso de formação docente e que como tal, precisa se 

atentar aos contextos educacionais. 

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não 

interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também 

aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois 

ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também 

tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. (MUNANGA, 2008, p. 12). 
 

Uma consideração ainda pode ser feita: a omissão da disciplina em relação às 

leis 10.639/2003, 11.645/2008 e outras legislações que a partir da inter-relação histórica 

Brasil – África promoveram realidades educacionais menos hierárquicas reafirma o 

demérito com o qual a questão étnico-racial  

[...] o trabalho com a Lei nº 10.639/2003 ainda está restrito à boa 

vontade, ao desejo ou ao compromisso individual de docentes e 

pesquisadores. Para além dos problemas que tal situação acarreta, ela 

também traz um não enraizamento da temática étnico-racial e africana 

nos currículos e práticas pedagógicas desde a educação básica até a 

superior. (GOMES; MARTINS, 2009, p. 90). 

 

 As relações raciais e a cultura afro-brasileira não estão apartadas das relações 

que se dão nos entornos e interiores da escola, e, por isso, demandam tantos debates 

sobre diversidade. Neste sentido, a disciplina aparenta, a partir das análises realizadas, 

uma frieza dialógica. 

 

5.2.2 O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia de Jequié: uma análise 

acerca da temática racial  

 

 

Como realizado com o PPC de Licenciatura em Pedagogia – campus Itapetinga, 

nos direcionaremos agora a analisar o PPC da Licenciatura em Pedagogia do Campus de 

Jequié. Também nos pautaremos pelos nossos objetivos específicos, a saber; analisar a 

concepção de currículo, e de formação docente presente nos PPCs de Pedagogia da 

UESB, identificar e analisar temas e ou conteúdos das ementas dos PPCs e de 

componentes curriculares relacionados à temática da diversidade étnico-racial, e 

analisar as contribuições dos estudos anticoloniais para a descolonização dos currículos 

e a formação do pedagogo. 

Em nossa análise, seguindo a mesma lógica da realizada no PPC da Licenciatura 

em Pedagogia do campus de Itapetinga, avaliaremos a menção (ou não) de termos, 

expressões e conceitos que aludem à diversidade étnico-racial, bem como, a concepção 
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de currículo e de formação docente exposta pelo documento, seus objetivos geral e 

específicos, perfil de egresso, e ainda, a articulação sociológica com que a questão 

étnica é abordada no curso de Pedagogia.  

Queremos evidenciar que outros autores e autoras tais como: Souza (2009), 

Corenza (2017), Silva (2013), Bedani (2006), Santos (2011), Ferreira (2018), entre 

outros, buscaram no desenvolvimento de suas obras (dissertações e teses), entender em 

que espaço está localizada a temática da diversidade racial nos cursos de formação 

docente, com ênfase para a Licenciatura em Pedagogia. 

Em consonância com os nossos objetivos, evidenciamos ainda que, no 

desenvolvimento das análises do que está posto no PPC de Pedagogia campus Jequié, 

consideraremos o que consta nos planos de curso das disciplinas que compõem o curso, 

observando as suas ementas, os seus objetivos, as metodologias utilizadas, o processo 

de avaliação, os conteúdos abordados durante a formação, sem perder de vista a nossa 

base epistemológica intercultural. 

Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os atores e todas 

as dimensões do processo educativo, assim como os diferentes 

âmbitos em que ele se desenvolve. No que diz respeito à escola, afeta 

a seleção curricular, a organização escolar, as linguagens, as práticas 

didáticas, as atividades extraclasse, o papel do/a professor/a, a relação 

com a comunidade etc. (CANDAU, 2009, p. 170). 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB - 

Campus Jequié, em sua versão mais atual datada de 2014, traduz uma estrutura 

curricular com disciplinas de formação básica, formação geral, formação específica e 

ainda, disciplinas que efetivam e complementam a integralização do curso.  

De acordo com documento, o curso está organizado para a integralização de 08 

semestres, podendo se estender até dezesseis semestres letivos, possui disciplinas 

obrigatórias e optativas e, para sua conclusão, deverá somar uma carga horária total de 

3.680 horas. 

Como a Licenciatura em Pedagogia do campus de Itapetinga, o curso de Jequié 

oferta 80 vagas anuais, divididas em dois processos seletivos: um no meio e outro no 

final do ano, com preenchimento de 02 turmas, uma no período matutino e outra no 

noturno. 

O curso adota o sistema de matrículas semestrais, em regime de acumulação de 

créditos. Tal condição auxilia o discente a se organizar de maneira mais flexível no que 

diz respeito ao desenvolvimento e acompanhamento (PPC/UESB, JEQUIÉ, 2014). 
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Considerando a apresentação atual do texto do PPC de Licenciatura em 

Pedagogia do campus Jequié, datado de 2014, percebemos que este se apresenta 

ligeiramente mais organizado do que o de Itapetinga, em termos de sua estruturação e 

estética de exposição.  

Entretanto, há inconsistências entre as informações referentes às disciplinas 

constantes no fluxograma, localizado entre as páginas 147 e 157, e o seu respectivo 

ementário, localizado entre as páginas 118 e 141, incluindo as disciplinas optativas, 

(documento em anexo). 

As disciplinas Educação Relações Étnico-raciais: Cultura indígena - VII 

Semestre; Educação para as Relações Étnico-raciais: Cultura africana e Gênero; 

Sexualidade e Educação, ambas do VIII Semestre, embora constem como disciplinas 

obrigatórias, não aparecem na listagem das ementas.  

De igual modo, a disciplina Educação Popular e Movimentos Sociais, listada 

como optativa, também não consta no ementário. Tal fragilidade na organização do 

texto do documento dificultou o nosso acesso aos planos de curso das disciplinas citadas 

anteriormente.  

Do ponto de vista da concepção exposta pelo curso e diante das incongruências 

identificadas, esta situação sinaliza dois aspectos: o primeiro, diz respeito à contradição 

do que é posto como concepção do curso, ao afirmar que forma para a diversidade; e 

segundo, nos evidencia a negligência com disciplinas que em seu enfoque dialógico 

podem colaborar com as discussões sobre racismo e antirracismo. 

 Ademais, não atende ao que está legalmente posto em relação ao  

desenvolvimento dos cursos de Pedagogia, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia de 2006. 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 

pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

(BRASIL, 2006, p.1). 

 

Diferente do curso de Pedagogia de Itapetinga, que tem um único objetivo geral, 

o curso de Licenciatura em Pedagogia de Jequié apresenta cinco objetivos gerais, entre 

eles: 

 Promover a educação para a cidadania; 
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 Articular diversos saberes que convirjam com a prática 

docente; 

 

 Proporcionar um contexto epistemológico de estudo e 

pesquisa que tenha como marco operacional a dialogicidade 

entre os diversos níveis de realidade e a implicação dos 

sujeitos como seu objeto de estudo (PPC/UESB, JEQUIÉ, 

2014, p.57). 

 

De acordo com o texto em análise, o curso relaciona os objetivos acima expostos 

à sua escolha pela metodologia interdisciplinar e explica que esta é entendida como um 

posicionamento de formação docente que percebe o graduando em Pedagogia como 

sujeito complexo, múltiplo e composto de diversas articulações ontológicas.  

Por conta disto, lida com o seu percurso formativo em uma perspectiva móvel, 

evidenciando a variedade das expertises que compõem a construção do conhecimento. 

Azevedo e Andrade ao tratarem sobre a interdisciplinaridade ratificam que: 

A perspectiva epistemológica da interdisciplinaridade não pressupõe 

unicamente a integração, mas a interação das disciplinas, de seus 

conceitos e diretrizes, de sua metodologia, de seus procedimentos, 

suas informações na organização do ensino, enfim, traz a ideia da não 

globalização dos conteúdos simplesmente, mas, sobretudo, de 

trabalhar as diferenças, criando a partir disso novos caminhos 

epistêmicos e metodológicos como forma de compreender e 

enriquecer conhecimentos sobre as mais diversas áreas do saber. 

(AZEVEDO E ANDRADE, 2007, p. 64). 

 

Nesse entendimento, percebe-se que tal construção (do conhecimento) não se dá 

de forma colonizada, unilateral e homogênea. Ao contrário, ela ocorre a partir da 

dialogia entre os diversos componentes curriculares. 

O PPC de Pedagogia de Jequié ao conceber a formação docente a partir de uma 

concepção interdisciplinar apresenta um avanço, tendo em vista que a educação não só 

no Brasil, mas em toda América Latina há muito tempo segue um modelo de atuação 

linear e/ou estanque, e ao mesmo tempo, individualizado.  

Este desenho curricular colonizado de formação docente é tanto seguido na 

educação básica, quanto na educação superior.  

Embora a interdisciplinaridade ainda comporte práticas hegemônicas, visto que 

ela mesma surge a partir da disciplinarização da escola, não podemos ignorar o fato de 

que essa perspectiva aponte para uma relação menos hierárquica entre os componentes 

curriculares.  
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Do ponto de vista das teorias anticoloniais, mais precisamente a partir do 

pensamento de Gomes (2008), tal reflexão nos propicia dialogar com a pedagogia das 

ausências e das emergências.  

A pedagogia das ausências consiste em um exercício político e 

epistemológico cujo objetivo principal é transformar as ausências e a 

invisibilidade que recaem sobre os movimentos sociais e seus saberes 

- no campo da formação de professores(as) – em presenças. No 

entanto, não basta apenas dar visibilidade. É preciso reconhecer o que 

emerge de novo e de emancipatório dessas práticas. Para tal, 

precisamos realizar um segundo e desafiador procedimento: a 

pedagogia das emergências. 

A pedagogia das emergências poderá nos ajudar a lançar indagações 

mais profundas sobre a tensão presente entre os estudos e discursos 

críticos realizados no campo da formação de professores(a)... 

(GOMES, 2008, p. 98 grifos nossos). 

 

Notadamente, a interdisciplinaridade nos coloca em convergência com a 

ecologia dos saberes, evidenciando a demanda em nos deslocar de nossos lugares, a fim 

de recebermos outros saberes tão credíveis quantos os nossos.  

A ecologia dos saberes são formas de “agregação da diversidade pela promoção 

de interações sustentáveis entre entidades parciais e heterogêneas” (SANTOS, 2006, p. 

105). 

Ainda sobre a ecologia dos saberes, Santos (2011) complementa: 

[...] é algo que implica uma revolução epistemológica no seio da 

universidade e, como tal, não pode ser decretada por Lei. A reforma 

deve apenas criar espaços institucionais que facilitem e incentivem a 

sua ocorrência. A ecologia dos saberes é, por assim dizer, uma forma 

de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da 

universidade. Consiste na promoção diálogos entre o saber científico 

ou humanístico, que a universidade produz, e saberes leigos, 

populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas 

não ocidentais (indígenas, de origem africana, oriental, etc) que 

circulam na sociedade. (SANTOS, 2011, p. 75). 

 

 Avançando epistemologicamente da interdisciplinaridade, alcançamos a 

Transdisciplinaridade. Esta pressupõe que as expertises atinentes às disciplinas de um 

determinado curso de formação docente, em nosso caso, o de Pedagogia, sejam 

intimamente ligadas aos fenômenos sociológicos mais urgentes.  

Na perspectiva anticolonial, que questiona a colonialidade do poder e do saber 

existentes em vários espaços, dentre eles as instituições de ensino, propor que as 

disciplinas construam uma proposta mais flexível no sentido de potencializar os 

conhecimentos, trabalhando-os em redes, permite duas ações: a primeira consiste em 
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trazer ao centro, saberes que para o indivíduo são vistos como periféricos; e a segunda, 

atinge frontalmente a hierarquia entre as epistemologias.  

Por tratar-se de uma obrigação mútua, nenhum dos parceiros pode 

saber, de antemão, qual o resultado ou, por assim dizer, o novo que 

nasce daí. É este espaço inesperado, não dominado por nenhuma das 

perspectivas disciplinares, que tanto irrita; pois sua experiência 

representa ameaça contínua dos pilares disciplinares que definem não 

apenas a identidade disciplinar, mas garantem, no dia a dia, a 

legitimidade dos interesses a serem tematizados e cumpridos dentro 

do horizonte disciplinar do questionamento. A resistência contra esse 

espaço aberto é forte, pois nada pior para o cientista do que ter de 

renunciar, forçadamente, a suas certezas básicas. (FLICKINGER 

(2010, p. 51). 

 

Neste entendimento, o movimento quilombola, as manifestações indígenas, o 

movimento feminista, as paradas LGBTQI+, o movimento negro, entre outros agentes 

coletivos serão articulados aos saberes da formação. Esta é a perspectiva da 

Transdisciplinaridade.  

Santos Neto (2006) auxilia nosso estudos sobre transdisciplinaridade ao afirmar: 

Assim, tão importante quanto conhecer e discutir as ideologias 

políticas em vista da transformação social é também importante: o 

autoconhecimento; o trabalho com o corpo, com as emoções, com a 

razão e com o espírito; o desenvolvimento da consciência ecológica; o 

respeito pelas diferenças pessoais, coletivas e raciais; a articulação 

entre o mundo da interioridade e da exterioridade sócio-político-

econômica em uma realidade onde todas as dimensões estão 

interligadas (SANTOS NETO, 2006 p. 42). 

 

De acordo com o texto, a missão do curso visa atender às necessidades da 

comunidade do Sudoeste da Bahia, instrumentalizando profissionais para que estes 

possam atuar de maneira efetiva em estabelecimentos educacionais públicos e privados.  

Para tanto, o documento pauta-se legalmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia de 2006 e na lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9364/96. 

Com base na dialogia entre “sociedade-homem-educação-escola”, o curso expõe 

que sua concepção prima pelo desenvolvimento de uma formação docente com 

fundamentos teórico-práticos para a atuação na educação infantil, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, e ainda, em atividades de assessoramento pedagógico, de 

administração, coordenação e gestão em espaços escolares e não escolares.  

O texto ainda coloca que a Universidade não apenas ensina, mas também 

aprende com as movimentações histórico-sociais de seu entorno. Daí afirma que seu 
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papel político-social está atento, às dimensões éticas, sociais, econômicas, culturais, 

mais urgentes. 

Tem-se a função de (re)criar conhecimento cultural, científico e 

tecnológico, que potencializem a cada educando a lutar por melhores 

condições de vida, tanto no plano individual, quanto na coletividade 

reconhecendo os saberes que se constituem no seio das comunidades 

(re)criando alternativas de vida em grupo. (PPC/UESB, JEQUIÉ, 

2014 p. 62). 

 

 O documento afirma que concebe uma formação docente em que seus 

estudantes se entendam como sujeitos críticos e articuladores de processos que visem à 

superação das diferenças sociais através de competências técnicas, científicas e 

políticas. 

O texto aponta um aspecto relevante evidenciando a existência dos Centros e 

Diretórios Acadêmicos. Os CAs ou DAs possuem natureza consultiva e deliberativa e, 

orientam que os estudantes se organizem politicamente para reivindicar, dialogar e 

propor estratégias de melhorias para o curso. Ao trazer esta instância para dentro de seu 

texto, o PPC reforça a concepção emancipatória de formação do curso. 

Entretanto, as análises realizadas evidenciaram a ausência de qualquer menção 

sobre o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas - NEABI
39

 no desenvolvimento 

do texto do PPC de Licenciatura em Pedagogia do campus Jequié.  

Como evidenciado nas análises realizadas no PPC de Itapetinga em relação à 

ausência/presença do NEABI enquanto espaço formativo, sinalizamos que inserção de 

termos sobre espaços institucionalizados atinentes à luta antirracista referenda o debate 

e proporciona que nas leituras realizadas do documento em análise, estas e outras 

expressões sejam retiradas do campo da invisibilidade.  

O NEABI do campus Jequié é um núcleo que está vinculado ao ODEERE
40

 e se 

afirma dentro da instituição como um espaço pedagógico, formativo e potencializador 

dos debates pela superação do racismo, tendo em vista que elabora diversos eventos de 

alcance extensionista.  

                                                      
39

 
Os debates sobre o que é o NEABI, seus objetivos, sua representatividade e suas ações para as 

Universidades e em especial para o curso de Pedagogia já foram apresentadas no desenvolvimento das 

análises do PPC de Itapetinga.  

40
 
ODEERE – Órgão de Educação e Relações Étnicas com Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras e 

Indígenas. Fundado em 2005 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) Jequié. Objetivo: 

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 Afro-

brasileiras, 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. 
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Deste modo, o NEABI e o próprio ODEERE, em uma perspectiva anticolonial, 

são entendidos como elementos transgressores, tendo em vista as suas ações e 

realizações. Essas reflexões nos remetem a Gomes, quando explicita que 

Muitos desses grupos e coletivos vêm ofertando disciplinas optativas 

na graduação, realizando cursos de extensão, aperfeiçoamento e 

especialização e intervêm em práticas alternativas de formação 

docente (educação do campo, quilombola, indígena e de pessoas com 

deficiência), mesmo que elas não ocupem o eixo central dos currículos 

(GOMES, 2008, p. 97). 

