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“Viemos de um mundo 

Distante além 

Do alto mar 

Nos trouxeram sem permissão 

Tivemos que ficar 

Viemos de um navio 

Sem a mínima condição 

E aqui nos forçaram 

A trabalhar, meu irmão 

Mas eu insisto 

Pois eu existo 

Quero respeito, não abro mão 

E sem nos dar a mínima 

Ou estudar 

Para que jamais ficássemos 

Em condições igual; 

Humilhação, maus tratos 

Surras, torturas sem igual 

Quase total extermínio 

De uma raça tão legal 

Capaz, inteligente e sobretudo bonita 

E os anos se passaram 

E foram passando 

E pouca coisa mudou  

[...] Pois em toda parte 

O racismo existe 

E quando isso existe 

Fica tudo muito triste 

Pobre, verdadeiro e cruel 

E para que isto mude 

Cada um tem que fazer o seu papel [...]” 

 

Trecho da música: África Mãe (Poema Musicado) 

      Autor: Tim Maia



RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo evidenciar a importância da valorização da 

história e cultura afro-brasileira, como forma de reduzir a prática do racismo na 

escola. No Brasil, por muito tempo prevaleceu o mito da democracia racial, gerado 

a partir do processo de miscigenação, de que no país predominava a tolerância 

racial em todas as suas formas. Diante das desigualdades históricas sofridas pela 

população afrodescendente, seja de aceitação e/ou de acesso às políticas públicas 

sociais, principalmente educação, entende-se que o não reconhecimento do valor 

e da importância da contribuição do negro para a sociedade brasileira é o que faz 

os afrodescendentes, ainda nos dias atuais, serem vítimas de práticas racistas e 

de intolerância. Assim, este trabalho objetiva despertar o re-conhecimento da 

identidade racial dos alunos afrodescendentes de escolas públicas, através de 

práticas interventivas, envolvendo os pais, alunos e comunidade escolar, para que 

não sejam excluídas da educação, pela discriminação direta ou indireta, por 

estereótipos negativos, ou práticas racistas, causados pelo não reconhecimento do 

seu valor enquanto pessoa detentora dos direitos humanos. 

  
 
Palavras-chave: Afrodescendente.    Racismo.    Re-conhecimento.    Valorização.     
 



ABSTRACT 

This paper aims to highlight the importance in appreciation of history and African-

Brazilian culture as a way to reduce practice of racism at school. In Brazil has been 

prevailing the myth of racial democracy, that was generated from the miscegenation 

process that in the country prevailing racial tolerance in all its forms. Before the 

historical inequalities suffered by Afro-descendant population, either acceptance 

and/or access to public social policies, especially education, it is understood that 

the non-recognition of the value and importance of the black contribution to Brazilian 

society is what makes the Afro-descendants even nowadays being victims of racist 

practices and intolerance. Thus, this paper aims to arise the re-knowledge of the 

racial identity of Afro-descendant students in public schools, by interventional 

practices involving parents, students and community school, this way they are not 

excluded from education by discrimination directly or indirectly, by negative 

stereotypes or racist practices caused by the non-recognition of his value as a 

person holding the human rights. 

 

Keywords: Afrodescendant.     Racism.    Recognition.    Appreciation. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O tema escolhido para este trabalho visa a reafirmar a importância da 

valorização da história, tradição e cultura afro-brasileira justamente pela temática 

do respeito à diversidade, racismo e preconceito estar em pauta nos últimos anos 

no Brasil e infelizmente no contexto das violações. Considerando que a cultura de 

preconceito e discriminação precisa ser combatida e da necessidade do 

reconhecimento da importância das diversas raças 1  na composição das 

sociedades, o Curso de Especialização em Educação em e Para os Direitos 

Humanos no Contexto da Diversidade Cultural traz importante contribuição para a 

mudança de postura diante destas situações, principalmente pelos profissionais 

que atuam no ambiente escolar. 

A escola além da família é o ambiente onde se deve enfatizar o respeito às 

diferenças, pois é nele que se inicia a prática do convívio em sociedade.  

Desta forma este trabalho pretende ainda contribuir com as ações previstas 

para a Década Internacional do Afrodescendente promulgada pela ONU, para que 

o reconhecimento e respeito pela cultura, história e patrimônio dos povos 

afrodescendentes se efetivem através das ações interventivas que serão 

elaboradas através deste projeto.  

 

1.1 Contextualização 

 

A Escola Municipal Florestan Fernandes está situada no Bairro Solimões, 

região norte de Belo Horizonte, bairro com grande parcela da população de 

moradores de cor preta/parda conforme dados do IBGE, disponíveis no site da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A escola é voltada para educação 

fundamental e tem projetos como escola integrada e escola aberta aos finais de 

semana, com oferta de serviços e oficinas à comunidade do entorno. Quanto ao 

público escolar é composto por quatrocentos e trinta e dois alunos matriculados, 

                                            

1 Utilizaremos o conceito de raça neste trabalho, não no sentido biológico mas no sentido político 

diante das construções sociais e de poder existentes na sociedade brasileira, uma vez que 
comprovações científicas declaram que não existem raças diferentes mas sim uma única raça 
humana. 

 



12 

 

 

distribuídos em dois turnos com dezoito turmas, sendo setenta e cinco alunos 

declarados da raça branca, cinquenta e dois da raça preta e trezentos e cinco da 

raça/cor parda, conforme o Sistema de Gestão Educacional (SGE)2, da Secretaria 

Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

No ano de 2010 a Escola Municipal Florestan Fernandes recebeu importante 

premiação por experiência com êxito na implementação das Diretrizes Curriculares 

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

e Cultura Afro-Brasileira e Africana3.  

A escola tendo o seu corpo docente composto por trinta e dois professores, 

dois pedagogos uma diretora e uma vice-diretora, uma secretária escolar, dois 

auxiliares de secretaria, dois auxiliares de biblioteca e quanto aos demais 

funcionários compreendendo seis auxiliares de faxina, um monitor de informática, 

um monitor do Programa Saúde na Escola, quatro auxiliares de apoio à inclusão, 

cinco cantineiras, dois vigias, um artífice, um mecanógrafo, dois porteiros e onze 

monitores de atividades da Escola Integrada. A escola recebeu neste ano de 2015 

uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) que foi implantada no mês de 

agosto. A unidade conta com um vice diretor, trinta e cinco professores tendo 

noventa e cinco alunos matriculados e dois auxiliares de secretaria. Os demais 

funcionários da UMEI pertencem a uma prestadora de serviços terceirizada. 

 

1.2 Problema/problematização 

 

O preconceito racial e a discriminação são fatores que causam evasão e 

baixo rendimento escolar de crianças afrodescendentes nas escolas públicas. 

                                            

2  O Sistema de Gestão Educacional (SGE) é um sistema informatizado de administração 

educacional, dividido em módulos, que contemplam as gestões acadêmica, pedagógica, de pessoal 
e de rede física, utilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Disponível em: 
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuP
ortal&app=educacao&lang=pt_BR&pg=5564&tax=17939>. Acessado em 01 de setembro de 2015. 
 
3 Conselho Nacional De Educação. Resolução 1/2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acessado em: 27 de agosto de 2015. 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=educacao&lang=pt_BR&pg=5564&tax=17939
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=educacao&lang=pt_BR&pg=5564&tax=17939
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
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Estas ocorrências podem se demonstrar de forma sutil ou por meio de 

apelidos que desqualificam o cabelo, a cor, os lábios, em suma, características 

físicas que individualizam as pessoas, sobretudo, as afrodescendentes.  

Isso acontece nos espaços de convívio da escola, com frequência e 

principalmente no horário do recreio. Como que para se estar ali houvesse um 

padrão ideal pré-estabelecido, não reconhecendo a diversidade de povos e culturas 

que fazem parte do contexto de formação de nosso país. 

Tais situações de discriminação e preconceito racial, de estereótipos 

negativos e de estigmatização são, sobretudo, situações de violência, que 

configuram agressão psicológica, causando baixa autoestima. São prejuízos que 

muitas vezes não são analisados como consequências das relações desiguais 

advindas da dificuldade de conviver e dialogar com a diversidade.  

Diante deste fato, o afrodescendente tem dificuldade em se reconhecer em 

suas origens, uma vez que o tempo todo lhe é dito que tem que se adequar ao 

padrão socialmente aceitável e imposto, frequentemente o padrão europeu. Poucos 

alunos se orgulham de se reconhecerem enquanto raça negra/preta, pois, ninguém 

gosta e nem quer ser segregado e discriminado, por que é a isto que tem sido 

exposto  o povo negro ao longo da história. 

Os próprios pais e mães de alunos afrodescendentes, ao serem 

questionados sobre qual a cor/raça de seus filhos, demonstram dificuldade em 

responder. Muitas vezes, respondem moreno, moreno claro, moreno escuro, etc. e 

como não existe esta opção como critério de raça/cor, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em último caso se decidem por pardo 

ou negro. 

Isso faz com que se sintam diminuídos perante os outros, sem perspectivas 

de vida e de convivência em uma sociedade que respeite e aceite as diferenças. E 

esse quadro triste de violações aos direitos humanos nos dias atuais, urge que essa 

cultura seja desconstruída através de um processo educativo. 

Nesta perspectiva, a Educação em e Para os Direitos Humanos vem como 

possibilidade para ajudar a transformar esta realidade, através de profissionais 

comprometidos que se empenhem em trabalhar no presente para que num futuro 

próximo as novas gerações, vivam num contexto sem violações. 

 Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho é realizar práticas 

interventivas junto a equipe multidisciplinar, (professores, assistente social e 
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pedagogos, psicólogos e equipe de profissionais atuantes na escola) para valorizar 

a história e cultura afro-brasileira, junto aos alunos, pais e comunidade escolar, 

contribuindo assim para a cultura do respeito à diversidade e aos direitos humanos. 

 

1.3 Justificativa 

 

O presente trabalho circunscreve-se sob o tema a importância de se 

trabalhar continuadamente a valorização e o reconhecimento da identidade afro-

brasileira. A educação para a diversidade, o que não é um processo simples, 

esbarra na questão dos antecedentes históricos de desigualdades, violações dos 

direitos humanos e na perpetuação da cultura de segregação. No Brasil, ainda que 

o país tenha sido construído e se constituído com base na diversidade de povos 

com diferentes culturas, a dificuldade de aceitação do diferente ainda hoje é sofrida 

por muitos, principalmente pela população de descendência africana.  

Ciente dessa problemática a Organização das Nações Unidas (ONU), por 

meio da Resolução n.º 68/L.344, proclamou o período de primeiro de janeiro de 

2015 a 31 de dezembro de 2024 como a Década Internacional de Povos 

Afrodescendentes, cujo tema é “Povos afrodescendentes: reconhecimento, justiça 

e desenvolvimento”.    

Nesta resolução, a comunidade internacional reconhece os povos 

afrodescendentes como grupo peculiar que necessita da promoção e proteção dos 

direitos humanos.  

 Objetivando a promoção do respeito, proteção e cumprimento de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas afrodescendentes, o 

supracitado documento contém diversas ações que deverão ser implementadas em 

vários níveis.  

O texto indica que dentre as ações para a educação pela Igualdade e 

Ampliação da Conscientização, os países devem promover um maior 

                                            

4 ONU - Organização das Nações Unidas. Proclamação da Década Internacional de Povos 

Afrodescendentes. Resolução n.º 68/L.34/2013. 
Disponível em:<http://nacoesunidas.org/img/2014/10/N1362881_pt-br.pdf>. Acessado em:25 de 
agosto de 2015. 

 

http://nacoesunidas.org/img/2014/10/N1362881_pt-br.pdf
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conhecimento, reconhecimento e respeito pela cultura, história e patrimônio dos 

povos afrodescendentes. Ainda promover a inclusão completa e precisa da história 

e da contribuição dos povos afrodescendentes nos currículos escolares, além disso 

devem aumentar a sensibilização através de medidas informativas e educativas 

objetivando a restauração da dignidade dos povos afrodescendentes.  

Assim este  trabalho terá como campo de intervenção a escola Municipal 

Florestan Fernandes em Belo Horizonte, Minas Gerais, escola que já proporciona 

ações que condizem com a implementação da Lei n.º 10.639 de janeiro de 2003, 

tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas 

escolas de ensino fundamental e médio. Nesta escola supracitada, são trabalhadas 

a questão da identidade racial com os alunos e a capacitação dos profissionais da 

educação como gestores, coordenadores, professores, secretária escolar, 

auxiliares de secretaria, auxiliares de biblioteca, auxiliares da cantina, porteiros e 

todos os trabalhadores que atuam na escola. Esse modelo de se tratar a questão 

racial pode ser considerado referência para outras escolas do município, não que 

estas não realizem, mas pelo diferencial.  

Contudo, consideramos importante sugerir ações para ampliar e promover o 

envolvimento das famílias e alunos de forma conjunta nas atividades, discussões e 

palestras que valorizem a história e cultura afro brasileira de forma a resgatar a 

autoestima dos alunos afrodescendentes.  

Ao acompanhar as atividades que são realizadas na escola, a própria família 

poderá se identificar nas situações abordadas e ainda orientar melhor seus filhos, 

pois, muitas vezes tem dificuldades em lidar ou identificar quando os filhos passam 

por situações de bullying ou preconceito racial e poderão encontrar nas ações 

promovidas o norte esclarecedor. 

Também poderão, através do conhecimento, ajudar seus filhos como 

também toda a comunidade a propagar a cultura de paz, tolerância e respeito a 

diversidade e aos direitos humanos, que é o objetivo do Curso de Especialização 

em Educação em e pra os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade Cultural. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Evidenciar a importância da valorização da história e cultura afro-brasileira 

para os alunos, famílias e comunidade escolar para a redução da prática do racismo 

e preconceito na escola e promover o respeito às diferenças. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Contribuir com a instituição escolar para a redução do preconceito e 

discriminação racial na escola bem como a promoção da convivência por meio do 

respeito à diversidade. 

 Ampliar as atividades voltadas aos temas de valorização da história 

do povo negro, reconhecimento da identidade afro-brasileira e de seu valor 

enquanto pessoa humana. 
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1.5 Metodologia e técnicas de pesquisa 

Esse estudo se fundamentará em pesquisa qualitativa, quantitativa e em 

campo, bem como pesquisa bibliográfica e documental utilizando produções 

teóricas e legislação existente sobre o tema da questão racial na educação, em 

sites e artigos.  

 

1.5.1 Método 

 

Por se buscar intervir com o objetivo de reduzir o preconceito e discriminação 

no ambiente escolar, o Método Dialético será utilizado na tentativa de compreender 

as contradições existentes entre a teoria e a prática na realidade vivida pelos 

sujeitos pesquisados. Conforme Platão, a dialética é a arte e técnica de questionar 

e responder algo, imprescindível à busca do conhecimento e da investigação para 

as reflexões sobre o objeto pesquisado.  

Será aplicado questionário semi estruturado para que os sujeitos da 

pesquisa tenham liberdade e não se sintam influenciados para responder às 

perguntas que serão formuladas. 

Conforme já citado neste trabalho ao adentrar o campo de pesquisa, o olhar 

do pesquisador não pode ser limitado, tendo em vista que a realidade é dinâmica. 

De acordo com Gonçalves e Lisboa (2007), a postura do pesquisador frente ao 

pesquisado precisa ser isenta do senso comum, trazendo para si o esvaziamento 

de juízo de valor, respeitando a fala do entrevistado. As autoras supracitadas 

destacam ainda a importância do entrevistador se desvincular do seu de 

senso/juízo tendo em mente que este esvaziamento não significa neutralidade, pois 

suas ações não podem ser desvinculadas do conhecimento teórico. 

A partir da compreensão da realidade é que se buscará traçar as estratégias 

de intervenção para apresentar aos alunos, pais e comunidade escolar, a 

importância de se valorizar a cultura afro brasileira e os afrodescendentes, 

reconhecendo-os como sujeitos dos direitos humanos. 
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1.5.2 Campo e sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa será realizada com estudantes e funcionários integrantes da 

comunidade escolar da Escola Municipal Florestan Fernandes, que está situada no 

Bairro Solimões, região norte da cidade de Belo Horizonte no estado de Minas 

Gerais. 

 

1.5.3 População e amostra ou participantes do estudo 

 

A população alvo para a coleta dos dados para a pesquisa será de cinquenta 

e quatro alunos do sexo feminino e masculino do terceiro ciclo do ensino 

fundamental de nove anos que corresponde ao oitavo e nono ano, das turmas 32 

A e 33 A, sendo que a faixa etária compreende entre treze e quinze anos. Será 

escolhida uma turma de cada através de sorteio.Também serão entrevistados duas 

funcionárias que são mães de alunos também trabalhadores da escola. 

 

1.5.3.1 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

Considerando que a educação é a base para transformar uma sociedade, 

buscamos através deste trabalho desempenhar nosso papel com o compromisso, 

conforme consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Artigo 29 

Parágrafo I: “Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e 

pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível”. Entendemos que todos 

cidadãos podem e devem contribuir dentro das diferentes áreas de conhecimento, 

para a concretização da cultura da paz e tolerância, do ambiente escolar, para toda 

a vida. 

Para desenvolver as ações interventivas, consideramos ser preciso 

compreender o pensamento dos alunos, pais e funcionários sobre as questões 

tratadas neste trabalho como segue: 

 Se o conhecimento sobre a história do povo negro os fazem sentir 

valorizados e valorizar o outro, o afrodescendente; 

  O que entendem por racismo e preconceito;  

 Se já foram vítimas dessas ações e o que poderiam fazer para 
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contribuir para a melhor convivência e tolerância no ambiente escolar. 

Para essa compreensão, serão realizadas entrevistas com alunos de duas 

turmas, sendo uma turma do oitavo e outra do nono ano, cuja faixa etária está entre 

treze a e quinze anos. Consideramos essa faixa etária como recorte por estarem 

nos anos finais do ensino fundamental e prestes a adentrar o ensino médio.  

Nessa fase, o olhar do educador deve ser voltado a preparar o aluno para 

o aprofundamento da consciência crítica.  Assim, perceber os conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental sobre valor e respeito à diversidade, será 

importante pois será o que possibilitará torná-los cidadãos mais tolerantes e a 

conviver melhor com a diversidade.  

Também serão entrevistados funcionários que tem filhos estudando na 

escola, percebendo sua visão tanto como pais ou mães e enquanto integrantes da 

comunidade escolar.  