 

O NEABI (a natureza deste espaço já foi devidamente debatida) é um núcleo 

independente e faz parte do organograma das instituições de ensino superior como um 

todo e em nosso caso, do organograma do campus Jequié. Deixar de mencioná-lo no 

texto do PPC significa mais uma vez, invizibilizar seus diálogos. 

Em que pese ao objetivo do currículo do curso de Pedagogia da UESB – Jequié, 

este, está alicerçado em:  

Propiciar uma sólida formação básica, permitir o direcionamento da 

formação específica o aluno de acordo com seu interesse por meio da seleção 

de atividades acadêmicas além de estimular a realização de outras atividades 

acadêmicas. (PPC/ UESB, JEQUIÉ, 2014, 113). 

 

No sentido de tornar mais robusta tal formação, o curso prevê a participação de 

seus estudantes em atividades de monitoria, tutoria, eventos acadêmicos, além da 

participação em projetos atinentes ao tripé formativo: ensino-pesquisa-extensão.  

Assim, em consonância com o que está posto, o curso se organiza em três 

Núcleos, quais sejam: núcleo de estudos básicos; núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos e núcleo de estudos complementares que, por sua vez, são 

articulados com os meandros complexos que envolvem elementos históricos, 

filosóficos, sociais e cultuais. Estes núcleos atendem ao que está exposto na Resolução 

CNE/CP nº 1/2006. 

Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade 

nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de:  

I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a 

diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do 

estudo acurado da literatura pertinente e de realidades educacionais 

(...); 

II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados 

às áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico 

das instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais (...); 

III - um núcleo de estudos integradores que proporcionará 

enriquecimento curricular. (BRASIL, 2006, p. 3-5). 
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O documento aborda em seu texto o entendimento de que a Pedagogia tem como 

eixos centrais de sua formação: a função de promover a escola para a cidadania, a 

realização de pesquisas no campo educacional e a participação na estruturação na gestão 

em sistemas de ensino.  

O texto do PPC de Pedagogia do campus Jequié evidencia ter consciência de seu 

papel no contexto social ao qual está inserido. Para o documento “não há, portanto, 

processo formativo escolar ou não escolar apartado da sociedade, de suas formas de 

organização e produção”. (PPC/UESB, JEQUIÉ, 2014, p.62). 

No que diz respeito à sua concepção de ensino, o texto se referenda em SAINT- 

ONGE
41

 (1999) ao afirmar que o ato de ensinar não deve ser entendido como uma mera 

exposição unidisciplinar  (PPC/UESB, JEQUIÉ, 2014, p. 63). 

A concepção de ensino proposta pelo curso explicita que, é por meio da 

interconexão das expertises dos componentes curriculares que a formação docente se 

dará em uma perspectiva muito mais ampla. 

Em que pese às metodologias e às técnicas de ensino, o curso é conduzido por 

meio de aulas expositivas com a participação dos estudantes para que estes entendam 

que a construção se dá por meio do diálogo.  

Para o PPC de Pedagogia de Jequié, entretanto, em virtude da quantidade de 

estudantes por turma (40) não entende como adequada a realização de seminários em 

sala de aula. Segundo o texto do PPC em análise: 

Pelo tamanho das turmas (40 alunos), não é adequada a utilização de 

técnica de seminários, sendo, entretanto, sempre que o conteúdo o 

permitir, incentivada a realização de atividades em grupos, visando 

oxigenar a aula e desenvolver a habilidade de trabalhar em pequenos 

grupos. (PPC/UESB, JEQUIÉ, 2014, p. 63, grifos nossos).  

  

Em um curso de formação docente que evidencia em seu texto o cuidado em 

formar sujeitos crítico e que ao mesmo tempo, se compromete em buscar uma postura 

formativa dialógica, expor em seu Projeto de Curso que em suas salas de aula não 

realizam seminários em razão do número de “alunos”, é em sua essência, contraditório. 

As universidades brasileiras ainda se valem de uma organização que acolhe em 

seu currículo de formação docente um modelo amplamente inspirado nos moldes 

colonialistas.   

                                                      
41

 
Michel Saint – Onge é autor de obras, entre elas a obra O ensino da escola: como é  como se faz que 

discutem como a relação entre estudante e professor pode auxiliar no processo de aquisição da 

aprendizagem. O autor expõe a necessidade de pensar o percurso do ensino a partir de aprendizagens 

significativas, ou seja, que faça sentido na vida prática do estudante. 
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Ferreira (2018) após investigação realizada sobre diversidade racial nos 

currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia acredita que o currículo: 

pode ser um entrave para o desenvolvimento do tema referente à 

educação para as relações raciais dentro do currículo dos cursos de 

licenciatura e da escola básica, apesar do que prescrevem os planos e 

currículos oficiais. (p. 69). 

 

O que estamos a dizer é que o texto se vale de expressões tais como; diálogo, 

interdisciplinaridade, coletividade, comunidade, entretanto, restringe do ponto de vista 

documental, as suas metodologias de ensino, fragilizando a dialogia em sua dialogia. 

No campo da Interculturalidade crítica, as abordagens utilizadas para 

potencializar os saberes é aspecto fundamental, pois permitem que os sujeitos 

envolvidos na formação, tenham acesso a diversas experiências.  Ou seja, permite que o 

graduando, compreenda através de sua própria construção de saber o sentido de 

concepção emancipatória de ensino. 

O documento afirma que tanto a concepção de pesquisa quanto a de extensão 

evidenciam por meio de núcleos instituídos pelas Diretrizes Nacionais de Graduação em 

Pedagogia, a saber; Núcleo de Estudos Básicos – NEB, Núcleo de Estudos Integradores 

– NEI e Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – NEBI, a importância 

formativa em manter-se articulado. 

De acordo com o documento, tal articulação promove e subsidia a realização de 

diversas atividades, entre elas, seminários, encontros temáticos e pesquisas que auxiliam 

na ambiência dos graduandos com o universo educacional. Esta organização estrutural 

está localizada no Departamento de Ciências Humanas e Letras – DCHL e no 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB. 

Segundo o PPC, o perfil profissiográfico do egresso em Pedagogia do campus 

Jequié coaduna com os objetivos e princípios do curso e traduz o seu compromisso com 

o espaço ao qual está inserido, o mercado de trabalho e os arranjos sociais mais 

urgentes. 

Para o documento, em sua formação docente procura-se entre outras ações: 

 

 Construir um conhecimento interpretativo, sobre o homem a 

sociedade e a educação, relacionando-os; 

 

 Identificar problemáticas socioculturais e educacionais 

propondo alternativas de superação; 
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 Compreender a complexidade do fenômeno educativo não 

escolar; 

 

 Respeitar as diferenças de natureza ambiental ecológica, 

étnico-racial, de gênero, classe social, religiões, necessidades 

especiais, orientação sexual, desenvolvendo ações 

propositivas para garantir espaços de diversidade. (...) 

(PPC/UESB, JEQUIÉ, 2014, p. 66). 

 

A partir de nossas análises, entretanto, evidenciamos que o texto não expõe as 

orientações necessárias para efetivar a formação docente para a diversidade étnico-

racial. Primeiro pela omissão de termos e espaços dialógicos, como exposto a respeito 

do ODEERE e do NEABI, debatidos anteriormente, segundo por limitar as suas 

abordagens ao ensino. 

O texto segue apresentando a infraestrutura física da qual o curso dispõe na 

execução de suas aulas, faz uma exposição de qual era a apresentação das disciplinas, de 

sua distribuição e de suas ementas à época do reconhecimento do curso. Além de trazer 

um paralelo que evidencia a evolução conceptiva pela qual o curso passou desde a sua 

autorização até a sua formatação atual. 

 

5.2.2.1 Os Componnetes curiculares: um olhar sobre as relações étnico-raciais 
 

 

Realizadas as considerações acerca do PPC de Licenciatura em Pedagogia do 

campus Jequié, nos endereçaremos agora às análises referentes aos Planos das 

disciplinas que compõem o referido curso, no que tange ao trato com as questões da 

diversidade étnico-racial. 

O nosso osso objetivo foi elaborado muito no sentido de estranharmos e 

questionarmos, os fenômenos que nos rodeiam e, por natureza, nos movimentam dentro 

de uma condição de sociedade.  

Freire (1981) nos auxilia a compreender a importância em realizar pesquisas 

desta natureza. 

considero importante, nessa altura de nossa conversa, insistir mais 

uma vez sobre o caráter político da atividade científica. A quem sirvo 

com a minha ciência? Esta deve ser uma pergunta constante a ser feita 

por todos nós. E devemos ser coerentes com a nossa opção, 

exprimindo a nossa coerência na nossa prática (FREIRE, 1981, p. 36). 

 

Nos orientaremos por nossas questões de estudos, a saber: Que temas, 

ementas/disciplinas específicas e/ou conteúdos possibilitam discutir as relações étnico-
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raciais? Que perspectiva de currículo, diversidade e formação docente estão presentes 

nos PPCs de Pedagogia? Que práticas educativas podem favorecer que a diversidade 

seja trabalhada numa perspectiva de educação intercultural crítica? Quais desafios a 

serem enfrentados? 

Para realização da análise dos planos de curso nos atentaremos a incidência de 

termos, conceitos e expressões que aludam às questões étnico-raciais na ementa, nos 

objetivos geral e específicos, nos conteúdos, na metodologia e no processo de avaliação.  

No campo da sistematização das análises, informamos que estas acontecerão 

seguindo a ordem do semestre adotada pelo PPC em tela. Ou seja, faremos a análise das 

disciplinas obrigatórias e na sequência analisaremos as optativas, assim como está 

organizado o fluxograma de Jequié. 

 Informamos ainda, que para melhor evidenciar as possíveis menções de termos, 

expressões e conceitos sobre a diversidade racial, faremos tais inserções em quadros 

apenas quando as menções ocorrerem.  

O I semestre de Pedagogia do campus de Jequié conta com oito disciplinas: 

Sociologia; Filosofia; História da Educação; Psicologia Geral; Leitura e Produção de 

Texto; Inglês Instrumental; Pesquisa em Educação I; Seminário Temático, todas com 

carga horária de 60 horas/aula.  

Considerando os componentes curriculares do I Semestre, listados acima, 

nenhuma das disciplinas, fez qualquer menção a expressões, termos e conceitos sobre 

relações étnico-raciais. 

Partindo do pressuposto de que o I semestre é entendido como o espaço que 

inaugura as experiências dos graduandos com a educação superior e ainda considerando 

que estas disciplinas lhes apresentam qual a concepção de mundo que caracteriza o 

curso, a ausência dos conceitos sobre a educação para as relações raciais, certamente 

dificulta a construção de práticas educativas interculturais, tendo em vista a produção de 

outros conhecimentos para além da academia. 

 O II Semestre apresenta sete disciplinas obrigatórias: Sociologia da Educação; 

Psicologia da Educação I; Filosofia da Educação; Antropologia da Educação; História 

da Educação Brasileira; Didática I; Seminário Temático II; Pesquisa da Educação I, 

todas com carga horária de 60 horas/aula. 

 Das disciplinas listadas acima, apenas duas delas: Antropologia da Educação e 

História da Educação Brasileira, abordam em seu interior termos que fazem alusão à 

diversidade étnico-racial. 
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II SEMESTRE 

 

 

          Disciplinas 

Menção sobre expressões, 

termos e conceitos étnico-

racial 

 

Antropologia da Educação 

 Multiculturalismo; 

diversidade cultural; pós-

colonialismo 

 

 

 

História da Educação Brasileira 

 Entender a dinâmica 

identitária do índio, do 

branco e do negro na 

educação brasileira; 

 

 Enfatizar os movimentos 

sociais, a multiplicidade 

cultural e étnica e as 

questões de gênero e 

classe social presente nos 

diversos períodos 

republicanos; 
Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019 

A primeira disciplina a ser analisada é Antropologia da Educação, que expõe em 

sua ementa de plano de curso, a temática: “Multiculturalismo; diversidade cultural e 

pós-colonialismo”.  

A articulação entre o multiculturalismo e o pós-colonialismo no contexto 

educacional sinaliza a possibilidade de pensar a formação do pedagogo a partir de bases 

antropológicas mais plurais. “Há uma íntima relação entre o ressurgimento da questão 

multicultural e o fenômeno do pós-colonial” (HALL, 2003, p. 56). 

Podemos inferir a partir da análise do plano de ensino, que este movimento 

conceitual que ele adota, pode propiciar na Pedagogia do campus de Jequié mais um 

elemento de subversão.  

O que o plano de ensino do componente Antropologia da Educação nos oferta 

trazendo o multiculturalismo na perspectiva pós-colonial, sinaliza a ruptura com os 

binarismos históricos que se instalaram em nossos espaços desde a colonização. O pós-

colonialismo é “um importante elemento no questionamento e na crítica dos currículos 

centrados no chamado cânon ocidental.” (SILVA, 2003, p. 126). 

 O que estamos a expor é que esta perspectiva aceita a diversidade e o confronto 

epistêmico como algo positivo subvertendo as dicotomias, tais como: opressor- 

oprimido; subalternizado-privilegiado; superiores-inferiores. 
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Esta condição permite a compreensão das diferenças dentro das diferenças.  

Santos (2001). Ou seja, as diferenças não devem ser entendidas como marcadores para a 

inferiorização e, sim, na possibilidade de confluências étnicas, religiosas, culturais, etc. 

Daí compreendermos como o currículo dos cursos de formação docente precisa estar 

atento à diversidade. 

 Em que pese ao componente curricular História da Educação Brasileira, este não 

traz em sua ementa ou em seu rol de conteúdos, qualquer menção sobre as relações 

étnico-raciais. 

 A partir da análise feita no referido documento que, embora os conteúdos eleitos 

para serem debatidos desenhem uma retrospectiva sobre o processo educacional 

brasileiro desde a época do Brasil-colônia até a contemporaneidade, nenhum tópico 

aludiu à questão da negritude ou da questão indígena no contexto educacional ou 

mesmo fora dele. 

As partes que compõem o plano de curso (ementa, objetivos, conteúdos, 

metodologias, referências) tendem a demonstrar sob qual perspectiva 

epistemológica/filosófica o professor elabora a sua prática. O que implica inferir que tal 

documento não é um mero artefato burocrático 

No plano de curso de História da Educação Brasileira constam os seguintes 

objetivos específicos: “Entender a dinâmica identitária do índio, do branco e do negro 

na educação brasileira” e “Enfatizar os movimentos sociais, a multiplicidade cultural e 

étnica e as questões de gênero e classe social presente nos diversos períodos 

republicanos”. 

Um aspecto que merece especial evidência, a partir de nossas análises sobre o 

plano de curso em análise, não há uma sinalização/relação mais específica dos objetivos 

específicos em destaque com as questões étnico-raciais da atualidade.  Ou seja, o plano 

de curso analisado não estabelece como o colonialismo se reveste de colonialidade para 

produzir um modelo abissal de modernidade.  

Quijano afirma que relacionar o massacre histórico orquestrado pelos europeus 

ocidentais às relações de poder da sociedade atual, é algo central para a luta 

anticolonial. 

O fato de os europeus ocidentais imaginarem ser a culminação de uma 

trajetória de civilização desde um estado de natureza, levou-os 

também a pensar-se como os modernos da humanidade e de sua 

história, isto é, como o novo e o mais avançado da espécie. Como ao 

mesmo tempo atribuíam ao restante da espécie o pertencimento a uma 

categoria, por natureza, inferior e por isso anterior, ou seja, o passado 
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no processo da espécie, os europeus imaginaram também ser não 

somente os únicos portadores de tal modernidade, mas também seus 

únicos criadores e protagonistas. O mais notável, no entanto, não é 

que os europeus tenham pensado desse modo a si mesmos e aos outros 

– esse etnocentrismo não é privilégio deles – e sim o fato de terem 

sido capazes de difundir e de estabelecer essa perspectiva histórica 

como hegemônica dentro do novo universo intersubjetivo do padrão 

mundial de poder (QUIJANO, 2003, p.212). 

 

Quando uma disciplina que trata da história da educação no Brasil não consegue 

evidenciar como os desdobramentos que emergem das relações raciais atingem 

diretamente a construção dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, a possibilidade que 

questões ligadas à cotas, à presença negra e indígena na graduação e na pós-graduação, 

à permanência e êxito das populações negra e indígena no mercado de trabalho, entre 

outras abordagens, são atingidas pela superficialidade de suas justificativas. 

Daí, por exemplo, termos tantas pessoas contrárias ao sistema de cotas raciais
42

. 

Da negação pela qual os espaços formativos se valem para subsumir o processo 

de subalternização que violentou/violenta os negros e as negras, indígenas e 

quilombolas. 

Apontamos neste sentido que os saberes tidos como não credíveis estão 

tencionando de tal forma os espaços de formação docente que, como expõe Santos 

(2011). 