Dessa forma, será realizada entrevista estruturada contendo um roteiro 

com perguntas abertas e fechadas e de múltipla escolha como também, a 

observação durante a aplicação do questionário.  Em seguida promover uma 

discussão sobre o sentimento despertado ao responder o questionário e outros 

questionamentos que os alunos fizerem. Durante o horário do recreio, observar e 

perceber a convivência entre os alunos.  

De acordo com Lakatos e Marconi (1993), considerando que a realidade 

não é estática, o pesquisador deve estar aberto a outras possibilidades que 

poderão surgir ao adentrar o campo de pesquisa. Assim poderemos complementar 

com outras ações, de acordo com a realidade encontrada. 

Espera-se com as respostas obtidas compreender: 

1. O sentimento de pertencimento e de conhecimento de sua raça; 

2. Conhecimento de sua ascendência africana, tanto dos que se 

declararam negros e pardos quanto dos que se declararam 

pertencentes as outras raças; 

3. Percepção se o negro/afrodescendente é valorizado e reconhecido na 

sociedade; 

4. Conhecimento sobre a história do povo negro e origem desse 

conhecimento; 

5. Se sofreu preconceito e discriminação; 

6. Opinião sobre quais posições o negro pode ocupar na sociedade; 
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7. Percepção e entendimento sobre os direitos humanos; 

8. Considerações sobre a importância de se combater o racismo na 

escola; 

9. Como cada aluno e integrante da comunidade escolar poderá contribuir 

para valorizar as diferenças e melhor convívio na escola. 

Assim elaboramos o cronograma para a execução das atividades da 

pesquisa conforme o Quadro 1. 

 

1.5.4 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DA PESQUISA E ELABORAÇÃO 

DA INTERVENÇÃO  

Atividades da 

Pesquisa 

Ago. 

2015 

Set. 

2015 

Out. 

2015 

Elaboração do 
instrumental de 

pesquisa 

X 
 

X 

 

 

Pesquisa de 
Campo - 

Realização da 
intervenção 

 

 

 

 

X 

 

X 

Tabulação dos 
dados 

 X X 

Análise e 
discussão dos 

dados 
coletados 

 
 

X 

 

X 

Conclusão da 
análise dos 
resultados 

  X 
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1.5.4.1 Descrição das etapas 

 

1.Aplicação do questionário aos alunos e funcionários; 

2.Discussão sobre as questões após a aplicação; 

3.Observação do convívio entre os alunos no horário do recreio. 

 

Objetivamos a partir dessas ações descritas, dos dados coletados e dos 

resultados obtidos, ter subsídios para ampliar as atividades voltadas para a 

valorização do afrodescendente, trabalhar estas ações ao longo do ano letivo e 

envolver os pais, alunos e comunidade escolar para assim contribuir para a redução 

do preconceito e discriminação racial. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

 

A diferença é uma característica inerente a todo ser humano. Cada um traz 

consigo sua tipologia física, modos de ser como a raça, cultura, religião e a plena 

liberdade de ser como quiser. Entretanto vivemos em sociedade que por vezes dita 

e impõe padrões, estilos de vida e o que fica fora deste contexto é excluído.  

A intolerância tem permeado as relações humanas ao longo dos tempos 

trazendo conflitos pelo não respeito às diferenças. Dentre estas formas de 

intolerância, o racismo que é o tema tratado neste trabalho, tem deixado marcas no 

negro não só perante a sociedade como também dentro de si mesmo. Tem-se 

observado que em espaços onde o convívio deveria acontecer de forma harmônica, 

como a escola, tem se transformado em reprodutores desta prática. 

 A prática do racismo tem trazido danos aos negros e aos seus descendentes 

ao longo dos últimos séculos como desigualdades sociais e políticas impedindo que 

sejam reconhecidos como pessoas, cidadãos de direitos.  No Brasil, desde a 

década de 1950, estudos tem sido empreendidos para mostrar a realidade de 

preconceito e discriminação existente no país e durante esta pesquisa, em que 

buscamos aprofundar e ao mesmo tempo fundamentar este trabalho, pudemos 

verificar que muitos autores tem debatido a questão do racismo a que a população 

afrodescendente tem sido exposta ao longo da nossa história.  

Autores como Carlos Moore (2007), Carth (2006), Delors (2010), Munanga 

(2005), Souza e Souza (2008) bem como os autores dos textos apresentados 

durante esta especialização, como Delmondez e Nascimento (2014), Pulino (2014), 

dentre outros nos quais procuramos embasar este trabalho, tem trazido à tona o 

quanto a intolerância, o preconceito e a discriminação tem sido empecilho para que 

a sociedade avance, conviva em harmonia e viva plenamente uma cultura de paz. 

 Para desenvolver este trabalho, faremos uma breve abordagem sobre o 

histórico do racismo e suas origens, o racismo na escola e suas consequências 

para a criança afrodescendente e, a educação Em e para os direitos Humanos 

como perspectiva de educar para o respeito e à tolerância a partir do 

reconhecimento e do seu valor.      
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2.1 Breve histórico para entender a origem do racismo e do preconceito 
 

Na trajetória do negro traficado do Continente africano para as Américas, 

este trouxe dentro de si a dor de deixar para trás sua terra natal e sua vida livre. O 

que restou consigo foi sua história, sua ancestralidade, elementos que nem a 

escravidão com seus castigos puderam apagar. O negro sempre teve consciência 

do seu valor enquanto pessoa humana, tanto que sempre encontrou formas de 

resistir ao sistema opressor escravista e preservar sua cultura e tradição.  

O sistema de escravização e a catequização tentaram a todo custo coisificá-

lo, tornando-o uma ferramenta de trabalho, sendo considerado sem alma e portanto 

sem humanidade. E com isso foi objeto de escárnio e de muitas atrocidades 

tentando degradá-lo em sua dignidade e mesmo abolida a escravidão, continuou à 

parte sem acesso às políticas públicas e aos direitos básicos.  

 Maringoni (2011) relata que uma das primeiras teorias sobre a superioridade 

da raça branca foi formulada por Joseph-Artur Gobineau em 1855, que questionava: 

se as outras raças eram inferiores como poderiam ter os mesmos direitos que a 

raça branca?  

“E a ideologia do racismo passou a existir dentro de cada país, mesmo nos 
da periferia do sistema, como explicação determinista para a dominação de 
classe, o desnível social e a europeização acrítica de suas camadas 
dominantes” (MARINGONI, 2011, texto digital). 

Considerada uma raça inferior e desprovida de inteligência, a raça negra foi 

merecedora de ser subjugada ao domínio da raça branca, modelo e referência de 

superioridade sobre todas as outras. 

O autor Carth (2006) afirma em seus estudos que muitos esforços foram 

empreendidos para que as ocorrências de práticas racistas fossem ocultadas e 

consequentemente o interesse pela história e cultura do povo negro não 

estivessem presentes no cotidiano da sociedade brasileira.   

“A história do Brasil contada sem a presença do negro na sua formação e 

construção da sociedade brasileira é uma história falsa” (CARTH, 2006 p.04). 

O que os estudos do autor supracitado comprovaram sobre a ideia da falsa 

democracia racial que por muito tempo prevaleceu, (juntamente com a teoria do 

branqueamento e invisibilidade do preconceito racial no Brasil), os sociólogos 

Florestan Fernandes e Roger Bastide já haviam constatado na década de 1950.  

Através de estudos realizados para a UNESCO (Organização das Nações 



24 

 

 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) com o objetivo de confirmar se existia 

a propagada democracia racial no país, acabaram por trazer à tona uma realidade 

totalmente oposta; havia uma situação de intolerância não resolvida na sociedade 

brasileira e que a posição social do negro estaria ligada diretamente a este contexto 

de preconceito e discriminação. 

De acordo com Lourenço (2006, p. 14) “o racismo é um comportamento tão 

equivocado que começa com um erro de semântica sendo o ideal usar o termo 

xenofobia”, cujo significado é, de acordo com o Dicionário Silveira Bueno, aversão 

a pessoas ou coisas estrangeiras. Ainda Lourenço (2006) considera que o termo 

racismo está consolidado em nossa sociedade como um conjunto de teorias que 

justificam uma hierarquia entre raças e etnias.  

Consideramos importante citar aqui o conceito de racismo, preconceito e 

discriminação de acordo com Gomes (2005) apud Souza e Souza (2008, p. 99): 

- Racismo: ideologia que postula a existência de hierarquias entre grupos 
raciais humanos. Conjunto de ideias e imagens vinculadas aos grupos 
humanos baseado na existência de raças inferiores e superiores.  
- Preconceito Racial - Uma indisposição, um julgamento prévio negativo que 
se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos de grupo racial de 
pertença, etnia, religião.  
- Discriminação - É o nome que se dá para a conduta (ação ou omissão) 
que viola direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, 
tais como a raça, o gênero, a idade, a orientação sexual, a opção religiosa 
e outros. A discriminação racial é tida como a prática do racismo e onde o 
preconceito se efetiva. 

- Discriminação Racial - pode ser considerada como a prática do racismo e 

a efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito 

encontram-se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções 

de mundo e das crenças, a discriminação é a adoção de práticas que os 

efetivam (GOMES, 2005 apud SOUZA; SOUZA, 2008, p. 99). 

E ainda a definição de etnocentrismo, que designa a “pretensa 

superioridade de uma cultura em relação a outras”. “[...] o etnocêntrico acredita que 

os seus valores e a sua cultura são os melhores e os mais corretos e isso lhe é 

suficiente” (GOMES, 2005 apud SOUZA; SOUZA, 2008, p. 99). 