[...] uma nova convivência ativa de saberes no pressuposto que todos 

eles, incluindo o saber científico, se podem enriquecer nesse diálogo. 

Implica uma vasta gama de ações de valorização, tanto de 

conhecimento científico, como de outros conhecimentos práticos, 

considerados úteis, cuja partilha por pesquisadores, estudantes e 

grupos de cidadãos serve de base à criação de comunidades 

epistêmicas mais amplas que convertem a universidade num espaço 

público de interconhecimento onde os cidadãos e os grupos sociais 

podem intervir sem ser exclusivamente na posição de aprendizes. 

(SANTOS, 2011, p. 77). 

 

A história do acesso da população negra, indígena, quilombola, brasileira à 

educação é permeada por injustiças e pela sistemática negação do direito à educação. 

Isto implica dizer que, não existiu na história da educação no Brasil um só momento em 

que o racismo estivesse ausente. 

O sistema de cotas, como posto é política obrigatória de estado e 

forma legítima de reduzir „dívida histórica‟ comprovada em favor do 

                                                      
42

 
Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (2012, 29 de agosto). Dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências. Brasília, DF. Recuperado: 10 mar. 2013. Disponível: http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm 
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segmento negro, não ofendendo, portanto, a qualquer princípio 

jurídico interno ou externo. Desse modo, o Estatuto da Igualdade 

Racial jamais dividiria a sociedade entre „brancos‟, de um lado e 

„negros‟ e „pardos‟, de outro, deixando privilégios a estes últimos, 

como se apregoa. A sociedade brasileira já está dividida e separada 

por anacrônica e induvidosa injustiça, exigindo políticas afirmativas 

constantes cujo objetivo básico é resgatar direitos dos negros após três 

séculos de regime escravagista. Este fato, não pode caracterizar 

privilégio dividir sociedade econômica e politicamente já dividida, 

gerar ódio racial, nem confundir problemas raciais com problemas de 

pobreza. A pobreza, no Brasil, tem como principal entre suas velhas 

causas, a „ideologia racial‟ ou o racismo propriamente dito, notando-

se que, apesar da escravidão ter sido abolida há 121 anos, só agora o 

Estado Brasileiro vem tomando medidas concretas para garantir 

cidadania plena aos negros. (SILVA, 2009, p.345). 

 

Qualquer debate sobre o percurso da educação brasileira que não considere a 

coisificação, a violação e a desumanização de mulheres e homens negros, é esvaziado 

de sentido. 

Ademais, é preciso colocar que negros e indígenas mesmo não sendo 

considerados pelo sistema-mundo-colonial como dignos de direitos cidadãos, entre eles, 

direito à educação, sempre se mantiveram resistentes.  

O III Semestre conta com seis disciplinas obrigatórias: Sociologia da Educação 

II; Psicologia da Educação II; Filosofia da Educação II; Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica; Estatística Geral; Recursos Tecnológicos em Educação, todas com 

carga-horária de 60 horas/aula. 

Considerando as ementas, os objetivo, os conteúdos, metodologias, 

evidenciamos que nenhuma delas fez qualquer menção a termos e/ou expressões 

referentes à diversidade racial. Entretanto, após análises realizadas anteriormente, 

interessou-nos evidenciar a disciplina Investigação da Cultura Escolar I. 

A justifica para tal ação se assenta no fato de que a disciplina aborda questões 

ligadas à formação do pedagogo para uma atuação na coordenação. Ou seja, a disciplina 

busca potencializar os conhecimentos referentes ao gerenciamento e à administração 

escolar. 

O Projeto Político Pedagógico – PPP, a gestão da escola, a gestão das verbas, o 

clima organizacional, a rotina escolar, a coordenação escolar, entre outros aspectos, 

serão objetos de aprendizagens.  

Neste sentido, nossas ponderações acerca da disciplina Investigação da Cultura 

Escolar I serão feitas a partir da formação do pedagogo em atividade distinta da 

docência, ou seja, o pedagogo que desenvolve ações de coordenação, gestão e 
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assessoramento escolar. Sobre a centralidade da formação do pedagogo em atividade de 

gestão, Lima (2011) afirma que: 

É preciso que o diretor entenda que é o representante maior da 

atividade meio(a gestão), ou seja, aquela que deve oferecer 

sustentação à atividade fim (ensino e aprendizagem), sem a qual não  
seria possível garantir o acesso de todos às aprendizagens na escola 

(2011, p. 53). 
 

Após realização das análises do plano de ensino, verificamos que em nenhum 

momento a disciplina Investigação da Cultura Escolar I aludiu às questões étnico-

raciais. Por se tratar de um componente que tem como centralidade a formação do 

pedagogo para a gestão, é altamente oportuno que neste espaço também se articule 

debates para a superação do racismo. 

As reflexões apresentadas nos remetem ao Plano Nacional de Implementação 

das Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2009), quando evidencia 

que:  

as desigualdades percebidas nas trajetórias educacionais das crianças e 

dos jovens negros nos diferentes níveis de ensino, bem como as 

práticas institucionais discriminatórias e preconceituosas determinam 

percursos educativos muito distintos entre negros e brancos (p.47). 

 

Isto se justifica a partir do entendimento de que é na gestão que se 

institucionalizam as ações da escola. É a partir de demandas apontadas pelos agentes 

que compõem o espaço escolar, que medidas de natureza oficial podem ou não ser 

tomadas.  

Em um total de oito disciplinas constantes no IV Semestre, a saber: Conteúdo e 

Metodologia do Ensino da Matemática; Conteúdo e Metodologia do Ensino da Ciência; 

Conteúdo e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa; Conteúdo e Metodologia do 

Ensino da Geografia; Conteúdo e Metodologia do Ensino da História; Educação Infantil 

II e Atividade de pesquisa II, com carga horária de 60 horas/aula e Seminário Temático 

IV, com 30 horas/aula, a análise reiterou o quadro acentuado de invisibilidade e negação 

da existência do racismo dentro das escolas. 

A omissão do semestre em relação às abordagens metodológicas referenda o 

modelo eurocêntrico que separa e inferioriza as epistemologias na formação docente. 

Ademais, no contexto do curso de Pedagogia de Jequié, a situação exposta contrapõe ao 

que é colocado pelo PPC do curso ao afirmar a sua adesão à interdisciplinaridade. 
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Das oito disciplinas ofertadas neste IV Semestre, cinco delas (Conteúdo e 

Metodologia do Ensino da Matemática, Conteúdo e Metodologia do Ensino da Ciência, 

Conteúdo e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, Conteúdo e Metodologia do 

Ensino da Geografia, Conteúdo e Metodologia do Ensino da História) dizem respeito à 

formação do Pedagogo na perspectiva das metodologias de ensino nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Isto significa dizer que tais disciplinas têm em sua abordagem central a demanda  

desenvolver no graduando em Pedagogia a sensibilidade necessária para utilizar em sua 

atuação docente caminhos que contemplem a diversidade existente nas salas de aula. 

           É necessário então repensar “o papel dos profissionais da educação: eles não 

podem atuar de forma neutra em uma sociedade conflituosa, nem podem permanecer 

omissos, pois a realidade pede que se posicionem diante dos problemas sociais” 

(OLIVEIRA e GRINSPUN, 2012, p.8). 

Estas novas abordagens metodológicas para a aprendizagem não podem ser 

entendidas fora do contexto sociológico do sujeito a que se quer ensinar. A religião, a 

etnia, a sexualidade, a classe social, são marcadores que interferem no percurso 

formativo e por isto devem ser considerados na construção de uma educação para a 

superação das desigualdades. Tal condição indica o fenômeno que ressignifica a 

metodologia transformando-a em metodologia da práxis pedagógica. 

A metodologia da práxis tem, portanto, como pressupostos a 

participação e envolvimento do professor, em seu processo de 

formação continuada É uma metodologia que fortalece a interação 

comprometida do professor na construção do conhecimento e que 

move a aproximação e o estreitamento dos vínculos entre teoria e 

prática (COVER, 2011, 75). 

 

Na perspectiva anticolonial, a práxis pedagógica para a superação do racismo em 

um curso de formação docente, instrumentaliza o graduando para se locomover teórico-

metodologicamente em um contexto intercultural, fluido e diverso, articulando em uma 

perspectiva emancipatória de educação e formação, os saberes acadêmicos com outros 

saberes produzidos por atores sociais para além do espaço universitário.  

O V Semestre do curso de Pedagogia do campus Jequié, composto por oito 

disciplinas, quais sejam: Avaliação da Aprendizagem; Políticas Públicas em Educação; 

Ludicidade; Educação de Jovens e Adultos I; Alfabetização II; Investigação da Cultura 

Escolar II, todas com 60 horas/aulas e; Seminário Temático V e Atividade de pesquisa 
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III, com 30 horas/aula, também foram perpassadas pelo silenciamento e invisibilização 

do racismo no contexto educacional. 

Nem mesmo as disciplinas Políticas Públicas da Educação I e Educação de 

Jovens e Adultos, fizeram qualquer alusão à questão da diversidade étnico-racial. De 

igual modo, a disciplina Investigação da Cultura escolar II (assim como Investigação da 

Cultura Escolar I) se eximiram de qualquer debate em uma perspectiva antirracial.  

 O VI Semestre é composto por seis disciplinas obrigatórias: Estágio em 

Educação Infantil, com 135 horas/aula; Políticas Públicas em educação II; Currículo; 

Educação em Espaços Não Escolares, com 60 horas/aula; Atividade de Pesquisa IV e 

Seminário Temático VI, com 30 horas/aula.  

Após análises da ementa, dos objetivos e do rol de conteúdos, o plano de curso 

de Currículo e Programas despertou a nossa atenção. No referido plano, há a citação do 

conteúdo “Currículo e inclusão: gênero, etnia, tecnologia e pessoas com necessidades 

educacionais Especiais” e; “Políticas curriculares voltadas para o desenvolvimento 

humano (escola do campo, escola de tempo integral, escola quilombola, escola infantil, 

escola de pessoas jovens e adultas)”.  

No quadro a seguir consta as menções da disciplina em análise: 

VI SEMESTRE 

 

          Disciplinas 

 

Menção sobre expressões, 

termos e conceitos étnico-

racial 
 

 

 

 

Currículo  

 Currículo e inclusão: 

gênero, etnia, tecnologia e 

pessoas com necessidades 

educacionais Especiais; 

 

 Políticas curriculares 

voltadas para o 

desenvolvimento humano 

(escola do campo, escola 

de tempo integral, escola 

quilombola, escola 

infantil, escola de pessoas 

jovens e adultas) 
              Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019 

A partir das análises realizadas no plano de curso da disciplina Currículo, 

evidenciamos o esmaecimento que a disciplina ofertou ao debate étnico-racial.  
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No primeiro conteúdo, a saber: Currículo e inclusão: gênero, etnia, tecnologia 

pessoas com necessidades educacionais especiais, a abordagem realizada tem natureza 

abissal
43

 e assume uma postura de marginalização da diversidade étnica. 

 A forma desarticulada pela qual a disciplina citou a expressão “etnia” não 

evidencia a natureza a ser utilizada pelo debate, tão pouco, evidencia os aspectos sob os 

quais o tema ou temática será apresentada, reduzindo uma expressão tão potente ao 

contexto da inclusão-exclusão. 

A forma como a desigualdade deve ser tratada na educação, tende a 

dissociá-la da desigualdade social e econômica, supondo que há 

diferentes desigualdades, de tal modo que se deveria cuidar para que o 

esforço de combater o mau tratamento da diferença na educação não 

acentue a disparidade da combinação de desigualdade de classe com 

formas de discriminação baseada na negação do direito à diversidade. 

(SILVA; ALMEIDA, 2012, p. 35). 

 

Tal construção apresentada se aproxima do ideário racista, inculcado 

historicamente em torno da docilidade de homens e mulheres não brancos quando foram 

escravizados. Um dos elementos fortes do racismo é afirmar que a escravidão foi um 

processo, ao mesmo tempo, necessário e pacificamente aceito. Para as teorias 

anticoloniais, esta condição é corrosiva para a luta antirracista, pois, naturaliza o 

racismo deste e dos outros séculos. 

A expressão mais potente da eficácia do pensamento científico 

moderno–especialmente em suas expressões tecnocráticas e 

neoliberais hoje hegemônicas – é o que pode ser literalmente descrito 

como a naturalização das relações sociais, a noção de acordo com a 

qual as características da sociedade chamada moderna são a expressão 

das tendências espontâneas e naturais do desenvolvimento histórico da 

sociedade. A sociedade liberal constitui – de acordo com esta 

perspectiva – não apenas a ordem social desejável, mas também a 

única possível. (LANDER, 2005, p. 21). 

 

Ainda analisando a forma em que “etnia” foi citado, inferimos como a ideia de 

resgatar/incluir os indivíduos com “desvios étnicos” foi predominante e remonta a 

inculcação ideológica em que os homens brancos, europeus, heterossexuais, tinham 

sobre os seus ombros o fardo de salvar a humanidade. 

Somado a isto, temos ainda a apresentação equivocada em que as pessoas não 

brancas possuem a imagem muito ligada a de um “problema social” que tem origem 

biológica e que a marca da inferioridade lhe é algo inerente. 

                                                      
43

 
Boaventura de Sousa Santos acredita que é o pensamento abissal implantado a partir da hegemonia 

eurocêntrica o grande responsável pelas relações de poder desiguais. 
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Em relação ao conteúdo “Políticas curriculares voltadas para o desenvolvimento 

humano (escola do campo, escola de tempo integral, escola quilombola, escola infantil, 

escola de pessoas jovens e adultas)”, retoma o diálogo realizado aqui em relação à 

apresentação do termo “etnia” abordado no conteúdo destacado no plano da disciplina 

Currículo em análise. 

A eugenia, a naturalização do racismo, a inculcação ideológica em torno da 

superioridade do homem branco, foram bastante evidentes.  

Essas duas raças inferiores só se fazem agente de civilização, isto é, 

somente concorrem com elementos eugênicos para a formação das 

classes superiores, quando perdem a sua pureza e se cruzam com o 

branco: (...) Da plebe mestiça, em toda a nossa história, ao norte e ao 

sul, tem saído, com efeito, poderosas individualidades, de capacidade 

ascensional incoercível, com uma ação decisiva no nosso movimento 

civilizador (GOUBINEAU, apud SCHWARCZ,1995, p. 246). 

 

Ocorre que as análises em relação ao plano de ensino nos permite avançar no 

diálogo a partir da expressão “desenvolvimento humano”. O uso de tal expressão, 

principalmente em articulação com a questão quilombola, fragiliza o cuidado que os 

cursos de formação docente devem ter ao tratar das populações tradicionais. 

Propor um debate curricular sobre desenvolvimento humano e as questões 

quilombolas, termos colocado em uma única frase, ratifica o mito da modernidade que 

sedimenta ainda em nossos dias a ideia de que indígenas, quilombolas, ribeirinhos são 

populações que possuem um modo de vida “atrasado”. É a partir desses jogos de 

palavras que a colonialidade eurocêntrica tem operado durante tanto tempo.  

É também a partir deste entendimento que nas universidades, nas escolas, nos 

cursos de formação docente (inicial e continuada) que determinados autores e obras são 

expostos como “obras clássicas” que não podem faltar na formação do sujeito. 

Estas obras e informações são tidas como ciências basilares para o 

desenvolvimento humano do sujeito. São conhecimentos que, segundo a ótica 

eurocêntrica produzem um tipo de saber refinado que retira os não nórdicos da 

escuridão epistêmica advinda do Sul. “Fomos a primeira “periferia” da Europa 

moderna; quer dizer, sofremos globalmente desde nossa origem um processo 

constitutivo de “modernização” (embora naquele tempo não se usasse esta palavra) 

(DUSSEl, 1993, p. 16). 

 É também a partir desta inculcação que o neoliberalismo e o sistema-mundo-

colonial se constroem, apresentando uma sociedade “moderna”, “dinâmica”, que sob a 
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ótica do colonizador, tira as populações menos favorecidas da condição de aborígenes. 

Nisto se instala o epistemicídio. 

 A forma como o plano de ensino apresenta os dois conteúdos que aludem à 

temática racial, denuncia o lugar que os subalternizados são colocados. Os conteúdos 

são expostos de forma a evidenciar a impossibilidade de qualquer contribuição que estes 

sujeitos possam oferecer, já que eles são seres a ser incluídos (leia-se assimilados) e/ou 

ao mesmo tempo, degenerados, uma vez que “comprometem” socialmente o   

desenvolvimento humano. 

 Os dados (ou a falta deles), no plano de curso da disciplina Currículos nos 

revelaram como o aparente desleixo e desconexão com a escolha do local de enunciação 

na verdade sabota a elaboração de programas curriculares em uma perspectiva 

intercultural crítica, reflexiva, anticolonial. Isto se dá em razão de que nas duas únicas 

vezes em que o plano cita a questão da diversidade, ele o faz sob o locus enunciativo do 

Norte Global.  