Assim voltar o olhar para o que é diferente constituiu-se em menosprezá-lo 

vê-lo como menor, sem importância e desprovido de valor. 

Os autores Delmondez e Nascimento (2014) afirmam que a noção de raça 

serviu de justificativa para a escravização ou tutela dos povos negros e indígenas 

pela população europeia durante o período de colonização. Com a classificação 

das raças, também houve uma hierarquização das culturas, histórias, línguas e 
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modos de produção de conhecimentos. Aliado a suposta superioridade da raça 

branca sobre as outras, as pessoas não brancas eram consideradas atrasadas, 

infantis, ignorantes, incivilizadas e, até mesmo, sub-humanas.  

Azevedo (2004) considera que só se menciona o termo raça diante de 

pessoas de origem ou ascendência visivelmente africana, o mesmo não 

acontecendo diante de pessoas de descendência ou aparência de origem europeia. 

Contraditoriamente a essa condição de não aceitação da pessoa de raça negra 

como igual, teorias científicas apontam que o primeiro homem surgiu no continente 

africano tendo dali migrado para os outros continentes. Mas então diante de tais 

teorias, qual o problema de aceitar, conviver e tolerar o afrodescendente, uma vez 

que o teríamos como ancestrais? 

De fato a ideologia de que os povos de raça negra desempenharam um 

papel irrisório para a construção das sociedades ao longo da humanidade foi 

forjada por muito tempo, por serem considerados desprovidos de inteligência 

dentre outras qualidades. Neste sentido, “os negros seriam no máximo meros 

coadjuvantes na História, até mesmo em seu próprio continente” (MOORE, 2007, 

p. 38). 

De acordo com Carlos Moore (2007, p.23) “o racismo retira a sensibilidade 

dos seres humanos para perceber o sofrimento alheio, conduzindo-os 

inevitavelmente à sua trivialização e banalização”. O racismo está naturalizado de 

tal maneira em nossa sociedade que a vítima passa a ser culpabilizada pela 

discriminação que sofre, sendo frequente ouvir que tem complexo de inferioridade, 

numa tentativa de isentar o preconceituoso, o racista de sua responsabilidade.  

Considerando que estamos no século XXI, este tipo de pensamento não 

condiz com as atuais políticas de valorização da igualdade entre as pessoas, dos 

direitos humanos. O enfrentamento das situações de intolerância deve ser pauta 

cotidiana, abraçada pelas instituições, pelo poder público e pela sociedade civil. 

Nessa perspectiva: 

A Convenção da ONU sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial considera discriminação racial: “qualquer distinção, 
exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir 
o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano (em igualdade de 
condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio 
político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida 
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pública”5. 

Esta convenção datada de 1966 já trazia a orientação para os Estados 

Partes que condenavam estas práticas, a se comprometerem a adotar uma política 

de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e a promoção de 

entendimento entre todas as raças. Também garantir o direito de cada um à 

igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor, de origem nacional ou étnica. 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) no Artigo 4º 

inciso II, configura dentre os princípios que regem suas relações internacionais a 

prevalência dos direitos humanos e ainda no parágrafo VIII o repúdio ao terrorismo 

e ao racismo. O Artigo 5º do inciso XLII da Magna Carta tornou a prática do racismo 

crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.  

A Lei n.º 7.716 de 05 de janeiro de 1989 (BRASIL, 1989) alterada pela Lei nº 

9.459 de 13 de maio de 1997 (BRASIL, 1997) no Artigo 1º configura que serão 

punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.  Ainda no Artigo 20 foi incluído 

como crime a prática, indução a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional, sujeitos a pena de um a três anos de reclusão e 

multa.  

Considerando que a legislação brasileira criminaliza as práticas de 

preconceito e discriminação na tentativa de coibir a intolerância, na maioria dos 

casos, a punição não acontece devido a não ocorrência de denúncias. A dificuldade 

de se registrar a denúncia de racismo pode acontecer por que em muitas vezes a 

prática acontece de forma velada, aliado a necessidade de se apresentar 

testemunhas, existindo o medo de sofrer sanções por parte de quem pratica.  

De acordo com Sousa (2014) a lei não transforma a realidade em um passe 

de mágica mas são fonte de esperança para os indivíduos mudarem determinadas 

posturas. Busca-se através da lei uma forma de conscientizar a sociedade para que 

deixe de naturalizar a intolerância no dia-a-dia, mas isso ainda não é suficiente. 

Além de criminalizar deve-se também buscar outras formas de fazê-lo de forma 

educativa. 

 

                                            

5 Convenção da ONU sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial: Disponível 

em:<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139390por.pdf>. Acessado em 30 de agosto 
de 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139390por.pdf
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2.2 Racismo na escola: a escola inclui ou exclui? 

 

De acordo com Maringoni (2011) os negros após a libertação foram largados 

à própria sorte sem perspectivas de mudar sua situação social, continuando 

discriminados, excluídos da sociedade e se juntando ao grande número [...] “de 

desocupados, trabalhadores temporários, lúmpens 6 , mendigos e crianças 

abandonadas nas ruas” (MARINGONI, 2011, texto digital). O autor supracitado diz 

ainda que o acesso à educação pela criança afrodescendente se deu de forma 

tardia. Como filhos de escravos, precocemente recebiam uma educação voltada 

para os ofícios e que era ministrada pelos Jesuítas, para assim perpetuarem a mão 

de obra escrava.  

Ainda que não houvesse de fato uma preocupação humanitária com os 

negros, um projeto foi enviado à Câmara dos Deputados pelo abolicionista Joaquim 

Nabuco no ano de 1880. Neste projeto manifestava a preocupação social com os 

escravos e sugeria aos seus senhores o estabelecimento de aulas primárias para 

que aprendessem a ler e escrever, bem como assimilassem os princípios de 

moralidade. Contudo este projeto foi rejeitado (MARINGONI, 2011). 

De acordo com o historiador Robert Conrad (apud MARINGONI, 2011), os 

principais abolicionistas nesta época: 

 
[...] esperavam que a educação fosse estendida a todas as classes, a 
participação política em massa e uma ampliação de oportunidades 
econômicas para milhões de negros e mulatos e outros setores menos 
privilegiados da sociedade brasileira e viessem a permitir que estes grupos 
assumissem um lugar de igualdade numa nação mais homogênea e 
próspera7 (MARINGONI, 2011, texto digital).  

Todavia essas ideias não se efetivaram por não atenderem aos interesses 

da classe dominante. Fernandes, (apud MARINGONI, 2011) relata que “com a 

abolição pura e simples a atenção dos senhores se volta especialmente para seus 

próprios interesses. [...] A posição do negro no sistema de trabalho e sua integração 

                                            

6 Lúmpens termo derivado do alemão, seria uma subcategoria do proletariado, de acordo com Karl 
Marx, citado por Norberto Bobbio (1999, p.1016). Enquanto Proletariado é definido como a classe 
dos operários, dos assalariados e pobres porém organizados em suas categorias, o 
lúmpenproletariado estaria entre os miseráveis, desocupados e ocupados que vivem de forma 
precária e não organizados entre si (grifo nosso). 
 
7 Idem a referência nº 1. 
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à ordem social deixam de ser matéria política” (MARINGONI, 2011, texto digital). 

Diante dessas condições e da falta de políticas que assegurassem o acesso à 

educação escolar às crianças negras, isso veio acontecer mais tarde e de forma 

desigual.  

E essa desigualdade de acesso à educação escolar ainda se verifica nos 

dias atuais, conforme o relatório elaborado pelo UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) sobre a Situação da Infância e da Adolescência Brasileira - 

O Direito de Aprender (2009, p. 67)8, no Brasil, 1,77% das crianças brancas na faixa 

de 7 a 14 anos estão fora da escola, ante 3,28% de negros e 9,84% de indígenas. 

Conforme a Tabela 1 que apresenta estes números: 

 
Tabela 1 - Percentual de crianças na faixa de 7 a 14 anos fora da escola 

 

Federação Raça/cor População 
de 7 a 14 

anos 
Total 

População 
de 7 a 14 
anos fora 
da escola 

% de 
crianças 

de 7 a 
14 anos 
fora da 
escola 

 

 

Brasil 

 

Indígena 

Branca 

Preta 

Amarela 

Parda 

 

62.203 

12.359.343 

1.786.647 

120.620 

13.985.643 

 

6.119 

219.060 

58.682 

2.545 

395.509 

 

9,84 

1,77 

3,28 

2,11 

2,83 

            Fonte: UNICEF  

 
Se considerarmos somente os números percentuais, pode parecer pouco o 

número de crianças fora da escola na faixa etária de 07 a 14 anos, mas se 

compararmos o quantitativo total de crianças ao das que se encontram fora da 

escola, estes números são significativos, principalmente entre os alunos negros e 

indígenas. 

A autora Santana (2008) relata que para uma criança afrodescendente 

permanecer na escola, vários obstáculos tem que ser superados como as 

condições socioeconômicas. Outro ponto que merece destaque, é o fato dessas 

                                            

8 Relatório do UNICEF sobre a Situação da Infância e da Adolescência Brasileira - O Direito de 
Aprender Potencializar avanços e reduzir desigualdades 2009 – Disponível em: 
<http://www.unicef.org/brazil/pt/siab_capitulos.pdf>. Acessado em: 14 de setembro de 2015. 

http://www.unicef.org/brazil/pt/siab_capitulos.pdf
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crianças não se reconhecerem dentro do conteúdo trabalhado e do material 

didático ofertado, o que somado a exclusão pelos próprios colegas ficam 

predispostas a evadir do ambiente escolar.  

Na palavra do Secretário da ONU, Bank Moon (2014)9 “devemos lembrar 

que os povos afrodescendentes estão entre os mais afetados pelo racismo. Muitas 

vezes, eles têm seus direitos básicos negados, como o acesso a serviços de saúde 

de qualidade e a educação”.  

A educação é um direito garantido pela Constituição Federal Brasileira, 

contudo ainda existe grande índice de evasão escolar e dentre os motivos está o 

bullying. Para Delmondez e Nascimento a escola é uma das instituições mais 

importantes de nossa sociedade onde, “construímos, aprendemos, recriamos e 

transmitimos valores, práticas e marcas culturais e embora a construção de sujeitos 

também aconteça em outros espaços sociais, é nela que aprendemos a ser o que 

somos” (DELMONDEZ; NASCIMENTO, 2014, p.14).  

Estes autores consideram ainda que a escola é também um lugar de 

reprodução do negativo de nossos valores culturais: o preconceito, a discriminação 

e a violência ao que é diferente do padrão estabelecido como ideal sendo o termo 

atualmente mais utilizado para designar estas práticas, o bullying. Delmondez e 

Nascimento (2014) entendem que a existência do bullying nas escolas não é fato 

novo, mas a sua compreensão e o seu significado é que vem sendo modificado. 

“Quando o bullying tem fundamento na cor da pele, trata-se de um fenômeno 

conhecido como racismo” [...] (DELMONDEZ; NASCIMENTO, 2014, p.06) e assim 

o bullying racial tem contribuído para o afastamento de crianças afrodescendentes 

da escola.  

O UNICEF na cartilha sobre Os Impactos do Racismo na Infância10, reforça 

que o racismo causa impactos danosos do ponto de vista psicológico e social na 

vida de toda e qualquer criança ou adolescente e que a criança pode aprender a 

discriminar apenas por ver os adultos discriminando. Nesses momentos, ela se 

torna uma vítima do racismo, pois pratica com consciência de que é a forma correta, 

pois assim aprendeu. E vão perpetuando até que em algum momento tenham 

                                            

9  MOON, Bank - Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU). Declaração disponível em: 

<http://decada-afro-onu.org/index.shtml>. Acessado em: 22 de setembro de 2015. 
 
10 Os Impactos do Racismo na Infância: Disponível em:  
<http://www.unicef.org/brazil/pt/br_folderraci.pd>. Acessado em 04 de setembro de 2015. 

http://decada-afro-onu.org/index.shtml
http://www.unicef.org/brazil/pt/br_folderraci.pd
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esclarecimento de que estas práticas se constituem em violação de direitos.  

A autora Romão, citada por Cavalleiro (2001), considera que a autoestima 

de uma criança negra está diretamente relacionada com a sua história e seu grupo 

étnico. Destaca ainda que a ausência da história afro-brasileira e despreparo de 

muitos profissionais para atender as crianças negras cooperam para o 

enfraquecimento da autoestima. 

A escola, depois do ambiente familiar pode ser o único espaço de 

convivência onde a criança e o adolescente tenha a oportunidade de compreender 

o por que é diferente e o que é a diferença. Quando isso não acontece nos leva a 

considerar que a escola ao mesmo tempo que promove o encontro com a 

diversidade, pode ser em muitas vezes motor de relações desiguais (SOUZA; 

SOUZA, 2008).  

De acordo com Delmondez e Nascimento (2015) vive-se hoje, segundo 

normas sociais que oprimem e discriminam a diferença marcada no corpo.  “Essa 

discriminação opera mediante a desqualificação do outro, podendo acarretar 

graves danos pessoais, sociais e educacionais, influenciando no interesse no 

aprender e na autoestima dos estudantes” (SOUZA; SOUZA, 2008 p. 94). O 

afrodescendente ainda se vê exposto a atitudes de racismo e preconceito 

acontecendo e estas atitudes por muitas vezes começam na escola através de 

apelidos, isolamento, em forma de supostas brincadeiras e em tempos de 

informatização e inclusão digital se estendem para além da escola, através das 

redes sociais. 

Conforme disse o grande líder sul-africano Nelson Mandela, “ninguém nasce 

odiando uma pessoa pela cor de sua pele, mas as pessoas são ensinadas a odiar” 

e isso acontece pela cultura da intolerância às diferenças estar arraigado em nossa 

sociedade. Além do fato de famílias afrodescendentes que não tiveram a 

oportunidade de serem e se sentirem valorizadas, não terem condições de 

esclarecer e prepararem seus filhos para lidar com a questão ao adentrarem o 

convívio social, por não saberem como ou a quem recorrer. 

Na perspectiva de Pulino (2014) além da educação formal oferecida na 

escola e da educação familiar, o processo educacional se dá de forma muito mais 

ampla, abrangendo toda a vida social das pessoas. A autora supracitada assegura 

que a educação consiste no processo que propicia o encontro com o outro, com o 

mundo e consigo mesmo (PULINO, 2014). Convém então salientar que quando 
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este dois espaços, família e escola, conseguem dialogar buscando trabalhar a 

tolerância e o respeito às diferenças, consegue-se promover uma cultura de paz 

entre os alunos e evitar assim futuras práticas.  

 

2.3 A Educação em e Para os Direitos Humanos como enfrentamento do 

preconceito racial na escola 

 

Para Jaques Delors (2010, p. 33) “a educação é uma utopia necessária11”. 

Seguindo o pensamento deste autor entendemos que o sonho de hoje para a 

concretização de uma educação melhor e transformadora, começa com o exercício 

prático de cada profissional da educação, a partir da sua escola e comunidade. 

Assim, que a educação propicie a todos um pleno acesso ao conhecimento e possa 

ajudar a compreender o mundo e a si mesmo.  

Entendendo que essa educação e conhecimento devam acontecer de forma 

permanente e ao longo da vida, Delors recomenda que seja fundada em quatro 

pilares conforme abaixo:  

 
1. Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente 
ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número 
reduzido de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das 
oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. 
2. Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional 
mas, de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa 
apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, 
aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, 
oferecidas aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência 
do contexto local ou nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento 
do ensino alternado com o trabalho. 
3. Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a 
percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se   
para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da 
compreensão mútua e da paz. 
4. Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e 
estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de 
autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, 
a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada 
indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, 
aptidão para comunicar-se (DELORS, 2010, p. 32). 

Sob este ponto de vista, a educação permanente deve possibilitar a 

                                            

11 Educação um Tesouro a Descobrir: Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação no Século XXVI. Jaques Delors (org.). 
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf>. Acessado em: 08 
de setembro de 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf
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educação para todos, com o objetivo de oferecer uma segunda ou terceira 

oportunidade, dar resposta à sede de conhecimento, a superação de si mesmo, 

aprimorar e ampliar as formações estritamente associadas às exigências da vida 

profissional, incluindo as formações práticas (DELORS, 2010). 

E acreditando que através da educação pode-se trazer melhores e maiores 

resultados é que órgãos internacionais como a ONU e UNESCO tem apoiado e 

incentivado ações para que os países promovam a efetivação do respeito e 

tolerância a diversidade. Nesse sentido, a Educação em e para os Direitos 

Humanos no contexto da Diversidade Cultural vem contribuir para a inclusão de 

profissionais especializados, capacitados e com vontade de transformar para a 

cultura de tolerância e paz, tanto no convívio na escola e desta para a sociedade. 

As autoras Souza e Souza (2014) entendem que para se construir uma 

educação anti-racista é necessário repensar o universo simbólico da civilização 

africana que durante séculos foi negado à população brasileira, como também 

atentar para a invisibilidade da existência de jovens negros na escola. Essa 

invisibilidade persistiu por tanto tempo que os alunos negros não se reconheciam 

nos materiais didáticos estando excluídos do papel central na história brasileira. 

No Brasil a Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003), alterada 

pela Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 (BRASIL, 2008) instituiu em toda a rede 

de ensino das escolas brasileiras a 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.  

Estas leis vieram contribuir para o reconhecimento da identidade racial, 

através de conteúdos incluídos no currículo escolar e literaturas sobre a história do 

povo negro no Brasil. Trouxe a possibilidade de transformar este ambiente, torná-

lo inclusivo para todos os alunos, com direito a se educar e se expressar como 

qualquer outro. Também a transformação no que diz respeito a postura dos 

profissionais diante das situações de preconceito e discriminação, para que estes 

estejam preparados para lidar com esta nova realidade e conforme Cavalleiro 

(2005), apud Souza e Souza (2011), romper com o silêncio possibilitando o respeito 

à diversidade no ambiente escolar. Isto significa avançar no rompimento com as 

situações de intolerância e promover melhorias nas relações entre os estudantes. 