Como foi posto anteriormente, o lócus enunciativo ou local de enunciação, mais 

que um posicionamento geográfico, é também um posicionamento ideológico.  

Para Bhabha, entender a representação, é primordial entender o Lócus 

de Enunciação do narrador, do escritor, enfim, o lócus de enunciação 

de quem fala; isso porque diferentemente do conceito de enunciados 

prontos, homogêneos e fechados, o conceito de lócus de enunciação 

revela esse lócus atravessado, por toda gama heterogênea das 

ideologias e valores socioculturais que constituem qualquer sujeito 

(...) (MENEZES DE SOUZA, 2004, p 119). 

 

Nas análises realizadas nos planos de ensino de Itapetinga, mais precisamente na 

disciplina Antropologia Cultural, ofertada no II Semestre, pudemos perceber, a partir 

das indicações de leitura utilizadas pelo docente (Casa grande e Senzala, de Gilberto 

Freyre e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda) como o lócus enunciativo 

reafirma a condição de inferioridade do negro, tendo em vista que o docente poderia ter 

indicado obras que antagonizassem a ideação sobre o negro, ao contrário, o autor com a 

as obras indicadas, reafirma a imagem das populações de negros, indígenas, 

quilombolas como inferiores. 

O VII Semestre do curso de pedagogia campus Jequié, conta com seis 

disciplinas, a saber: Pesquisa em Educação II; LIBRAS; Educação e Relações Étnico-

raciais: Cultura Indígena, com 60 horas/aula; Estágio nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, com 135 horas/aula e; Seminário Temático VII e Atividade de Pesquisa 

V, ambas com 30 horas/aula. Observe o quadro a seguir.  
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                                          VII SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019. 

 

Destas, considerando as suas respectivas ementas, nenhuma fez qualquer 

menção a termos, expressões ou conceitos referentes à diversidade étnico-racial. 

Embora já tenhamos feito diversas considerações sobre a inexpressividade dos cursos de 

formação docente acerca da temática em voga, entendemos ser importante reiterar que a 

partir da interculturalidade crítica, isto se traduz como uma tentativa de revisitar a 

colonialidade do poder e do saber.  

 Em que pese a disciplina Educação e Relações Étnico-raciais: Cultura Indígena, 

considerando suas ementas e a proximidade com os nossos debates, no desenvolvimento 

dos objetivos, conteúdos, avaliação e metodologia, a disciplina fez várias menções à 

temática racial na perspectiva da cultura indígena. 

Santana (2015), em sua investigação sobre educação escolar indígena salienta 

que: 

O Parecer 14/99 e a Resolução 3/99. O primeiro estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, 

regulamentadas pela Resolução 3/99, que fixa as normas para o 

funcionamento das escolas indígenas, criando mecanismos para 

garantir a qualidade da educação diferenciada; atribui ao Estado a 

responsabilidade sobre a educação escolar indígena, em parceria com 

os Municípios que atenderam a determinadas condições. (p59). 

 

Diante disto, o plano de curso em análise, oferece aos seus graduandos a 

formação docente na perspectiva da educação indígena. 

Antes, cabe evidenciar que embora esteja no fluxograma atual do PPC de 

Licenciatura em Pedagogia de Jequié, após análises realizadas, quer seja no rol das 

 

          Disciplinas 

Menção sobre expressões, 

termos e conceitos étnico-

racial 

 

 

 

 

Educação e Relações Étnico-

raciais: Cultura Indígena 

 Processo histórico da 

População Indígena; 

 Reterritorialização; 

 Diversidade Cultural e 

trajetória da construção 

do racismo; 

 Política Públicas para a 

educação Indígena; 

 entre outros 
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optativas, quer seja, entre as obrigatórias,  a disciplina Educação e Relações Étnico-raciais: 

Cultura Indígena não consta no ementário.  

Neste sentido, nos interessa expor que dentro do mesmo documento (PPC), há 

inconsistências quanto a sua organização.   

O plano de curso da disciplina em tela, traz debates ligados ao processo de 

aculturamento, resistência indígena, à expropriação dos colonizadores,  formação 

docente para a população indígena e os processos de efetivação das políticas públicas 

para a educação escolar indígena. 

Em seus objetivos, o plano expõe a necessidade de provocar no docente em 

formação a criticidade para uma prática pedagógica intercultural no que diz respeito à 

diversidade racial. Ao mesmo tempo, retoma os debates das políticas públicas para a 

educação indígena, assegurando a reflexão sobre o processo de reterritorialização
44

. 

O plano que é estruturado em III Unidades avaliativas elege um rol de 

conteúdos. Por meio desses conteúdos é possível perceber a sequência lógica que 

possibilita conceitualmente aos graduandos em Pedagogia entenderem o processo de 

dizimação que vitimou a população indígena. 

Algo que merece destaque na disciplina diz respeito ao seu cuidado em 

evidenciar por meio do conteúdo “O reconhecimento dos índios como sociedade 

diversa”. Em um espaço formativo como é a universidade, saber que as comunidades 

indígenas possuem entre si suas distinções é entendido como um ato contra-

hegemônico, uma vez que desbanca o ideário de que todos os indígenas são iguais. 

O plano de curso é cuidadoso na escolha dos termos utilizados e referenda a 

construção de uma educação escolar indígena que articula os saberes tradicionais de um 

povo, à institucionalização de direitos e à  formação social para a recepção da 

diversidade indígena em sua inteireza. 

Podemos sinalizar ainda, a atenção do documento em potencializar a formação 

docente do curso de Pedagogia com a educação escolar indígena, no contexto do estado 

da Bahia. 

[...] os currículos das universidades devem priorizar a reflexão por 

parte dos futuros educadores sobre sua identidade, sobre os saberes 

                                                      
44

 
O território para o indígena tem a ver com seu espaço existencial, [...] onde vive ou tenta viver 

plenamente a sua cultura, desenvolvendo a sua política, os seus meios econômicos, culturais e religiosos. 

Não é apenas o lugar que serve para morar, plantar roças, caçar, pescar. É também o espaço da construção 

de redes e laços de parentesco. É o local onde estão constantemente revivendo os seus costumes, 

enfatizando aspectos importantes da sua cultura. É onde o mundo natural está carregado de significações, 

que influencia diretamente nas relações sociais; é nesse espaço físico que são tramados os fios da rede de 

significados sustentáculos da vida. (MACHADO, 2009, p.42). 
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locais específicos e ainda sobre como a linguagem pode agir como um 

fator de silenciamento das culturas minoritárias e locais, buscando 

compreender as relações entre conhecimento escolar, cultura e 

linguagem. Articulando a discussão em torno do multiculturalismo 

crítico com a formação de professores... Uma formação 

multiculturalmente orientada deve ser o resultado da combinação das 

dimensões pedagógica, política e cultural de modo que se possa criar 

condições e instrumentos que permitam aos futuros educadores 

atuarem como profissionais reflexivos e comprometidos em romper 

com as práticas monoculturais presentes no cotidiano escolar. 

(PANSINI; NENEVÉ, 2008, p. 31 grifos das autoras). 

 

A análise demonstra que tal construção indicada no plano de curso, transita em 

diversos espaços de transgressão escolar, da qual o anticolonialismo e a educação 

intercultural crítica são adeptos: primeiro por trazer o contexto local para o curso de 

formação, algo que não é comum, segundo por fazer tal debate sob a perspectiva 

indígena, isto por si só, já é algo extremamente anticolonial e, terceiro por estar situado 

no leque de disciplinas obrigatórias. 

O plano ainda nos garante outra subversão nos currículos de formação docente 

analisados até aqui. O documento ratifica a sua escolha metodológica pela concepção da 

educação intercultural. 

Embora já tenha sido amplamente debatida em diversos espaços deste texto, a 

educação intercultural crítica representa, quer seja na educação básica, quer seja na 

educação superior, a superação do modelo pedagógico colonial. 

A Educação Intercultural parte da afirmação da diferença como 

riqueza. Promove processos sistemáticos de diálogo entre diversos 

sujeitos – individuais e coletivos –, saberes e práticas na perspectiva 

da afirmação da justiça – social, econômica, cognitiva e cultural  

assim como da construção de relações igualitárias entre grupos 

socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas 

que articulam direitos da igualdade e da diferença. (CANDAU , 2014, 

p. 1). 

 

A história oral como elemento científico, a cosmologia como algo credível, a 

cultura indígena, os ritos africanos, a resistência negra, o feminismo, a sexualidade, as 

comunidades LGBTQ+, a diversidade religiosa, entre outras construções, são diálogos a 

serem trazidos para a sala, muito no sentido de que estas diversidades sejam 

instrumentalizadas para que possam se articular em um contexto social maior. Isso é  

agir pedagogicamente intercultural.  

O VIII Semestre conta com seis disciplinas, quais sejam: Gênero, Sexualidade e 

Educação; Educação e Relações Étnico-Raciais; Cultura Africana; Educação Especial; 
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Educação do Campo; Trabalho de Conclusão de Curso, todas com 60 horas/aula e  

Atividade em Pesquisa VI, com 30 horas/aula. 

Como foi anunciado ainda no início desta sessão, a desarticulação entre o 

ementário e o fluxograma comprometeu o aprofundamento das análises em relação às 

disciplinas Educação, Gênero e Sexualidade e Educação e Relações Étnico-Raciais: 

cultura africana. Isto porque as duas disciplinas em destaque possuem debates que 

coadunam com as nossas discussões.  

Infelizmente, até a versão final desta dissertação, embora tenhamos feito 

diversas tentativas (telefone e/ou e-mail) com o Departamento de Ciências, História e 

Linguagem – DHCL, no sentido de acessar os respectivos planos de curso ou 

minimamente os seus ementários, não obtivemos êxito. 

Com relação às demais disciplinas que complementam o VIII Semestre, 

Educação Especial, Educação do Campo, Trabalho de Conclusão de Curso e  Atividade 

em Pesquisa VI, a partir de nossas análises dos ementários, nenhuma menção sobre 

diversidade étnico-racial foi feita. 

O curso em Pedagogia de Jequié, conta com dezessete disciplinas optativas com 

carga horária de 60 horas/aula:  

 

 Atendimento Educacional 

Especializado; 

 Ciência Política; 

 Desenvolvimento Profissional e 

Formação de Professores para a 

Educação Infantil;  

 Educação à Distância; 

 Educação de Jovens e Adultos II; 

 Educação e Meio Ambiente,  

 Educação e Psicanálise,  

 Educação e Trabalho;  

 Educação, Família e 

Contemporaneidade;  

 Educação Popular e Movimentos 

Sociais;  

 Estética e Educação; 

 Ética e Educação; 

 Filosofia e Linguagem; 

 Financiamento e Direito à 

Educação;  

 Formação Docente e 

Autoformação;  

 História de Vida e Formação do 

Educador; 

 Inglês Instrumental; 

 Sistemas Cognitivos: Memória 

Aprendizagem e Linguagem;  

 Teoria e Prática do Estatuto da 

Criança e do Adolescente na 

Educação. 
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Sobre esta realidade de silenciamento e invisibilização de questões advindas do Sul 

Global, já fizemos uma série de considerações, na medida em que fomos desenvolvendo 

nossas análises durante todo percurso desta dissertação. 

Ocorre que em razão das dezessete ementas terem demonstrado por meio de nossas 

análises uma omissão no que diz respeito à formação docente para a diversidade étnica, 

algumas como: Ciência Política, Educação de Jovens e Adultos II e Educação Popular e 

Movimentos Sociais, merecem nossas considerações mais incisivas. 

O motivo de tal evidência em relação às disciplinas citadas acima diz respeito à sua 

natureza dialógica. Isto é, estas disciplinas trazem em suas características debates que se 

aproximam das demandas em perceber em que medida os cursos de formação docente podem 

fomentar discussões que tocam à luta antirracista, especificamente nos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia. 

[...] o trabalho docente pode, então, orientar-se para além das disciplinas 

constantes do currículo do curso, mas também, na exposição e discussão de 

questões éticas, políticas, econômicas e sociais. Entendemos que, para dar 

visibilidade a esta proposta educativa, é fundamental a participação de 

professores (as) na escolha, seleção e organização dos temas que podem 

integrar um planejamento curricular (BRASIL, 2006, p. 55). 

 

A efetivação de políticas públicas mais isonômicas, as condições sociais como 

elemento constitutivo da construção do saber, o deslocamento das epistemologias do Sul para 

o centro, a adoção da concepção educacional em uma perspectiva intercultural crítica, são 

discussões que ao serem tratadas na formação em Pedagogia, tendem a produzir egressos mais 

críticos e reflexivos. 

Diante do que foi exposto sobre o PPC de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Jequié, em razão das apreciações realizadas, a pesquisa demonstrou que, no que diz respeito à 

apresentação do texto do documento, sua concepção de ensino, articulação entre missão, 

visão, e objetivos, evidencia-se o cuidado do curso de formação docente em Pedagogia com 

os arranjos sociais de seu entorno. 

As funções da universidade no senso comum, quais sejam, a produção do 

conhecimento e a formação de recursos humanos qualificados, não se 

consubstanciam no vácuo, mas em relação com a sociedade; ambas, 

sociedade e universidade, constituindo-se permanentemente nesta relação. 

Estas funções caracterizam a Universidade como o „lócus‟ permanente de 

reflexão e crítica acerca dos diferentes processos societários. Este espaço de 

reflexão e crítica precisa ser necessariamente, um espaço plural e 

democrático, espaço que deve pressupor a valorização do fazer em sua 

relação com o saber. 

(OLIVEIRA, 2004). 
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 O documento expõe o entendimento de que é preciso avançar na forma de condução 

dos conhecimentos abordados nas disciplinas que compõe o curso e expõe a demanda em 

pensar sua prática a partir da interdisciplinaridade, ao que nós, após debater sobre a temática 

(interdisciplinaridade), colocamos que a (inter)transdisciplinaridade, ajusta-se melhor à 

diversidade das salas de aula, seja do cursos de formação docente, seja da educação básica.     

Entretanto, nos é demandado, pontuar algumas inconsistências existentes no PPC de 

Pedagogia do campus Jequié que tanto incidiram em seus planos de curso, quanto em nossa 

pesquisa. 

Retomamos o que foi posto anteriormente sobre a ausência das ementas das disciplinas 

Educação, Gênero e Sexualidade e, Educação e Relações Étnico-Raciais: cultura africana, que 

no âmbito de um curso de formação de professores e professoras pode ensejar em 

retroalimentação de invisibilizações históricas.  

Neste sentido, reiteramos, a partir da teoria anticolonial, que a educação em uma 

perspectiva intercultural crítica tem se colocado a serviço da emancipação do sujeito e da 

ecologia de saberes.  

O que queremos dizer é que novos atores, como negros e negras, indígenas, 

quilombolas, latinos, também atuarão como protagonistas no processo de construção da 

educação, que neste entendimento, se entende transformadora.  

  

 

5.2.3 O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia de Vitória da Conquista: 

uma análise acerca da temática racial 
 

Assim como nas análises realizadas nos PPC‟s de Licenciatura em Pedagogia dos 

campi de Itapetinga e Jequié e, considerando o objetivo geral, passaremos a analisar como a 

temática da diversidade étnico-racial é contemplada no PPC do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campi de Vitória da 

Conquista. As discussões, análises e reflexões serão feitas, objetivando, analisar a concepção 

de currículo e de formação docente presente no PPC, bem como identificar e analisar temas e 

ou/conteúdos das ementas e de componentes curriculares relacionados à temática da 

diversidade étnico-racial, destacando as contribuições dos estudos anticoloniais para a 

descolonização dos currículos e a formação do pedagogo.   

O que estamos a destacar, a partir de uma perspectiva anticolonial e intercultural 

crítica do campo educacional, é que entender o que subjaz nos currículos de formação 

docente, no que diz respeito à educação para a diversidade, com especial atenção para os 
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currículos dos cursos de Pedagogia, âmbito de nossa atuação, é algo que pode vir a se tornar 

uma investigação/denúncia da condução dos (não) debates sobre as relações étnico-raciais. 

Xavier (2008), Joanário, Canen, e Oliveira e Silva (2008), Barreiros (2009), entre 

outros autores com os quais dialogamos ainda no início desta dissertação, na seção 3, já se 

colocaram a investigar o espaço em que a temática étnico-racial tem ocupado. Ou seja, para 

este e outros autores, é preciso dialogar sobre uma: 

formação que os capacite não só a compreender a importância das 

questões relacionadas à diversidade étnico-racial, mas a lidar 

positivamente com elas e, sobretudo, criar estratégias pedagógicas que 

possam auxiliar a reeducá-las. (BRASIL, 2004, p. 8). 

 

Assim como ocorrido nas análises de Itapetinga e Jequié, pontualmente sobre o PPC 

do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus de Vitória da Conquista, consideraremos a 

sua versão atual, que, neste caso, data de fevereiro de 2012.  