Diante dos inúmeros trabalhos já desenvolvidos para esta temática, 



33 

 

 

observamos que ainda se faz necessário que haja um real envolvimento dos 

diversos atores que atuam na educação, para efetivar na prática o trabalho para 

valorizar cada esforço desprendido pelo negro, seja braçal ou intelectual para a 

constituição da sociedade brasileira. Assim, elevar a autoestima do aluno 

afrodescendente, vindo concretizar os objetivos da Década Internacional do 

Afrodescendente, cujo objetivo é “promover o respeito, a proteção e a realização 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de afrodescendentes, 

como reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

A Década será uma oportunidade para se reconhecer a contribuição 

significativa feita pelos afrodescendentes às nossas sociedades, bem como propor 

medidas concretas para promover sua inclusão total e combater todas as formas 

de racismo, discriminação racial, xenofobia e qualquer tipo de intolerância 

relacionada.  

Dentre os objetivos destacamos: 

 
 Fortalecer a cooperação e as ações nacionais, regionais e internacionais 
relativas ao pleno gozo dos direitos econômicos, sociais, culturais. Civis e 
políticos pelos afrodescendentes, bem como sua participação plena e 
igualitária em todos os aspectos da sociedade; 

 Promover um maior conhecimento e um maior respeito aos diversos 
patrimônios, culturas e contribuições de afrodescendentes para o 
desenvolvimento das sociedades; 

 Adotar e fortalecer marcos legais nos âmbitos nacional, regional e 
internacional, de acordo com a Declaração e Plano de Ação de Durban, e 
com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, bem como garantir a sua implementação total e 
efetiva. 

Ainda o Artigo 7º desta resolução destaca que estes objetivos permitirá que 

as Nações Unidas, os Estados-membros, a sociedade civil e outros atores 

relevantes se juntem aos afrodescendentes e tomem medidas efetivas para: 

 
A implementação do programa de atividades com o espírito de 
reconhecimento, justiça e desenvolvimento no campo do ensino, educação, 
cultura, para lutar contra os preconceitos que levem à discriminação racial 
e para promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre nações e 
grupos raciais e étnicos, assim como para propagar os propósitos e os 
princípios da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial e da presente Convenção. 

Desta forma, ao desenvolver este trabalho fica expressa a nossa intenção 

de contribuir para que a Educação Em e para os Direitos Humanos se efetive no 

âmbito escolar e que os alunos afrodescendentes possam se sentirem valorizados. 
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A partir do reconhecimento da sua própria história serem respeitados por suas 

características, sua diversidade conforme expressa na resolução acima citada. 

Concretizando também as metas previstas pelo Programa Nacional para os Direitos 

Humanos 12 . Por meio de diferentes modalidades como disciplinas, linhas de 

pesquisa, áreas de concentração, transversalização incluída nos projetos 

acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, bem como em 

programas e projetos de extensão. 

 Sendo assim, este trabalho guarda correspondência com os ensinamentos 

de Pulino (2014) apresentados durante esta especialização: a perspectiva de 

fazermos da escola e do local de trabalho um lugar de encontro, não para a 

repetição de um conhecimento pronto, mas para a reconstrução da herança cultural 

que recebemos de outras gerações e assim contextualizá-la ao momento atual. 

  

                                            

12 Programa Nacional para os Direitos Humanos (PNH3): Decreto nº 7.07 de 21 de dezembro de 
2009 atualizado de Decreto nº 7.177 de 12 de maio de 2010. 
Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/programa-nacional-
de-direitos-humanos-pndh-3>. Acessado em: 08 de setembro de 2015. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-3
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-3
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3 AÇÕES INTERVENTIVAS 

 

Para a realização da entrevista, foi contatada a vice-diretora da escola e 

enviada uma cópia da monografia em elaboração. Foi marcada por esta, a data do 

dia vinte e um de setembro para o trabalho em campo, uma vez que teria que 

verificar com os professores a disponibilidade de horário. Entretanto, devido à 

questões administrativas e pelos professores da rede municipal de Belo Horizonte 

se encontrarem em movimento de paralisação para reivindicar melhorias nas 

condições de trabalho e também salariais, foi remarcada para o dia vinte e três de 

setembro, numa quarta-feira.   

Assim, o processo de pesquisa de campo foi realizado nesta data, com a 

aplicação de questionário aos alunos para as turmas 32 A e 33 A, ambas do turno 

vespertino, sendo uma turma do oitavo e outra do nono ano respectivamente. Após 

o coordenador do turno conversar com os professores, as turmas foram 

selecionadas de acordo com a disponibilidade e do planejamento dos professores. 

Ao adentrarmos às salas, foi explicado aos alunos e professores o objetivo 

da pesquisa e o caráter voluntário da participação. A seguir foram entregues os 

questionários, deixando-os à vontade para responder, de forma a não influenciar 

em suas respostas. Os alunos se mostraram receptivos em sua maioria, inclusive 

por a aula não seguir o roteiro pré-estabelecido. Durante a aplicação, muitos 

comentavam entre si sobre as experiências a que as perguntas reportavam, 

trazendo a percepção de que a questão do racismo ainda traz muitos 

questionamentos e discussões. A duração da aplicação em cada turma foi em 

média de quarenta minutos.  

Na sala 33 A, turma do nono ano com 28 alunos matriculados, foi a primeira 

onde ocorreu a aplicação, sendo que no dia estavam presentes 26 alunos. Ao final 

e após os questionários serem recolhidos, os alunos fizeram questionamentos 

sobre o que são os Direitos Humanos, deram alguns depoimentos sobre terem sido 

vítimas de práticas racistas e também solicitaram que a pesquisadora voltasse em 

outra oportunidade. A aplicação para a turma 32 A ficou definida para após o horário 

do recreio devido às atividades programadas pela professora.  

Enquanto aguardávamos foi disponibilizado a realização de visita a um 

espaço chamado sala África, organizado recentemente pela escola. Na sala ficam 
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em exposição objetos de artesanato feitos pelos alunos da escola integrada como 

bonecas negras, tapetes, fotos de alunos em trajes africanos, livros e poemas, 

dentre outros.  

Durante a visita à sala África, teve início o horário do recreio e vários alunos 

observaram da janela sendo que um adentrou a sala destacaram as suas 

contribuições para o espaço. Algumas alunas observando as fotos das colegas que 

estevam expostas na sala, teceram comentários como “aquela menina é horrível”. 

No entendimento dos autores Delmondez e Nascimento (2014): 

Pode-se dizer que a provocação entre crianças e adolescentes faz parte de 
uma socialização naturalizada que, geralmente, acontece na tentativa de 
um determinado “eu” que deseja instigar o outro e testar seus limites. Nesse 
sentido, implica em uma desigualdade de forças entre os sujeitos. Porém, 
tratam de práticas que precisam ser abolidas, rejeitadas e desnaturalizadas 
e, além disso, vistas a partir de um enfoque político. (DELMONDEZ; 
NASCIMENTO, 2014, p. 7). 

  Questionando às alunas sobre o que a colega havia feito, estas 

responderam; “ah, é porque ela é muito feia”. Ainda que a não aceitação, a 

intolerância não ocorra por motivos racistas, conviver com as diferenças ainda se 

constitui em um desafio entre os alunos na escola.  

Findo o horário do recreio seguimos para a sala 32 A, turma do oitavo ano 

que possui 33 alunos matriculados e no dia estavam presentes 26 alunos. Os 

alunos que de início estavam agitados, se concentraram a preencher o questionário 

e o silêncio se fez no recinto. Um aluno perguntou quem era considerado indígena. 

Explicamos que são pessoas cujos pais e avós são descendentes de indígenas. Ao 

término da aplicação, os alunos perguntaram por que já havia terminado e 

perguntaram se a pesquisadora havia sofrido racismo. Seguiu-se uma conversa 

que durou aproximadamente dez minutos e como a aula de português deveria 

prosseguir, tivemos que encerrar. 

Quanto à categoria funcionário/pai/mãe de aluno, foram entrevistadas duas 

funcionárias, sendo uma faxineira e uma cantineira. A escola possui quatro 

funcionárias que se encaixam nesta categoria, mas só foi possível realizar a 

pesquisa com duas, pelo fato de não terem disponibilidade devido às demandas da 

escola.  
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4 ANÁLISE DO PROCESSO DAS AÇÕES INTERVENTIVAS 

 

Após a coleta dos dados procedeu-se à análise e, de acordo com Minayo 

(1992), nesta fase  podemos estabelecer uma compreensão dos dados coletados 

para confirmar ou não os pressupostos da pesquisa. 

O trabalho de campo consiste em levar para a prática empírica, a construção 
da teórica elaborada na primeira etapa. Essa fase de combinação de 
instrumentos de observação, entrevistas ou outras modalidades de 
comunicação e interlocução com os pesquisados, levantamento de material 
documental e outros.  Ela realiza um momento relacional e prático de 
fundamental importância exploratória, de confirmação e refutação de 
hipóteses e de construção de teoria (MINAYO, 1992, p. 26).  

Cabe aqui considerar o fato de optarmos por utilizar o questionário nessa 

pesquisa foi por, de acordo com Lakatos e Marconi (1993), proporcionar maior 

liberdade e segurança nas respostas em razão do anonimato além de preservar o 

sigilo das informações sobre os sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Assim designaremos a cada um dos entrevistados quando se tratar de aluno, 

pela sequência das respostas (por exemplo, Aluno 1, Aluno 2) e em se tratando das 

funcionárias como Funcionária 1 ou Funcionária 2 e assim procedemos ao estudo. 

A  partir das informações obtidas, teceremos a análise, interpretação e para 

melhor disposição no presente trabalho, optamos por subtópicos de acordo com 

aspectos conceituais, para se traçar a discussão sobre o tema pesquisado.  