Segundo o PPC da Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, nome oficial do curso, uma das preocupações da equipe de 

sua reformulação, foi a de torná-lo mais dinâmico, propondo assim objetivos tais como: 

 evitar a repetição de conteúdos programáticos;  

 

 implantar uma estrutura mais flexível do curso que garanta 

uma sólida formação geral, permitindo que o aluno direcione 

sua formação de acordo com seus interesses e seu perfil;  

 

 diminuir o tempo de duração do curso;  

 

 contemplar atividades de disciplinas que são importantes para 

que o estudante adquira o saber e as habilidades necessárias à 

sua formação, atendendo às Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Pedagogia (PPC/UESB,VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2012, p. 52). 

 

O primeiro aspecto a se considerar em relação ao PPC em análise diz respeitos à 

organização do texto referente ao mesmo documento do curso de Pedagogia do campus 

Vitória da Conquista. A sua organização e articulação de ideias, supera a apresentação estética 

tanto do PPC do campus de Itapetinga, quanto do PPC de Jequié.  

Outro aspecto que merece destaque é com relação à carga-horária do curso. Enquanto 

a Licenciatura em Pedagogia de Itapetinga possui 3.395, e a de Jequié 3.680, a de Vitória da 

Conquista conta com um total de 3.205 horas. 

Evidentemente que o que está posto acima em termos de carga horária contempla o 

que prescreve os documentos que tratam do curso de Formação em Pedagogia. É ainda 
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oportuno expor que o documento traz uma justificativa para tal ação, entretanto, se estamos a 

utilizar este espaço formativo como mais um mecanismo de questionamentos das 

desigualdades, propor a redução de horas deste curso pode comprometer a sua atuação 

sociológica no campo do antirracismo.  

O que estamos a dizer com esta sinalização feita a partir de nossa análise, não é que 

somos contrárias à redução de horas destinadas ao curso e sim, de que ao realizar tal ação, ao 

desenvolver o curso, os seus envolvidos (docentes, discentes, técnicos) devem estar cientes 

dos desdobramentos a partir da relação tempo-formação docente. 

Os cursos ofertados pelas universidades não podem perder de vista, em razão de 

demandas meramente técnicas, a sua relação/articulação com a: 

produção do conhecimento por meio da problematização dos conhecimentos 

historicamente produzidos, de seus resultados na construção da sociedade 

humana e das novas demandas e desafios que ela apresenta (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2002, p. 162). 

 

Segundo o documento em análise, o curso ofertado se atenta aos aspectos legais que 

basilam a oferta do curso de Pedagogia em todo o país, tais como: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia de 2006, na lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9364/96, Parecer CNE/CP nº. 5/2005. 

O documento reforça que o curso em Pedagogia de Vitória da Conquista articulará sua 

graduação de modo a contemplar a formação básica, a formação geral e a formação 

profissional específica, e disciplinas de complementação para integralização do currículo 

pleno. 

Assim, elege como objetivo geral do seu currículo atual: propiciar uma sólida 

formação básica, permitir o direcionamento da formação específica do aluno de acordo com 

seu interesse por meio da seleção de atividades acadêmicas e estimular a realização de outras 

atividades acadêmicas além de disciplinas (PPC/UESB,VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, 

p. 53). 

Composto por oito semestres letivos e com previsão de integralização de no máximo, 

oito anos, o curso oferta disciplinas optativas e obrigatórias que somam um total de 3.205 

horas. Em que pese ao mecanismo de ingresso, conta com oitenta vagas, distribuídas em dois 

processos seletivos anuais (um no meio e outro no final do ano), com funcionamento nos 

períodos matutino e noturno. 

Assim como no curso de Pedagogia de Itapetinga e de Jequié, o curso organiza-se em 

matrículas por disciplinas e adota o sistema de créditos por entender que tal condição permite 



151 

 

maior flexibilização para que o graduando possa administrar o desenvolvimento de sua 

formação (PPC/UESB,VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012). 

A distribuição de alunos por turma se dá da seguinte forma: 

 Teórica - 43 (quarenta e três) alunos nas aulas teóricas, 

incluindo as vagas adicionais. 

 

 Prática – 22 (vinte e dois) alunos nas aulas práticas, incluindo as 

vagas adicionais. 

 

 Estágio – 12 (doze), incluindo as vagas adicionais. 

(PPC/UESB,VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, p. 53). 

No que toca ao desenvolvimento do currículo, o curso visa desenvolver em seu 

egresso uma formação teórico-prática que esteja em articulação com o entendimento da 

relação “sociedade-homem-educação-escola” (p. 55). Esta expressão também foi utilizada no 

PPC de Jequié e demonstra proximidades entre os documentos dos cursos respectivos em 

análise. 

A parte que trata da concepção de pesquisa, constante na página 62 do documento 

(anexo), é um ponto importante a ser analisado, pois justifica a necessidade de formar um 

professor-pesquisador, além de evidenciar em que espaço da formação este diálogo se 

constituirá. 

Formar o professor-pesquisador, ou seja, um docente que se atente à reflexão-ação-

reflexão, é ao mesmo tempo apresentar à sociedade um profissional que instrumentalize 

pedagogicamente os estudantes, e ainda, permitir que sua atuação infira nas relações de poder 

a ponto de desestruturá-las. 

A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre sua prática 

profissional e de buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, 

relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de 

modo que possa participar efetivamente do processo de emancipação das 

pessoas. Ao utilizar as ferramentas que lhe possibilitem uma leitura crítica 

da prática docente e a identificação de caminhos para a superação de suas 

dificuldades, o professor se sentirá menos dependente do poder sociopolítico 

e econômico e mais livre para tomar suas próprias decisões. (ANDRÉ, 2006, 

p. 223). 

 

Autores como Lüdke (2001, 2006), Gatti (2010), Tardif (2002), entre outros, afirmam 

que a docência se complementa e avança socialmente no momento em que o professor reflete 

sobre sua prática.  

Ao contrário do que se possa entender, esta reflexão deve ser acompanhada de 

questionamentos sobre sua ação. Interrogar por que um determinado sujeito não aprendeu, por 
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que um conteúdo avançou e outro não, questionar por que este conteúdo é percebido como 

importante e não outro, são questões que devem acompanhar a ação do professor. 

Para que o graduando possa assumir tais questionamentos no ato de sua docência, é 

preciso que os cursos de formação ofereçam-lhe instrumentos para que ele seja “capaz de 

analisar, criticar, refletir de uma forma sistemática sobre sua prática docente, com o objetivo 

de conseguir uma transformação escolar e social e uma melhora na qualidade do ensinar e de 

inovar” (IMBERNÓN, 1994, p. 50).    

O PPC de Vitória da Conquista visa especificamente entre outras ações: 

 Habilitar para a aplicação ao campo da educação, de 

contribuições, entre outras, de conhecimentos como o 

filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, 

o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural; 

 

 Habilitar para o planejamento, execução e avaliação de 

atividades educativas; 

 

 Propor uma educação transformadora capaz de gerar uma 

prática pedagógica aberta, cujas condições básicas sejam a 

democracia, o contato profundo com a natureza física e social 

do mundo e a cooperação entre as pessoas. (PPC/UESB, 

VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, 53). 

 

Sua missão segundo o documento está ancorada em formar cidadão que possa atuar no 

planejamento, execução e avaliação de atividades educacionais e ainda, utilizar tais 

conhecimentos na contribuição de ações antropológicas, sociológicas, ambientais, entre outros 

campos em que figuram a educação. 

Embora bem articulada, a parte que trata das concepções de currículo, da missão do 

curso, dos seus objetivos, da concepção do tripé universitário: ensino-pesquisa-extensão, é 

econômica em sua abordagem sociológica, baseando-se muito em aspectos legais.  

O texto do PPC de Itapetinga e também o de Jequié conseguem trazer aspectos 

antropológicos/ontológicos de maneira mais dialógica e que, ao mesmo tempo, tratam de 

questões próprias de seus respectivos campi, estabelecendo assim, a inter-relação entre os 

objetivos técnicos do curso e a sua atuação como agente social. “O mundo ao avesso nos 

ensina a padecer a realidade ao invés de transformá-la, a esquecer o passado ao invés de 

escutá-lo e a aceitar o futuro ao invés de inventá-lo” (GALEANO, p.08, 2013). 

O que estamos a inferir é que, a partir das análises realizadas no PPC de Vitória da 

Conquista, as discussões que aludem ao processo de formação desses profissionais, em 
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articulação com os arranjos sociais do espaço ao qual estão inseridos, foram tratados de forma 

superficial.  

Os cursos de formação docente ao propor uma educação atenta às demandas da 

diversidade étnico-racial devem utilizar o espaço dialógico que caracteriza o PPC como 

mecanismo de luta e marcha. Este documento, neste sentido, se traduz na essência de pensar a 

educação como fenômeno contra-hegemônico e por isto, necessário.  

O PPC deve constar de maneira substancial o motivo pelo qual se elaboram, a sua 

missão, os seus objetivos, o seu currículo, o perfil do egresso, a importância da pesquisa, entre 

outros aspectos. É o texto do documento PPC que vai justificar e ao mesmo tempo 

fundamentar a relação entre universidade-sociedade. 

Escola não se limita a transmitir saber acumulado, mas reconhece que na 

escola, nas salas de aula há autores, que continuam esses processos de partir 

de experiências sociais de resistência [...] é preciso que se entendam na 

ordem-desordem social, pois trata-se do exercício de interrogar-se, da 

produção de conhecimentos sobre si mesmos e sobre a sociedade. [...] 

Nessas narrativas de saber de si aparecem lutas por viver, sobreviver por 

dignidade, de solidariedades que vão dando sentido às perdas. (ARROYO, 

2011, p. 282). 
 

Embora traga a interface em outro espaço do texto, o termo “sociedade-homem-

educação-escola” (PPC/UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, p. 55), em seu Objetivo 

Geral do currículo atual, o texto se contradiz ao propor um curso que prime pela formação 

sólida, formação específica, e desenvolvimento de atividades acadêmicas sem aludir às 

discussões em que a formação em Pedagogia assuma uma perspectiva crítica e social.  

Em que pese ao perfil profissional do pedagogo, ao final do curso, o PPC expõe que 

este deve demostrar capacidade de atuação na educação infantil (de zero a cinco anos), no 

fortalecimento de educacional de crianças e de Jovens e Adultos, na realização de pesquisas 

que reverberem no auxílio da diminuição de distanciamentos sociais, participar de funções de 

gerenciamento de espaços escolares e não escolares, promover a proximidade entre o espaço 

escolar e a família, entre outros. 

O PPC do curso, ao expor a sua concepção, realiza uma retrospectiva histórica 

referente ao curso de Pedagogia de todo o país, que teve sua regulamentação ainda na década 

de 1939 pelo Decreto-Lei nº 1.190/1939
45

.  

                                                      
45

 
Conhecida como Reforma Capanema, o documento aprovado ainda no governo do então Presidente da 

República Getúlio Vargas orientava diversas atribuições e responsabilidades a serem realizadas pelos cursos de 

formação docente, entre elas preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal.    
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O documento ainda alude ao período da década de 1980, momento em que os 

pedagogos passaram a atuar na Educação Infantil e finaliza o debate histórico trazendo o 

advento das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia de 2006.  

Para o PPC de Licenciatura em Pedagogia de Vitória da Conquista, o objetivo deste 

debate trazido pelo documento é demostrar, ainda que superficialmente, como as atribuições 

do Pedagogo vão se reorganizando a partir das demandas sociais, no que concerne ao seu 

campo de atuação. 

Assim como ocorrido nos PPCs de Pedagogia de Itapetinga e de Jequié, o documento 

pauta-se pela orientação dada pelo CNE/CP
46

 de 2006, ratificando a sua adesão aos núcleos 

que compõem o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 um núcleo de estudos básicos, respeitando a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade; 

 

 um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos 

voltado para a área de atuação profissional definida pelo 

projeto pedagógico; 

 

 um núcleo de estudos integradores, visando o enriquecimento 

curricular (PPC/UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, 

59-60). 

  

A concepção apresentada pelo PPC de Pedagogia de Vitória da Conquista afirma que 

o curso entende que tal profissional deve estar preparado para atuar criticamente nas relações 

sociais e que durante seu percurso formativo possa desenvolver-se em seus aspectos políticos 

e democráticos. 

Entretanto, como analisado no PPC de pedagogia de Itapetinga e Jequié, o documento 

de Pedagogia de Vitória da Conquista não avança no debate sobre os DA‟s e os CA‟s, 

Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, respectivamente. Estes espaços se configuram 

como meios paritários na tomada de decisões dentro das universidades. 

Ademais, estes centros e diretórios configuram-se como locais legitimamente 

democráticos de escuta discente sobre as demandas que aludem ao seu processo formativo, 

bem como, ao seu êxito e permanência no ensino superior. 

Debater de maneira significativa sobre os DA‟s e os CA‟s, tendo em vista a 

diversidade sociopolítica que tem se graduado na atualidade, implica em proporcionar ao 

discente o desenvolvimento de pertencimento deste espaço que é a universidade, com ênfase 

                                                      
46

 
Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
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para os estudantes com fragilidades sociais mais aparentes, com destaque para as populações 

que historicamente foram subalternizadas pelo colonialismo. 

As desigualdades, oriundas de um longo processo histórico, são reforçadas 

pelo estágio atual de produção econômica. Os povos que sofreram o 

colonialismo são os mesmos que hoje recebem a parcela “enlatada” do 

conhecimento que circula rápido pelo mundo. (CANDAU, 2010, p. 37). 

 

Hasenbalg (1979); Silva e Hasenbalg (2000); Henriques (2001); Beltrão e Teixeira 

(2004); Paixão (2010); Rosemberg e Madsen (2011) são autores que têm se dedicado a 

estudar o acesso ao ensino superior baseado em sexo e cor/raça. 

Em seus estudos, eles perceberam que as populações, negra, indígena e quilombola 

são as mais marginalizadas e menos presentes nas universidades. Os estudos destes autores 

também apontaram que a permanência destes estudantes está associada a fatores econômicos 

e também à falta de identificação com os espaços e departamentos dentro das universidades. 

Felizmente esses mesmos estudiosos, a partir de suas pesquisas, perceberam que o 

quadro de inferioridade numérica da população não branca nas universidades evidenciam 

outra realidade através da efetivação dos programas sociais/ações afirmativas, resultantes de 

diversas tensões sociais. 

No caso da população preta ou parda, a taxa bruta de escolaridade no nível 

superior passou de 3,6%, em 1988 para 16,4%. Essa evolução corresponde a 

um aumento de 12,7 pontos percentuais, ou em termos proporcionais, de 

350,4% em 2008. (PAIXÃO, 2010, p. 229) 

 

O Programa Universidade para Todos
47

 - PROUNI, é um exemplo de ação afirmativa 

que de maneira anticolonial, transgrediu os índices históricos de marginalização e 

subalternidade. 

O que estamos a inferir é que, para além das políticas públicas, espaços para discussão 

de inserção, permanência e êxito destas populações historicamente subalternizadas não podem 

ser alcançadas pela omissão.    

Nesse entendimento, de ausência e omissão que o documento demonstrou sobre 

espaços institucionalizados para debates políticos, sinalizamos, a partir de nossa análise que, 

assim como o PPC de Itapetinga e de Jequié, no PPC em análise, não foi feita qualquer 

menção sobre o NEABI. O texto inclusive não deixa claro se o núcleo existe ou não, ou, se há 

a pretensão se instalá-lo no campus.  

                                                      
47

 
O Prouni é um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, pelo então presidente Luís Inácio Lula 

da Silva que concede bolsas de estudos integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior. 

(BRASIL, 2015). 
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Embora já tenhamos dialogado sobre o NEABI, nos dois PPC‟s analisados, reiteramos 

a necessidade deste apontamento, tendo em vista que este é um núcleo que faz parte da 

estrutura organizacional das instituições de maneira geral e em especial nos cursos de 

formação docente.   

Partindo do pressuposto de que as formações docentes e, em nosso caso, o curso de 

Pedagogia, têm como sujeitos de trabalho, estudantes da educação infantil e dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, é demanda urgente a sua instrumentalização em relação a estes 

conhecimentos.  

Sobre a demanda em espaços específicos de formação pedagógica para a educação das 

relações raciais, rememoramos o que está posto na Lei 11.645/08: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
48

 Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1
o
  O art. 26-A da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

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. 
 

§ 1
o
  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. (BRASIL, 2008). 

  

 A omissão em relação ao NEABI no corpo do texto do PPC de Licenciatura em 

Pedagogia nos três campi ofertados pela UESB não é apenas um silenciamento no aspecto 

redacional ou técnico, é, em grande medida, a institucionalização da colonialidade do saber e 

do poder. A esse respeito, Quijano explicita que assume  

um espaço e uma malha de relações sociais de 

exploração/dominação/conflito articuladas, basicamente, em função e em 

torno da disputa pelo controle do trabalho e seus produtos, da natureza, do 

sexo, da subjetividade, e da autoridade. (QUIJANO, 2014, p. 289). 