 

4.1 O sentimento de pertencimento e de conhecimento de sua raça 

 

O critério de avaliação de raça seguido foi o do IBGE que considera a 

autodeclaração como fator de identificação racial, por isso também colocado a 

opção “outra” no questionário, para os alunos que não se sintam contemplados 

pelas demais opções. De acordo com o autor Osório, o critério adotado pelo IBGE 

sucita extensa discussão sobre sua real adequação à realidade brasileira, assim:  

Nos levantamentos domiciliares conduzidos pelo IBGE que captam a 
informação sobre a cor dos residentes, a identificação racial pode ser fruto 
de auto ou de heteroatribuição de pertença. Embora haja recomendações 
internacionais para que se adote sempre a autoatribuição em pesquisas ou 
registros que captam a raça ou a etnia, ou outras características correlatas 
à identidade dos indivíduos, existe uma extensa discussão sobre se esse 
método de identificação seria adequado ao Brasil (OSÓRIO, 2003 p.12). 
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Destacamos que a intencionalidade de colocar a opção “outra” ser também 

para identificar o sentimento de pertença ou dúvida quanto a sua raça. 

Considerando que a escola tem quatrocentos e trinta e dois alunos matriculados, 

trezentos e cinco foram declarados pardos, setenta e cinco brancos e cinquenta e 

dois negros. No Sistema de Gestão Escolar (SGE) não consta aluno matriculado 

da opção das raças indígena ou amarela. 

Nessa categoria, na turma 32 A, dezesseis alunos se autodeclararam 

pardos, sete serem pretos, dois da raça branca e um aluno se autodeclarou da 

cor/raça “papelão molhado”, ao justificar a opção “outra”. Enquanto que na turma 

33 A doze alunos se autodeclararam pardos, um aluno se autodeclarou pertencer 

a raça preta, quatro à raça branca, um indígena, três morenos, um amarelo-

abacaxi, dois azul-escuro, um preto fosco e um de raça tailandesa, em justificativa 

à opção “outra”. Quanto às funcionárias e mães, as duas entrevistadas se 

autodeclararam da raça negra/preta. Tais declarações podem ser conferidas nas 

Tabelas 2, 3 e 4, Gráficos I, II, III e IV: 

Tabela 2 - Total de alunos da escola por raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 apresenta o quantitativo de alunos matriculados na escola por 

raça. A atribuição de raça é realizada no momento da matrícula pelos pais ou 

responsável legal. O número de alunos declarados pardos sendo predominante, vai 

de encontro com os Dados de População do Censo do IBGE referente ao ano de 

2010, obtidos no site da prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com estes dados, 

no Bairro Solimões, onde está situada a escola Municipal Florestan Fernandes, o 

número de pessoas autodeclaradas pardas é superior às outras raças constante no 

sistema de classificação, conforme poderemos observar na Tabela 3: 

 

 
Raça 

 

 
Total 

  
Parda 
Branca 
Preta 

 

 
305 
  75 
  52 

 

 
Total geral 

 
432 
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Tabela 3 – População residente no Bairro Solimões por raça declarada 

Censo 2010 

 

 
Raça  

 

 
Total  

 
Parda 
Branca  
Preta  

Amarela  
Indígena 

Sem declaração 

 
855 
423 
211 
  30 
   0 
   0 

 

 
Total geral  

 
1519 

 

              Fonte: Censo IBGE 201013 

      

A Tabela 3 confirma que o número de mestiços, ou seja, os pardos são 

predominantes nesta comunidade. Para Osório (2003), a cor desempenha vários 

papéis desejáveis na classificação, funcionando como forma de aproximar a 

pertença racial dos indivíduos. De acordo com este autor se fosse tirado o 

detalhamento conferido aos imigrantes orientais do pacífico e aos nativos dos 

territórios nacionais, poder-se-ia reduzir os grupos raciais identificados a quatro 

categorias: brancos, negros, orientais e indígenas:  

 
[...] Estas são essencialmente as categorias da classificação oficial 
brasileira, com uma notável ausência, pois não há uma categoria para 
enquadrar os mestiços que seja equivalente à parda. São minoria os países 
que possuem uma categoria específica para mestiços [...] apenas 20, 
incluindo o Brasil, têm uma categoria para mestiços – mas o foco em 
mestiços de brancos e negros parece ser preocupação específica de um 
grupo mais restrito de países, entre os quais o nosso e alguns vizinhos 
latino-americanos, especialmente a Colômbia e a Venezuela (OSÓRIO, 
2003, p. 22). 

 
 O critério de cor ou raça do IBGE pode trazer dúvidas no momento em que 

a pessoa se autodeclara pois pardo seria cor e não raça. Os pardos, de acordo com 

                                            

13 Censo Demográfico: Características Socioeconômicas – População residente, por cor ou raça, 
segundo o sexo, por Bairros Belo Horizonte, 2010.  
Disponível em:  
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuP
ortal&app=estatisticaseindicadores&lang=pt_BR&pg=7742&tax=20040>. Acessado em: 01 de 
outubro de 2015. 

 
 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=estatisticaseindicadores&lang=pt_BR&pg=7742&tax=20040
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=estatisticaseindicadores&lang=pt_BR&pg=7742&tax=20040
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Osório (2003) seriam os mestiços, termo que foi utilizado no Censo do ano de 1890 

até o ano de 1940 quando então voltou a se utilizar o termo pardo, em razão da 

imigração asiática.  Ao se declarar parda, uma pessoa pode se sentir 

embranquecida e a partir desse ponto de vista a autoatribuição à raça pode ocorrer 

por o indivíduo realmente se sentir pertencente a um grupo racial por suas origens 

ou por querer pertencer a um grupo socialmente aceito.  

Para ilustrar o quantitativo de alunos da escola por raça declarada ou 

atribuída em termos percentuais, apresentaremos o Gráfico I: 

Gráfico I – Total de alunos da escola por raça 

 

            

     

 No Gráfico I pode-se visualizar a significativa parcela de alunos pardos na 

escola, seguida da parcela de alunos brancos e os negros/pretos em menor 

número.  

Na Tabela 4 apresentaremos o quantitativo de alunos por turma e por raça 

autodeclarada: 

 

 

 

71%

17%

12%

Pardos

Brancos

Pretos
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Tabela 4 – Raça autodeclarada pelos alunos 

 

 

 

A autoatribuição de pertença à raça pode estar relacionada a valoração que 

o indivíduo confere a si mesmo, às suas origens ou a que o outro lhe atribui, nem 

sempre de forma positiva. Ao não se sentirem contemplados pelos os critérios 

apresentados seria como se questionar quais minhas origens, a que raça pertenço? 

Conforme Pierucci (1999, p. 105) apud Delmondez e Nascimento (2014, 

p.4): 

 
Ao se pôr a diferença, no ato mesmo de notá-la ou reconhecê-la, ei-la desde 
logo valorizada ou desvalorizada, apreciada ou depreciada, prezada ou 
desprezada. Porquanto não há diferença, nos quadros culturais de qualquer 
sociedade, que não esteja sendo operada como valor. A diferença 
socialmente partilhada recebe sempre-já um sinal positivo (a nossa 
diferença, viva a diferença!) ou negativo (a diferença dos outros, do outro). 

 

 
Evidenciar a importância da valorização da história e cultura afro-brasileira 

passa por um re-conhecimento de si, do resgate do valor da sua história e de sua 

origem.  

No Gráfico II demonstraremos o quantitativo de alunos da turma 32 A por 

raça autodeclarada em números percentuais:  

 

 

 
Turma 32 A - 8º Ano  

 
Total  

 
Turma 33 A - 9º Ano   

 
Total  

 

Parda                          

Branca                        

Preta                  

Indígena    

Papelão molhado 

 

 

16 

02 

07 

00 

01 

 

 

Parda                         

Branca                       

Preta                          

Indígena     

Azul escuro 

Morena  

Preto fosco 

Amarelo abacaxi 

Tailandesa      

 

12 

04 

01 

01 

02 

03 

01 

01 

01 

 

 
Total    geral                          

 
26 

 
Total geral 

 
26 
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Gráfico II  - Total de alunos da turma 32 A por raça autodeclarada 

 

 
 

 

 Observamos que nessa turma, o número de pardos autodeclarados 

sobrepõe o de negros e brancos. O mesmo será percebido também na turma 33 A 

conforme o Gráfico III: 

 

Gráfico III - Total de alunos da Turma 33 A por raça autodeclarada 
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No caso das raças autodeclaradas azul escuro, morena, preto fosco, 

amarelo abacaxi e tailandesa, não estando dentro dos critérios de cor/raça do 

IBGE, se enquadrariam então entre os mestiços. Munanga (2005) assinala que 

“suponhamos que sejamos todos mestiços, vamos pelo menos estudar as raízes 

da nossa mestiçagem”.  

De acordo então com o critério de cor/raça do IBGE, essas cores ou raças 

autodeclaradas corresponderiam à raça/cor parda (OSÓRIO, 2003).  