 

                                                      
48

 
Em 10  de  março  de 2008, o então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 

11.645/08, proposta educacional elaborada pelo então Ministro da Educação do Brasil Fernando Haddad. A lei, 

entre outras ações, pode ser entendida como um levante histórico à hegemonia colonial que durante séculos 

subalternizou as populações negras e indígenas. Ademais, a lei traz em seu bojo a necessidade de evidenciar as 

contribuições das populações citadas no processo histórico do Brasil, proporcionando que as epistemologias do 

Sul possam ser conhecidas a partir de outro lócus enunciativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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Sobre as metodologias de técnicas de ensino, o texto traz o entendimento de que uma 

formação intelectual, tecnológica, pedagógica e crítico-social auxiliam no desenvolvimento de 

um profissional atento à importância de sua formação como pesquisador. 

Em sua concepção de pesquisa o documento novamente cita as CNE/CP de 2006 para 

fundamentar a sua formação para a superação de diferenças sociais e realidades complexas. O 

PPC de Licenciatura de Vitória da Conquista deste modo, afirma entender que exclusões 

ligadas às questões econômicas, étnico-raciais, sociais, religiosas, consubstanciam o âmbito 

de sua abordagem no contexto da pesquisa. 

Deste modo, o PPC diante de tais demandas, sinaliza as disciplinas e seus respectivos 

semestres em que a pesquisa será abordada, a saber: Pesquisa em Educação I (segundo 

semestre); Pesquisa em Educação II (terceiro semestre); Pesquisa Orientada I (sexto semestre) 

e Pesquisa Orientada II, na parte final do curso. 

A perspectiva extensionista do texto também recebe considerações no texto que cita a 

orientação dos seus ingressos para participarem em eventos, tais como: seminários, colóquios, 

atividades culturais, grupos de pesquisa, entre outros. 

Para que tal ação seja concretizada, o curso articula a participação de seus discentes 

em três eventos de grande expressão: 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: (PPC/UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, p. 65) 

O texto faz abordagens sobre pensar o ensino a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, assim como foi posto no texto do PPC de pedagogia de Jequié e se atenta à 

superação da dicotomia teoria e prática, como foi sinalizado nas análises do documento da 

Licenciatura em Pedagogia de Itapetinga. 

Neste mesmo movimento, de pensar a educação sob outras possibilidades dialógicas, 

observamos a partir das análises, que o texto é igualmente superficial ao colocar suas “Formas 

de realização de interdisciplinaridade”. 

A prática da interdisciplinaridade permeia os diferentes campos do 

conhecimento relacionados à Educação, à prática pedagógica e aos espaços 

educativos (escolares e não escolares) e se concretiza no Curso de Pedagogia 

por meio dos estudos desenvolvidos nas disciplinas da área da pesquisa, as 



158 

 

quais culminam na elaboração do trabalho de conclusão de curso.  (PPC, 

UESB/VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012,p. 67). 

  

O excerto acima se configura como uma abordagem incipiente realizada pelo texto 

para justificar a sua escolha pela interdisciplinaridade. Notadamente, a marca distintiva deste 

documento é a economia dialógica, uma vez que, como foi posto nas análises realizadas no 

documento de Jequié, a perspectiva interdisciplinar representa uma abertura epistemológica 

para experienciar a ecologia dos saberes, não apenas na educação superior, mas também na 

educação básica. 

Pensar na formação docente, e em especial, de pedagogos e pedagogas, a partir da 

articulação entre os diversos componentes curriculares, numa perspectiva para além da 

educação superior, alcançando a educação básica e os diversos movimentos sociais, é permitir 

que aspectos genuínos da sociedade estejam presentes nas salas de aula.  

Isto se justifica tendo em vista que o sujeito em formação, ao se deparar com a vida 

prática, precisa da interconexão de vários conhecimentos. O que demanda que as situações 

problemas propostas na sala de aula se deem neste mesmo movimento. 

Propor um currículo para além do interdisciplinar, ou seja, um currículo 

transdisciplinar é antes de tudo assumir riscos, conflitos, debates e ideias múltiplas. No campo 

educacional, embora muitos vejam estas contradições como algo negativo, tal condição é 

natural em um espaço composto por sujeitos diversos. 

Reconhecer esta pluralidade, favorecer um diálogo crítico entre seus atores, 

romper com o caráter monocultural da escola, que inviabiliza identidades, 

saberes, tradições e crenças, tendo-se ao mesmo tempo presente a função da 

escola, tanto no plano cognitivo, quanto ético e sociopolítico, é uma tarefa 

complexa, mas alguns passos já estão sendo dados nesta direção. 

(CANDAU, 2009, p. 43). 

 

A partir desta diversidade educacional inerente aos sujeitos que novas propostas 

curriculares vêm sendo percebidas como urgentes. Ou seja, aquela ideia de disciplinarização, 

segmentação, e particularização, própria do colonialismo que preconiza modelos sociais 

únicos, tem sido alvo de tensões. 

Estas tensões são também entendidas como transgressões ou subversões. Isto porque a 

partir da interculturalidade crítica dos currículos de formação, as epistemologias do sul 

interrogam o colonialismo, o cientificismo e a ideia de modernidade (conceitos já trabalhados 

anteriormente nesta produção). 

O que queremos frisar é que o curso de Pedagogia de Vitória da Conquista ao deixar 

de debater a potência discursiva que orbita na (inter) transdisciplinaridade (como fizeram 
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também os cursos de Pedagogia de Itapetinga e de Jequié) contribui massivamente para 

hegemonia europeia que há muitos séculos se instalou em nossas universidades.    

Reiteramos a natureza pouco dialógica utilizada pelo PPC de Licenciatura em 

pedagogia do campus de Vitória da Conquista que, no movimento de tentar “evitar repetição” 

(PPC/UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012, p.52), evitou também a possibilidade de 

diálogos. 

 

  5.2. 3.1 Os Componentes curiculares: um olhar sobre as relações étnico-raciais 
 

 

Realizadas as análises do texto do PPC de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Vitória da Conquista, onde consideramos a concepção de currículo, o perfil do egresso, os 

objetivos geral e específicos propostos, a organização e articulação entre as partes que 

compõem o documento, nos interessa agora analisar os planos de curso das suas disciplinas, 

no que tange ao trato com a diversidade étnico-racial.  

Tomaremos com base analítica as ementas, os objetivos geral e específicos, a 

metodologia e o processo de avaliação utilizados e os conteúdos a serem trabalhados em cada 

componente curricular. 

Os planos das disciplinas serão analisados considerando o fluxograma atual do Curso 

em destaque datado de fevereiro de 2012, obedecendo a organização das disciplinas por 

semestre letivo.  

 No desenvolvimento da análise dos planos de curso de cada disciplina, serão 

consideradas as incidências de termos, conteúdos e expressões atinentes à educação para as 

relações étnico-raciais. 

As análises serão realizadas baseadas no objetivo geral: analisar como a temática da 

diversidade étnico-racial tem sido contemplada nos cursos de Pedagogia da UESB nos campi 

de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.  

Antes gostaríamos de expor que as análises seguem a organização de semestre adotada 

pelo PPC de cada campus. A partir da análise realizada no PPC de Licenciatura em pedagogia 

de Itapetinga, evidenciamos que o documento organizou seu fluxograma inserindo as 

disciplinas optativas por semestre.  

No campo da sistematização das análises, informamos que assim como realizado com 

os planos de curso dos componentes curriculares do curso de Pedagogia de Jequié, 

analisaremos os planos de curso dos componentes curriculares de Vitória da Conquista, 
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seguindo a ordem de apresentação dos semestres. Ou seja, faremos a análise das disciplinas 

obrigatórias e na sequência analisaremos as optativas, assim como está organizado o 

fluxograma de Jequié. 

 Informamos ainda, que para melhor evidenciar as possíveis menções de termos, 

expressões e conceitos sobre a diversidade racial, nós faremos tais inserções em quadros, 

apenas quando as menções ocorrerem.  

Das seis disciplinas constantes no I Semestre, a saber: Introdução à Filosofia; Estudos 

Históricos em Educação I; Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos; Introdução à Sociologia; 

Psicologia I, apenas Introdução à Antropologia faz menção de termos que se aproximam de 

nossos diálogos, todas disciplinas com 60 horas/aula.  

A disciplina Introdução à Antropologia propõe em um de seus objetivos específicos: 

Compreender as novas tendências da sociedade brasileira a partir de fenômenos como: 

globalização, com ênfase na cultura e na educação, racismo, discriminação e rupturas de 

paradigmas.  

O quadro a seguir, evidencia o que foi exposto: 

 

                                       I SEMESTRE 

 

Disciplinas Menção sobre expressões, termos e 

conceitos étnico-racial 

 

 

Introdução à Antropologia 

 Compreender as novas 

tendências e fenômenos: 

globalização; racismo e 

discriminação; os novos 

paradigmas. 
Fonte: quadro elaborado pela autora, 2019. 

Diferente do que foi posto no PPC do campus Itapetinga, na disciplina Antropologia 

Cultural e mais próximo da Antropologia da Educação, PPC do campus Jequié, a disciplina 

Introdução à Antropologia através do objetivo destacado consegue relacionar o processo de 

expropriação de séculos anteriores, sofrido por povos não europeus, por meio do 

colonialismo com a colonialidade que retroalimenta o colonialismo.  

Este colonialismo citado é caracterizado pela demonização das culturas e epistemes 

do Sul Global.  

Em termos históricos, isto permitiu ao homem ocidental (esta referência ao 

sexo masculino é usada intencionalmente) representar o seu conhecimento 

como o único capaz de alcançar uma consciência universal, bem como 

dispensar o conhecimento não ocidental por ser particularístico e, portanto, 
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incapaz de alcançar a universalidade. (SANTIAGO CASTRO-GOMEZ, 

2003 apud GROSFOGUEL, 2010, p. 460). 

 

Em nossas escolas e universidades o colonialismo pode ser flagrado pela concepção 

eurocêntrica do currículo, pela organização do trabalho escolar, pela eleição dos conteúdos a 

serem estudados e também pela escolha do livro didático.  

Quando a disciplina Introdução à Antropologia traz aos debates o paralelo entre “as 

novas tendências e fenômenos” com a globalização, racismo e discriminação, o que ele está 

intencionando é propor,  através do processo educacional, questionamentos referentes à 

organização social que está posta. 

A disciplina conduz os seus graduandos a analisar os desdobramentos do 

eurocentrismo em nossos dias, as relações hierárquicas que delineiam a nossa sociedade, a 

intencionalidade que subjaz na concepção curricular, a demanda em escolher materiais 

didáticos interculturais críticos, entre outros fenômenos. 

A elaboração do objetivo em destaque ainda sinaliza os novos paradigmas para a 

educação. A disciplina orienta que a partir das análises realizadas, seus graduandos possam 

promover uma perspectiva de educação atenta à diversidade étnica, religiosa, cultural, entre 

outras. 

Tendo em vista a demanda em pensar a educação a partir de outras epistemes, 

entendemos ser importante evidenciara a escolha do livro didático. O livro didático é 

mecanismo emblemático na concepção curricular adotada pelo ensino. É nele que estão as 

impressões gráficas daquilo que se entende por ser básico ou descartável na formação do 

sujeito. 

Quando escolhemos um livro que reforce a ideia de europeus como heróis, negros 

como animais ou miseráveis e, indígenas como assimilados ou ingênuos, estamos mantendo 

o mesmo paradigma homogeneizante que retroalimenta o neorracismo. Novos paradigmas 

são, portanto, necessários. 

A interculturalidade crítica e transgressão curricular tem tensionado a educação para 

que marechais, princesas, descobridores, nobres e civilizados, tenham seus títulos 

contestados. Tais contestações indicam que, ou transgredimos o que está posto, ou 

retomaremos ao colonialismo dos séculos passados. 

Conceber a educação a partir de outras epistemes é algo tão urgente que a escola de 

samba Estação Primeira da Mangueira do grupo especial do Rio de Janeiro, campeã do 

carnaval de 2019, trouxe para o seu desfile o samba-enredo História pra Ninar Gente 

Grande. 
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Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, Jamelões 

São verde e rosa, as multidões 

Brasil, meu nego 

Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

Brasil, meu dengo 

A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 

Brasil, o teu nome é Dandara 

E a tua cara é de cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de Aracati 

Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês 

       (Samba-enredo mangueira, 2019 grifos nossos). 

O texto em destaque retoma o que estamos a dizer em todo o desenvolvimento da 

dissertação e que coaduna com as ideias anticolonial de pensar a educação a partir de uma 

concepção intercultural crítica. 

Quando o objetivo da disciplina Antropologia Cultural articula em uma única frase as 

expressões novas tendências, racismo e os novos paradigmas, está neste sentido propondo 

que mesmo em um contexto homogeneizante, podemos conceber debates interculturais 

críticos e insurgentes.  

Em que toca o II Semestre, este é composto por seis disciplinas: Psicologia II; Estudos 

Filosóficos em Educação; Estudos Sociológicos em Educação; Pesquisa em Educação; 

Política Educacional I e Estudos Históricos em Educação II, todas com 60 horas/aula. 

Das seis disciplinas, apenas Estudos Históricos em Educação II, faz menção à 

diversidade étnico-racial, como exposto no quadro a seguir: 
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II SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2019. 

A disciplina Estudos Históricos em Educação II, aborda entre seus conteúdos da I 

Unidade a seguinte temática: Sociedade, Colonização e educação no Brasil – Contexto 

histórico; organização e objetivos do ensino jesuítico; as ordens religiosas e a educação 

indígena; a educação da mulher no período colonial. 

  No contexto da discussão sobre a diversidade étnico-racial, a figura indígena teve sua 

imagem solidificada como a de seres passivos, facilmente assimiláveis e dotados de uma 

docilidade imbecilizada. 

percebe-se uma homogeneidade, ou uma espécie de denominador comum, 

no discurso oficial e nas práticas que deve ser debatida, e que está 

exatamente nesta característica de uma política cultural para os povos 

indígenas, e que se refere aos modos como cultura tem sido entendida, 

operada e construída em cada situação. (SANTANA, 2015, p.33). 

 

 Esta condição em que o indígena é colocado remonta o fetiche que permeou as 

impressões sobre o indígena ainda no período colonial e promove um processo atual de 

dizimação não só de seus corpos, mas também de suas culturas. Ou seja, a colonialidade do 

poder do saber e do ser ainda persiste no imaginário social brasileiro. 

Quando Estudos Históricos em Educação II, aborda a temática étnico-racial, com 

ênfase na questão indígena, primeiro; contraria a disciplina antecessora, Estudos Históricos 

em Educação I, uma vez que esta não apresenta nenhuma discussão sobre diversidade étnico-

racial; e segundo, permite que o graduando em pedagogia possa compreender, 

antropologicamente, como se deu o processo de subalternização do indígena, já que se atenta 

a realizar uma digressão sobre o processo de colonização. 

No contexto da formação docente em uma perspectiva intercultural crítica de 

currículo, esta ação contrapõe os moldes colonizados dos saberes a serem ensinados dentro 

Disciplinas Menção sobre expressões, termos e 

conceitos étnico-racial 

 

 

 

Estudos Históricos em Educação II 

 Sociedade, Colonização e 

educação no Brasil – Contexto 

histórico; organização e objetivos 

do ensino jesuítico; as ordens 

religiosas e a educação indígena; a 

educação da mulher no período 

colonial. 
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das universidades que, por sua vez, se replica nas escolas da educação básica, especificamente 

na educação escolar indígena. 

Em meio a esse novo contexto, em que se busca construir projetos de 

educação escolar na perspectiva da diferença, da especificidade e 

interculturalidade, surgem outras questões, teóricas e práticas, de ordem 

política e cultural, que reverberam nos modos e nas formas de entendimento 

do que seria uma educação escolar, em contexto indígena, assentada nesses 

novos princípios (SANTANA, 2015, p. 70). 

 

A ritualística indígena nos ensina que ordem e progresso em nada se confundem com a 

selvageria do capitalismo do século XXI e muito menos com os desvios da globalização que 

no limite das relações nos presenteiam com um projeto adoecido de civilidade e progresso. 

No primeiro tempo, os brancos estavam longe de nós. Ainda não tinham 

trazido o sarampo, a tosse, a malária para nossa floresta. Nossos ancestrais 

não adoeciam tanto quanto nós, hoje. Gozavam de boa saúde a maior parte 

do tempo e, quando morriam, as fumaças de epidemia não sujavam seus 

fantasmas (KOPENAWA, 2015, p. 224). 

 

O aquecimento global, o efeito estufa, o desastre de Brumadinho
49

, as enchentes 

temporãs, entre outras tragédias que não podem ser entendidas como naturais, nos evocam em 

face de pensar a partir da perspectiva indígena, como devemos nos comportar com a natureza. 

Ao analisarmos cada uma das ementas, nenhuma delas ao longo destes semestres 

anteriormente citados fez qualquer menção à questão étnico-racial. 

Tal condição nos remete ao objetivo do texto inicial do PPC do curso de Pedagogia de 

Vitória da Conquista da UESB, ao anunciar sua preocupação em ser econômico na escrita e 

também nas disciplinas. O aligeiramento com que o PPC do curso de Pedagogia e 

consequentemente, seus planos de curso foram conduzidos, indica a omissão dialógica de 

questões que são pontos nevrálgicos para a diminuição das desigualdades.  

No III Semestre, as disciplinas Currículos; Educação Inclusiva; Didática I; Pesquisa 

em Educação II; Política Educacional II e Alfabetização I, todas têm 60 horas/aula. A partir 

de suas ementas, evidenciamos uma desarticulação com as questões ligadas à urgência das 

demandadas sociais que cristalizam a colonialidade na educação.  

Esta situação, como foi exposto em diversos momentos desta dissertação, mais que o 

silenciamento e a invisibilização das culturas não europeias, aponta para a concepção de um 

currículo monocultural e eurocêntrico, o qual estamos a combater com a nossa proposta 

intercultural crítica. 

                                                      
49 No dia 25 de janeiro de 2019 a cidade mineira de Brumadinho sofreu uma enorme tragédia. A Barragem 1 da Mina 

Córrego do Feijão, da mineradora Vale, rompeu-se, desencadeando uma avalanche de lama, a qual destruiu a comunidade 

próxima e construções da própria Vale. No desastre mais 175 pessoa morreram. 
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O IV Semestre é composto pelas disciplinas Educação de Pessoas Jovens e Adultas II - 

EJA; Educação Infantil I; Educação de Pessoas Jovens e Adultas I; Didática II; Educação do 

Campo; Libras; Alfabetização II, todas com 60 horas/aula.  

Enquanto as formações docentes não compreenderem que estão a lidar com sujeitos 

diversos, em suas culturas, religiões, sexualidades, pouco avançarão no sentido de auxiliar na 

construção de uma pedagogia crítica e transformadora.  Sobre isto Arroyo (2011) afirma:  

Os currículos e as didáticas podem se propor como dever do ofício da 

docência, que ao aprender a ler, aprendam a se ler, que ao aprender ciências 

aprendam explicações científicas sobre seu viver, que ao aprender história 

aprendam histórias e memórias, sua história na História, que ao aprender 

geografia aprendam os sem-sentido dos espaços precarizados, que aprendam 

os sentidos históricos de suas lutas (p. 284). 

 

O V Semestre é constituído de seis disciplinas, a saber: Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas II - EJA; Educação Infantil II; Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental em 

Ciências; Conteúdo e Metodologia do Ensino em Fundamental em História; Gestão 

Educacional I e Alfabetização III, todas com 60 horas/aula e inaugura as discussões 

formativas sobre metodologias de ensino. 

O que estamos a inferir é que, a partir do V semestre, os graduandos em Pedagogia 

terão como abordagem formativa as possibilidades metodológicas de articular saberes 

pedagógicos e sociológicos.  

 Os sujeitos que compõem as salas de aula da educação superior e educação básica são 

em sua natureza um recorte das representações da sociedade. Neste sentido, ao abordar o 

campo das metodologias, o curso de formação docente precisa considerar as diversidades 

étnicas, religiosas, de gênero, entre outras distinções, própria dos sujeitos.  

A partir das análises realizadas sobre o V Semestre evidenciamos a falta de cuidado a 

estes condicionantes. “O currículo da escola está baseado na cultura dominante: ele se 

expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do código cultural dominante”. 

Silva (2010, p.35) 

O VI semestre composto pelas disciplinas: Estágio na Educação Infantil; Conteúdo e 

Metodologia do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa; Conteúdo e Metodologia do 

Ensino Fundamental em Matemática; Gestão Educacional e Pesquisa Orientada I, caracteriza-

se pela prática da sala de aula. Os graduandos experienciam a diversidade sociocultural da 

escola.  
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A falta de diálogos deste semestre sobre a diversidade étnico-racial, seu contexto e 

suas reverberações subtraem da preparação do Pedagogo a possibilidade de articulação com a 

temática em discussão. 

O VII e VIII semestres têm uma apresentação peculiar. O VII é composto pelas 

disciplinas: Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental em Geografia; Estágio nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I e mais três optativas, e o VIII Semestre, que tem a disciplina 

Estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental – II e mais quatro disciplinas optativas. 

Distante de afirmar que esta organização está em desalinho com o que preconizam os 

documentos legais que orientam a Licenciatura em Pedagogia no Brasil, o que estamos a 

expor, a partir das análises, é que o curso completou as suas disciplinas sem primar pelo 

debate sobre as relações raciais. Ou seja, como o número de optativas ofertadas nos VII e VIII 

semestres, equipara-se ou supera as disciplinas obrigatórias, dificilmente os graduandos terão 

contato com as disciplinas que tratam das questões étnico-raciais no contexto da escola. 

Em que pese às disciplinas optativas, das trinta e cinco disciplinas ofertadas no curso 

de Licenciatura em Pedagogia, apenas duas delas evidenciam as questões étnico-raciais. A 

primeira: Tópicos Especiais em educação - Relações Étnico-raciais e Educação, com uma 

carga horária de 60 horas e, coadunando com a economia dialógica do próprio PPC, apresenta 

uma ementa composta de três palavras: Relações Étnico-raciais. Em suas referências, conta 

com obras de autores tais como, Bastide (1985), Freyre (2001), Munanga (2004), Gomes 

(2002), entre outros autores. 

A segunda disciplina, Tópico da África – o ensino de África e indígena na sala de aula 

- LEI 11.645/2008, não é tão econômico em sua ementa e traz abordagens tais como: História 

Indígena no Brasil, com destaque para o Planalto da Conquista, aplicabilidade e resultados da 

Lei 11.645/08 nos ensinos fundamental e médio. Influência dos conteúdos trabalhados pela 

Lei 11.645/08 na vida cotidiana do alunado. Respeito à diversidade e às diferenças 

étnicas/religiosas na sala de aula. 

 Cabe expor, que no caso das duas disciplinas listadas no rol das optativas, embora 

tivéssemos feitos contatos com o departamento responsável, não conseguimos acesso aos seus 

respectivos planos de ensino, o que nos deixa como dado de análise, apenas as suas ementas.  

 Tendo em vista que a disciplina Tópicos Especiais em educação - Relações Étnico-

raciais e Educação não nos oferta muitos elementos para análise, o que podemos depreender 

de tal situação, é a condição em que esta disciplina é ofertada. Ou seja, além de estar em um 

rol de trinta e cinco disciplinas optativas, o que subtrai massivamente a possibilidade de que 

ela seja escolhida pelos estudantes, ela ainda não apresenta a sua perspectiva dialógica.  
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Isto nos coloca novamente diante da possibilidade de que a sua abordagem seja 

sedimentada em lócus enunciativo, esmaecido, superficial e avesso a romper com os 

paradigmas homogeneizantes que sustentam a educação universitária. 

Em relação à disciplina Tópico da África – o ensino de África e indígena na sala de 

aula - LEI 11.645/2008, inicialmente ela confunde os debates entre africanos e indígenas e os 

coloca como seres de mesmas epistemes.  

Os invasores ao chegarem aqui em terras brasileiras não consideraram que os 

indígenas eram por natureza, seres individuais, de culturas distintas e de costumes diversos. 

Para a população indígena, tal ideação promoveu uma série de mazelas e de micro-confrontos. 

O que estamos a dizer é que ao nomear a disciplina em destaque com a expressão 

“Tópicos da África” e colocar na mesma frase a África e Indígena, remonta uma prática do 

colonialismo e afronta não só a cultura indígena, mas também a africana. 

No que toca às questões de África, a ementa, em certa medida, avança no debate. Ao 

propor o conteúdo “Influência dos conteúdos trabalhados pela Lei 11.645/08” na vida 

cotidiana do alunado, pois, realoca a histórica do período escravagista e o relaciona com a 

nossa realidade atual. 

Ademais, o plano ainda privilegia a interconexão do tema com os arranjos sociais da 

localidade dos estudantes, ao apresentar o conteúdo História Indígena no Brasil, com destaque 

para o Planalto da Conquista, remetendo os debates para a cidade de Vitória da Conquista, 

onde se localiza o campus em análise. 

Notadamente, o que nos apontam as nossas análises é que esses e outros debates sobre 

a educação para as relações raciais terão um alcance comprometido, tendo em vista que as 

disciplinas em questão são oferecidas nos últimos semestres do curso e ainda, no leque de 

disciplinas optativas.  

Nossas análises nos evidenciam que este também é um mecanismo de saber-poder do 

colonizador onde as disciplinas entendidas como básicas para a formação do docente, não 

aludem às questões da diversidade racial. 

Em uma análise mais ampla, o cartesianismo do PPC que racionalizou o curso de 

Pedagogia de Vitória da Conquista tocou os seus respectivos planos de curso e nos coloca no 

que Boaventura de Sousa Santos chama de razão indolente.  

Sobre a razão indolente o autor coloca que: 

como qualquer conhecimento especializado e institucionalizado, a ciência 

tem o poder de definir situações que ultrapassam o conhecimento que delas 

detém. É por isso que a ciência pode impor, como ausência de preconceito, o 

preconceito de pretender não ter preconceitos (2000, p. 107). 
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Neste sentido, evidenciamos a partir de nossas análises, que o curso de Licenciatura 

em Pedagogia de Vitória da Conquista furtou-se de vários espaços dialógicos para pensar sob 

uma ótica anticolonial. 

Se estamos a anunciar um novo movimento epistemológico, no âmbito da educação 

para as relações étnico-raciais, não devemos nos eximir da busca, dos questionamentos, das 

inquietações, das provocações, das transgressões, isto é, urge uma perspectiva de educação, de 

currículo e de formação docente intercultural crítica. Para tanto, necessita de um trabalho de 

tradução (Santos 2013), que extrapole o âmbito das universidades, estabelecendo um diálogo 

intercultural com a educação básica e os movimentos sociais. Nesse sentido,  

O trabalho de tradução pode ocorrer entre saberes hegemônicos e não-

hegemônicos, como entre diferentes saberes não-hegemônicos e incide tanto 

sobre os saberes, como sobre as práticas e os seus agentes e não se limita aos 

componentes técnicos. É um exercício transgressivo que envolve também 

componentes intelectuais, políticos e emocionais. O trabalho de tradução é 

realizado nas zonas de contato interculturais, isto é, nos espaços sociais em 

que as diferentes culturas se interagem, não como totalidades homogêneas, 

mas com as suas incompletudes e diferenças culturais (MACÊDO, 2015, p. 

186). 

 

A interculturalidade crítica dos currículos anuncia, mesmo que os programas não 

apresentem as metodologias, os objetivos, as abordagens para que a diversidade seja 

contemplada nos espaços de formação docente. É possível promover a contra-hegemonia 

educacional no momento em que articulamos os saberes entendidos como “básicos” ou 

“clássicos” aos saberes que historicamente foram marginalizados, que devem constuir-se 

como saberes legítimos e presentes nas salas de aula e nos cursos de formação docente. 

 Candau (2018) afirma que para isto temos que: 

Desengessar a sala de aula, multiplicizar/diversificar espaços e tempos de 

ensinar e aprender, assim como utilizar múltiplas linguagens e mídias no 

cotidiano escolar, dialogando com os processos de mudança cultural 

presentes na sociedade. (CANDAU, 2018, p. 234). 

  

 As comunidades de terreiro, os rituais indígenas, as pinturas dos corpos, a diversidade 

de religião e de gênero, o “dialeto gay” e outras manifestações que se distanciam da 

heterormatividade, da homogeneização e do eurocentrismo, estão entrelaçadas em nossos 

espaços educacionais. Ou seja, coadunamos com a anticolonialidade, a descolonização e a 

interculturalidade crítica, no âmbito da ciência, da formação docente e das práticas educativas, 

propostas por Candau (2018), Gomes (2017), Macêdo (2015), Santana (2015) e Santos 

(2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 
Muito Obrigado, Axé 

Maria Bethânia e Ivete Sangalo  

 

 

Isso é pra te levar no ilê 

Pra te lembrar do badauê 

Pra te lembrar de lá 

Isso é pra te levar no meu terreiro 

Pra te levar no candomblé 

Pra te levar no altar 

Isso é pra te levar na fé 

Deus é brasileiro 

Muito obrigado, axé 
 

 

 

 

As teorias anticoloniais e a interculturalidade crítica educacional que nos conduziram 

durante a construção desta dissertação, assim como o texto em epígrafe, têm como objetivo 

propor um movimento: que o lado de lá e o lado de cá deixem de ser o lado de lá e o lado de 

cá. Em seus estudos, Fanon (2008) afirmava que a relação colono – colonizado, eu e o outro, 

Norte e Sul, foi determinante para a instalação do Colonialismo. 

A bifurcação social e invenção das raças possibilitaram que culturas, epistemologias e 

religiões, a partir de sua diversidade, fossem caraterizadas como superiores e inferiores. Em 

nossos dias, ainda experimentamos os efeitos deste colonialismo em vários espaços. 

Como nosso local de fala é a educação, em especial, os cursos de Licenciatura em 

Pedagogia, durante toda a escrita deste texto, a partir de nosso objetivo geral, qual seja: 

investigar como a temática da diversidade étnico-racial é contemplada nos currículos de 

licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, nos 

campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, fomos estruturando nossa pesquisa. 

Neste sentido, nos interessa desde então, apresentar o nosso percurso investigativo, 

evidenciando o núcleo do que foi construído no desenvolvimento de cada uma das cinco 

seções. 

A escrita das cinco seções esteve ladeada também pelos nossos objetivos específicos, a 

saber: discorrer sobre os princípios estruturantes do colonialismo que desqualificam e 

silenciam os saberes dos subalternizados; analisar a concepção de currículo e de formação 

docente presente nos PPCs de Pedagogia da UESB, identificar e analisar temas e ou 
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conteúdos das ementas dos PPCs e de componentes curriculares relacionados à temática da 

diversidade étnico-racial, e analisar as contribuições dos estudos anticoloniais para a 

descolonização dos currículos e a formação do pedagogo.  

Começamos nossos escritos apresentando a motivação para a realização da pesquisa, 

sinalizando o percurso pessoal e acadêmico que no âmbito das relações étnico-raciais nos 

inquietou de tal forma, que fomos instigadas a questionar os desdobramentos que o racismo 

movimenta dentro da educação.  

 Por meio de nossas memórias e, em face das leituras iniciais sobre colonialismo, 

colonialidade, teorias anticoloniais, epistemologias, fomos questionando a nossa função e 

compromisso enquanto agentes educacionais. 

 Diante de tantas inquietações e dúvidas começamos a delinear/ordenar 

metodologicamente quais seriam as nossas ações investigativas. A escolha por uma pesquisa 

bibliográfica, a abordagem qualitativa e o campo empírico que em nosso caso, são os Projetos 

Pedagógicos de Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB - PPC, em seus três campi: 

Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. 

 Para realização das apreciações dos referidos documentos (PPC) nos inspiramos na 

análise de conteúdo de Bardin (2011), onde o pesquisador pode no primeiro momento 

entender, e na sequência, reajustar o olhar depurando o que subjaz neste mesmo documento.  

 Neste movimento dissertativo, realizamos a contextualização geopolítica de cada 

cidade onde os campi se localizam e articulamos tais informações com as demandas de 

instalação do curso Pedagogia. 

 De posse desta estruturação metodológica, nos endereçamos a escavar em bancos de 

teses e dissertações de reconhecimento nacional no campo da educação, a possibilidade de 

encontrar pesquisas com temáticas próximas da nossa. 

 Associação Brasileira de Pesquisadores, Negros – ABPN; Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED; Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT; Comissão de Aperfeiçoamento do Nível Superior – CAPES e 

a Revista Currículo Sem Fronteiras, foram nossos bancos de pesquisa a procura de 

dissertações e teses. 

 Sobre esta parte de nossa pesquisa, evidenciamos que as questões étnico-raciais, a 

partir de uma concepção anticolonial, nos espaços de debates sobre educação étnico-racial 

ainda são insipientes.  

Isso nos colocou em face de duas constatações: a primeira; diz respeito à dificuldade 

que tivemos para achar o material de análise; a segunda, é que nos sentimos mais instigadas a 
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realizar a nossa pesquisa sobre anticolonialidade e descolonização dos currículos, posto que 

traríamos a diversidade racial sob outro local de debate.  

Para entendermos o que subjaz no colonialismo, na colonialidade do poder, do saber e 

do ser, e em seguida evidenciarmos como ela se movimenta na educação nos referendamos 

por Grosfoguel (2007), Aníbal Quijano (2013), Santos (2010), Candau (2016), Gomes (2010), 

entre outros autores e autoras. 

Evidenciamos os princípios estruturantes do colonialismo e da colonialidade, o fetiche 

em torno da raça, a razão como instrumento de poder, o direito como aliado do epistemicídio, 

a homogeneidade educacional, a ideação acerca do europeu. 

Ademais, foi exposto o alijamento racial promovido pelo sistema-mundo-globalizado, 

o mito da modernidade, a bifurcação das epistemologias do Norte e do Sul Global e a 

instalação do pensamento abissal.  

Entretanto, atentas aos movimentos contra-hegemônicos, nos debruçamos a partir da 

relação colonialidade e educação, a empreender leituras que nos propiciassem uma ecologia 

de saberes e um levante anticolonial no âmbito da educação. 

Neste movimento, analisamos a concepção de currículo e formação em que estão 

localizadas a temática da diversidade étnico-racial nos PPCs de Licenciatura em Pedagogia da 

UESB em seus três campi: Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. 

A análise dos PPC considerou a concepção de currículo e de formação, os objetivos 

(geral e específico), a organização das ementas, para tratar (ou não) das questões sobre a 

diversidade étnico-raciais.  

Tal análise também considerou a menção de termos, expressões e/ou conteúdos que 

aludissem a questões raciais constantes nos planos de curso das disciplinas que compõem os 

respectivos PPCs. 

A análise evidenciou que, embora os cursos apontem em seu texto a necessidade de 

pensar o currículo da formação docente para uma educação atenta à diversidade, o que fica 

exposto é a superficialidade dos diálogos sobre as questões étnicas.  

O documento do campus de Itapetinga em seu segundo objetivo específico traz o 

termo “realidade sociocultural” (p. 82), entretanto, não realiza desdobramentos maiores sobre 

esta realidade cultural. 

O mesmo documento, embora afirme estar atento aos debates sobre diversidade étnica, 

não alude aos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas – NEABI, e ignora a potência 

formativa deste núcleo, com especial atuação em um curso de Pedagogia. 
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O texto ainda reforça a expressão “nortear”, aludindo à superação das epistemologias 

do Norte, retroalimentando a ideia de que tudo que vem deste local ideológico é o melhor a 

ser seguido. 

Em que pese aos planos de curso, disciplinas, o que evidenciamos foi a massiva 

invisibilização do racismo. A grande maioria delas não fez nenhuma menção a termos, 

conceitos ou expressões sobre o debate em voga. Isto reitera o quão colonizada ainda está a 

formação em Pedagogia do referido campus.  

Evidenciamos ainda que algumas referências, a saber: Casa Grande & Senzala, de 

Gilberto Freyre e, Raízes do Brasil, do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, foram 

colocadas no plano de curso da disciplina Antropologia Cultural, entretanto, não há a 

indicação de leituras que contradigam as ideias de eugenia das obras indicadas. 

Em que pese ao PPC e aos planos de curso de Jequié, estes apresentam incongruências 

entre as disciplinas ofertas e suas respectivas ementas. Interessante colocar que as disciplinas 

são Educação, Relações Étnico-raciais: Cultura indígena - VII Semestre; Educação para as 

Relações Étnico-raciais: Cultura africana e Gênero, Sexualidade e Educação ambas do VIII 

Semestre; embora constem como disciplinas obrigatórias, elas não aparecem na listagem das 

ementas do PPC do curso em análise. 

A negligência em relação ao NEABI e ao ODEERE também se constituiu como mais 

uma demonstração de invisibilidade e silenciamento que o curso endereçou a estes espaços. 

No PPC de Vitória da Conquista, o que mais se evidenciou foi o preciosismo técnico, 

o texto objetivou ser econômico em seu escrito e neste sentido, a partir das análises, 

evidenciamos que tal ação comprometeu a natureza antropológica dos debates, sobretudo, 

sobre a diversidade racial.  

Esta situação ainda fez com disciplinas que têm como abordagem central de seus 

debates a formação étnico-racial, a saber: Tópicos Especiais em educação - Relações Étnico-

raciais e Tópico da África – o ensino de África e indígena na sala de aula - LEI 11.645/2008, 

fossem colocadas no rol das disciplinas optativas.  

Cabe evidenciar que o curso conta com trinta e cinco disciplinas optativas e tal 

situação dificulta que os graduandos em Pedagogia tenham acesso à formação para as relações 

raciais.  

De modo geral, a partir das análises, temos um longo trabalho pela frente, todavia, os 

próprios cursos em análise trouxeram algumas indicações de como a teoria anticolonial pode 

ensejar na interculturalidade crítica para as relações étnico-raciais. 
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As disciplinas: Introdução à Antropologia – I Semestre; Estudos Históricos em 

Educação II – II Semestre; ambas de Vitória da Conquista; as disciplinas: Antropologia da 

Educação e História da Educação Brasileira - II Semestre; Educação e Relações Étnico-

raciais: Cultura Indígena – III Semestre; ambas de Jequié, e as disciplinas: Currículos – V 

Semestre e Educação e Relação Étnico-Racial – VII Semestre; apontam para uma ação que 

tensiona os currículos do curso de formação docente e ao mesmo tempo figuram como 

elementos transgressores desses espaços.  

Tais disciplinas correspondem ao ato de insubordinação necessário ao modelo de 

educação monocultural vigente. As teorias anticoloniais e a interculturalidade crítica em 

educação, neste sentido, subsidia estes movimentos de levante. 

A ecologia de saberes de Boaventura Santos, a Pedagogia das ausências e das 

emergências e a descolonização dos currículos de Nilma Lino Gomes, a interculturalidade 

crítica de Vera Candau, as teorias do currículo de Tomas Tadeu da Silva, a inserção dos 

movimentos sociais, da literatura negra, indígena, quilombola, que estes autores e autoras 

debatem, quando levados para as salas de formação desmantelam as molduras eurocêntricas 

instaladas nos cursos de formação em Pedagogia. 

Esta pesquisa neste sentido, evidenciou que os currículos ainda se sustentam em bases 

colonizadoras e subalternizantes, entretanto, a mesma pesquisa aponta para que nos 

coloquemos em marcha. 

Após sua realização e, considerando o momento político a que estamos 

experienciando, em que a educação está sendo violentamente atacada pelos colonizadores do 

século XXI; debates anticoloniais, interculturais, críticos, descolonizadores no interior e no 

entorno da educação básica e superior, são em sua essência, um levante.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice I - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Itapetinga 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

17  

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

         III  SEMESTRE 

Sociologia da Educação II (2)  

 

 

60 

Psicologia da Educação II (3) 

Filosofia da Educação II (2) 

Política Pública da Educação I 

Didática I (2) 

Eixo temático Interdisciplinar 15 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

24  

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

                   I 

Introdução à sociologia  

 

60 

Psicologia geral 

Introdução à Filosofia 

História da Educação I 

Introdução ao Trabalho Academico 

Fundamentos da Educação 

Leitura e Produção de Texto 

Eixo temático Interdisciplinar 15 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

22  

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

        II  SEMESTRE 

Sociologia da Educação I   

 

 

60 

Psicologia da Educação I   

Filosofia da Educação I  

História da Educação I  

Antropologia Cultural I  

Pressupostos Linguísticos para o Estudo da 

Linguagem 

Eixo Temático Interdisciplinar 15 
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Apêncice II - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Itapetinga 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

17 

DISCIPLINAS CH 

 

 

IV 

Metodologia da Pesquisa Educacional 60 

Didática II 

Gestão na Educação 

Política Pública da Educação II 

Fundamentos da Educação Infantil 

Eixo temático Interdisciplinar 15 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

17 

DISCIPLINAS CH 

 

 

V 

Prática da Pesquisa Educacional 60 

Educação, Gênero e Sexualidade 

Currículos 

Arte e ludicidade na educação 

Metodologia da Educação Infantil 

Eixo temático Interdisciplinar 15 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

17 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

                     VI 

Estágio I– Educação Infantil 120 

Metodologia do Ensino da História  

 

 

60 

Metodologia do Ensino da Ciência 

Educação de Jovens e Adultos 

Metodologia da Alfabetização 

Educação à Distância 

Eixo Temático Interdisciplinar 15 
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Apêndice III - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Itapetinga 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

19 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

VII 

Estágio II – Ensino Fund.-Séries Iniciciais –

Ensino Regular 
 

135 
Metodologia do Ensino da Geografia  

 

 

60 

Metodologia do Ensino da Matemática 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 

Avaliação 

Educação e Relação Étnico-racial 

Eixo temático Interdisciplinar 15 

 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

16 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

 

VIII 

Estágio III – Ensino Fund.séries Inciais – 

Populações Diferenciadas 

90 

Coordenação de Atividades de Monografia  

 

60 
Educação Especial e Inclusiva 

Estágio IV - Gestão em Educação 

Educação no Campo 

Libras 

Eixo temático Interdisciplinar 15 
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Apêncice IV - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Itapetinga 

 

Disciplinas Optativas 

 

 

DISCIPLINAS - CRÉDITOS -  08 

Braille - CH 45 

Ciências Políticas - CH 45 

Educação Ambiental - CH 45 

Educação e Trabalho - CH 45 

Educação e Sociedade - CH 45 

Educação Escolar Indígena - CH 45 

Educação popular e Movimentos Sociais- CH 45 

Escola, Violência e Direitos Humanos - CH 45 

Estatística Aplicada à Educação - CH 45 

Ética - CH 45 

Fundamentos da Docência - CH 45 

Gerontologia -- CH 45 

Gestão e Relações Humanas - CH 45 

História da África e Cultura Afro-brasileira - CH 45 

Informática e Educação- CH 45 

Inglês Instrumental (2) - CH 45 

Literatura Infantil - CH 45 

Mídias e educação - CH 45 

Psicanálise e Educação - CH 45 

Saúde e Educação - CH 45 
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Apêndice V - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Jequié 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

26 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

I 

Sociologia  

 

60 
Psicologia Geral 

Filosofia 

História da Educação 

Leitura e Produção de Textos 

Pesquisa em Educação I 

Seminário Temático I 30 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

27 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

II 

Sociologia da Educação  

 

60 
Psicologia da Educação I 

Filosofia da Educação 

História da Educação Brasileira 

Didática I 

Antropologia da Educação 

Seminário Temático II 30 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

22 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

III 

Linguística Aplicada à Alfabetização  

 

 

 

          60 

Psicologia da Educação II 

Educação Infantil I 

Educação, Tecnologias da Informação e 

Comunicação 

Didática II 

Alfabetização I 

Investigação da Cultura escolar I 

Atividade de Pesquisa 30 

Seminário Temático III 
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Apêndice VI - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Jequié 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

23 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

 

IV 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da 

Matemática 

 

 

 

 

 

60 

Conteúdos e Metodologia do Ensino das 

Ciências naturais 

Educação infantil II 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da 

História 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Língua 

Portugues 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da 

Geografia 

Atividade de Pesquisa II 30 

Seminário Temático IV 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

23 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

V 

Avaliação da Aprendizagem  

 

 

60 

Políticas públicas em Educação I 

Ludicidade 

Educação de Jovens e Adultos I 

Alfabetização II 

Investigação da Cultura Escolar II 

Atividade de Pesquisa III 30 

Seminário Temático V 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

23 

DISCIPLINAS CH 

 

 

VI 

Estágio em Educação Infantil 135 

Educação em Espaços Não-escolares  

 

60 
Currículo 

Políticas públicas em Educação II 

Atividade de Pesquisa IV 30 

Seminário Temático VI 
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Apêndice VII - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Jequié 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

23 

DISCIPLINAS CH 

 

 

VII 

Estágio nos Anos Iniciais do ensino 

Fundamental  
135 

Educação e Relações Étnico-raciais: Cultura 

Indígena 
 

Pesquisa em Educação II  

Libras   

Atividade de Pesquisa V 30 

Seminário Temático VII 

 

 

SEMESTRE/CRÉDITOS 

23 

DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

VIII 

Gênero, Sexualidade e Educação  

 

 

60 

Educação e Relações Étnico-raciais : Cultura 

Africana 

Educação Especial (2) 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Educação do Campo 

Atividade de Pesquisa V 30 
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Apêndice VIII - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do 

campus Jequié 

 

Disciplinas Optativas 

 

 

DISCIPLINAS – CRÉDITOS:  08 
Atendimento educacional especializado 

Ciência Política 

Desenvolvimento Profissional e Formação de Professores 

para A Educação Infantil 

Educação à Distância 

Educação de Jovens e Adultos II 

Educação e Meio Ambiente 

Educação e Psicanálise 

Educação e Trabalho 

Educação, família e Contemporaneidade 

Educação Popular e Movimentos Sociais 

Estética e Educação 

Ética e educação 

Filosofia da Linguagem 

Financiamento e Direito à Educação 

Formação Docente Autoformação 

História de vida e Formação do Educador 

História Social da Infância no Brasil 

Inglês Instrumental 

Sistemas Cognitivos: Memória, Aprendizagem e 

Linguagem 

Teoria e prática do Estatuto da Criança e do Adolescente na 

Educação 
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Apêndice IX- Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Vitória da Conquista 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

 

I 

Introdução à Filosofia  

 

           60 
Estudos Históricos em Educação I 

Introdução à Antropologia 

Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos 

Introdução à Sociologia 

Psicologia I 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

 

II 

Psicologia II  

 

           60 
Estudos Sociológicos em Educação 

Pesquisa em Educação I 

Política Educacional I 

Estudos Históricos em Educação II 

Estudos Filosóficos em Educação 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

 

III 

Currículos  

 

           60 
Educação Inclusiva 

Didática I 

Pesquisa em Educação II 

Política Educacional II 

Alfabetização I 
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Apêndice X - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Vitória da Conquista 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

 

IV 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas I  

 

           60 
Educação Infantil I 

Didática II 

Educação do Campo 

Libras 

Alfabetização II 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

 

 

 

V 

Alfabetização III  

 

            

 

 

         60 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas II 

Educação Infantil II 

Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental em Ciências 

Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental em História 

Gestão Educacional I 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

 

VI 

Estágio na Educação Infantil 225 

Conteúdo e Metodologia do Ensino  

 

60 
Fundamental em Matemática 

Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental em Língua Portuguesa 
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Apêndice XI - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Vitória da Conquista 

Disciplinas Obrigatórias 

 

 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

 

VII 

Estágio nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I 

 

150 

Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental em Geografia 

 

60 

Pesquisa Orientada II 30 

 

 

SEMESTRE  DISCIPLINAS CH 

 

VIII 

Estágio nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental – II 

 

210 
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Apêndice XII - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do campus 

Vitória da Conquista 

Disciplinas Optativas 

 

DISCIPLINAS – CRÉDITOS:  21 

Ciência Política 

Dificuldades de Aprendizagem 

História e Historiografia da Educação Brasileira 

Psicologia Escolar 

Realidade Brasileira Contemporânea 

Tópicos Especiais em Educação I - Relações Étnico-Raciais e Educação 

Tópicos Especiais em Educação II - Enfoques de Pesquisa em Educação 

Tópicos Especiais em Educação III - Educação e Prevenção às Drogas 

Tópicos Especiais em Educação IV -Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior 

Tópicos Especiais em Educação V - Movimentos Sociais e Educação 

Tópicos Especiais em Educação VI - Fundamentos Religiosos da Educação 

Tópicos Especiais em Educação VII - Organização e saberes nas classes multisseriadas 

Tópicos Especiais em Educação VIII - Metodologias do ensinoaprendizagem 

para a Educação do Campo 

Tópicos Especiais em Educação IX - Educação Inclusiva 

Tópicos Especiais em Educação X - Arte e Educação 

Tópicos Especiais em Educação XI - Trabalho e Educação 

Tópicos Especiais em Educação XII – Formação de professores 

Tópicos Especiais em Educação XIII – Avaliação em Educação 

Tópicos Especiais em Educação XIV – Educação Popular 

Tópicos especiais em Educação XV: Ensino Colaborativo 

Ensino de língua portuguesa como segunda língua para o surdo 

Escrita e Ensino 

Gêneros Digitais e Ensino 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

Apêndice XIV - Fluxograma Atual do Curso de Licenciatura em Pedagogia do 

campus Vitória da Conquista 

Disciplinas Optativas 

 

 

 

DISCIPLINAS – CRÉDITOS:  08 

Introdução aos estudos de letramento 

Laboratório de Língua Estrangeira I – Inglês/Espanhol/Francês 

Leitura e Ensino 

Linguística Aplicada à Alfabetização 

Oralidade e Ensino 

Práticas de letramento na educação dos surdos 

Tópicos de Linguística aplicada ao ensino de línguas 

Linguística Aplicada à Alfabetização 

Estatística Aplicada e Ensino 

Informática e Educação 

Recursos Tecnológicos e Educação 

Educação e Meio Ambiente 

Tópico de África – o ensino de áfrica e indígena na sala de aula – LEI 11.645/08 

 

 

 

 
 