Faremos aqui uma análise comparativa entre as duas turmas pesquisadas, 

através do Gráfico IV. A categoria “outras raças” não configurou representatividade 

enquanto que a categoria “parda” acompanha os dados estatísticos fornecidos pelo 

Sistema de Gestão Escolar. Veremos a seguir:  

Gráfico IV – Comparativo de alunos das Turmas 32 A e 33 A por Raça 

autodeclarada segundo critérios do IBGE 

 

                 

 

4.1.2 Conhecimento da ascendência africana 

 

Considerando que no somatório das duas turmas cinquenta e dois alunos 

responderam ao questionário, quarenta e quatro declararam ter algum familiar 

pertencente à raça negra, seis três declararam não ter e três não responderam. As 

respostas dos alunos que declararam ter algum familiar e origem ou raça negra na 

305
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família, está condizente com o somatório do número de alunos que se declararam 

negros, pardos, amarelo abacaxi, morenos, azul escuro e tailandesa. 

4.1.3 Percepção se o negro/afrodescendente é valorizado e reconhecido na 

sociedade 

No somatório das duas turmas vinte e oito alunos consideraram que o negro 

é valorizado na sociedade brasileira e conforme o ALUNO(A) 3 (2015) assegura; 

“sim, porque os negros vivem no Brasil e a gente é gente misturada”. Outros vinte 

e dois alunos declararam que não e dois não responderam. Destas respostas 

destacamos: 

“Não, por que tem muitas pessoas que julgam pela aparência e cor. Por isso 
o negro (a) não é valorizado na sociedade brasileira” (ALUNO(A) 1, 2015). 
O aluno ou aluna destacou a questão de gênero em sua resposta.  

 
“Não porque tem muitos lugares onde os negros são vítimas de racismo, 
tipo em escolas, trabalhos, até como jogadores de futebol já aconteceu” 
(ALUNO(A) 5, 2015). 
 
“Não, Porque eles tem uma cor muito preta e seus cabelos são ruim” 
(ALUNO(A) 4, 2015). 
 
“Não, porque em ocasiões as pessoas pensam que os negros são menos 
dispostos ou menos inteligentes e sem capacidade alguma” (ALUNO(A) 11, 
2015). 
 
 “Não porque será impossível o negro ter igualdade social, ele não será 
aceito” (ALUNO(A) 13, 2015. 
  
“Não porque a sociedade brasileira é um dos grupos mais racistas que 
existe” (ALUNO(A) 23, 2015). 

Dois alunos autodeclarados negros responderam que consideram que o 

negro é valorizado na sociedade. Das duas funcionárias e mães entrevistadas, 

Funcionária 1 (2015) declarou que sim; a Funcionária 2 (2015) declarou que “em 

partes: o país tem investido levando para as escolas a conscientização através de 

projetos educativos”. Delmondez e Nascimento (2014) traz importantes 

considerações a este respeito, conforme citação abaixo: 

 
Sob a nomenclatura “atenção à diversidade” muitos programas e ações 
governamentais visam a mobilizar estratégias de promoção e valorização 
das diferenças. No entanto, é preciso analisar criticamente tais projetos, 
como têm sido realizados, pois, infelizmente, tais projetos político-
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pedagógicos podem apontar outros processos de exclusão (DELMONDEZ; 
NASCIMENTO. 2014, p. 4 e 5). 

 A resposta desta última entrevistada, faz-nos refletir que se por um lado 

relata já existirem ações de combate ao racismo, por outro quando se diz “em 

partes” fica a percepção que existe algo a se completar. 

4.1.4 Conhecimento sobre a história do povo negro e origem desse 

conhecimento 

 

Quanto ao conhecimento sobre a história do povo negro, considerando as 

duas turmas onde quarenta e quatro responderam, sete alunos declararam não ter 

nenhum conhecimento, trinta e sete alunos declararam que o conhecimento que 

possuem é sobre a escravização. Outros declararam conhecimentos diferenciados 

como:  

“Que eles eram escravos e maltratados pela sua cor e eram obrigados a 
trabalhar de graça” (ALUNO(A) 3, 2015). 
 
“Que os negros eram trabalhadores honestos e lutaram pela sua liberdade. 
Entre tantos, alguns deles até morreram” (ALUNO(A) 4, 2015). 
 
 “Que o povo negro batalha muito para alcançar seus objetivos” (ALUNO(A) 
12, 2015). 
 
“Que eles foram fortes quando foram escravizados” (ALUNO(A) 35, 2015). 
 
“O conhecimento que eu tenho é que eles lutaram muito para ter os mesmos 
direitos que todo mundo” (ALUNO (A) 39, 2015). 
 
“O conhecimento que eu tenho é que eles foram escravizados. Tem a 
importância muito grande mais poucos respeitam” (ALUNO(A) 40, 2015). 
 
 “Sobre a luta de Zumbi, a escravidão, Aleijadinho, Capoeira, Revolta da 
Chibata, etc.” (ALUNO(A) 42, 2015). 
 
 “Que no passado eram escravos e hoje, mesmo não sendo mais escravos 
tem muito preconceito contra eles” (ALUNO(A) 44, 2015). 

A Lei nº 10639 de janeiro de 2003, que introduziu nas escolas a 

obrigatoriedade do ensino da História da África e dos Africanos, trouxe novas 

perspectivas para se trabalhar a história da África para além da visão do negro 

escravo e sem perspectivas. Kabengele Munanga é um dos autores que tem 

trabalhado para levar através dos livros didáticos a história da África e dos Africanos 

em sua verdade. Este autor sublinha que: 
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A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo, sem 
referência ao seu passado de homem livre antes da escravidão e às lutas 
de libertação que desenvolveu no período da escravidão e desenvolve hoje 
por direitos de cidadania, pode ser corrigida se o professor contar a história 
de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, das revoltas e insurreições 
ocorridas durante a escravidão; contar algo do que foi a organização sócio-
político econômica e cultural na África pré-colonial; e também sobre a luta 
das organizações negras, hoje, no Brasil e nas Américas (MUNANGA, 2005 
p. 25 ). 

 
Sobre a origem do conhecimento que possuem, vinte e cinco declararam ser 

através da família e da escola, dezoito declararam ser na escola, dois na família e 

cinco não responderam.  

 
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não 
interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos 
alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao 
receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também 
tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não 
pertence somente aos negros. Ela pertence a todos [...] (MUNANGA, 2005, 
p. 16). 
 

Quanto as funcionárias e mães de aluno, a Funcionária 1 (2015) declarou 

que: “sei que viemos como escravos”, sobre a abolição e que aos poucos fomos 

conquistando direitos”. Quanto ao conhecimento sobre a história do povo negro 

declarou que obteve na escola e na família. A Funcionária 2 (2015) declarou saber 

muito pouco sobre os africanos e sobre onde obteve o conhecimento, declarou ser 

através da escola.  

 

4.2 Se entende o que é e se sofreu preconceito e discriminação 

 

Das quarenta e cinco respostas dos alunos das duas turmas, quarenta e um 

demonstraram ter conhecimento dos termos preconceito e discriminação, ainda 

que não definidos com exatidão. Quatro disseram não saber definir e oito não 

responderam.  

Destacam-se as seguintes declarações: 

“Que o povo branco discrimina os povos negros e eu não acho isso bom” 
(ALUNO(A) 1, 2015). 
 
“Preconceito é quando as pessoas não entendem a diferença da outra ou 
não aceita. A discriminação é quando a pessoa sofre é xingada ou agredida” 
(ALUNO(A) 4, 2015). 
 
Preconceito pode ser pela cor, pelo jeito de ser. Discriminação pelo defeito 
ou alguma aparência etc.” (ALUNO(A) 5, 2015). 
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“Que é mais zuado a pessoa negra. Sempre tem um branco zuando o negro” 
(ALUNO(A) 11, 2015). 
 
“Eu aprendi que preconceito e discriminação é fácil de acontecer, nas ruas 
e nas escolas” (ALUNO(A) 12, 2015). 
 
“Porque um negro não consegui ficar bem no Brasil” (ALUNO(A) 15, 2015). 
 
“Eu acho que tipo assim, o preconceito é quando por exemplo a pessoa é 
branca e tem uma pessoa negra e essa pessoa branca tem preconceito do 
negro só por que é negro” (ALUNO(A) 18, 2015). 
 
 “Quase nada. Eu sei que um negro e um branco, o negro vai ser para pôr a 
polícia” (ALUNO(A) 25, 2015). 

As duas funcionárias entrevistadas responderam:  

 

” Julgar a pessoa sem conhecer sua natureza” (FUNCIONÁRIA 1, 2015). 
 
“É quando uma pessoa acha que por ser branca é mais respeitada e tem 
mais valor” (FUNCIONÁRIA 2, 2015). 

 

O entendimento sobre preconceito e discriminação para alguns alunos tem 

o mesmo significado e outros já conseguem distinguir, conforme Munanga (2008): 

 
Há pessoas que confundem preconceito, discriminação racial e racismo. Os 
preconceitos, que são pré-julgamentos sobre o outro, sobre outros povos, 
sobre outras culturas, que são opiniões às vezes formalizadas, às vezes não 
formalizadas, acompanhadas de afetividade, são diferentes da 
discriminação. A discriminação é expressa pelos comportamentos 
observáveis, que podem ser censurados e até punidos pela lei, são atitudes 
que não são invisíveis (MUNANGA, 2008, texto digital). 

No quesito se sofreu preconceito e discriminação obteve-se quarenta e cinco 

respostas sendo das quais vinte e seis falaram que não. Dentre as respostas dos 

alunos que sofreram estes citaram um dos apelidos mais “comuns14” quando se 

quer ofender a um negro é o termo “macaco”. A “comum” associação do negro a 

um primata é uma tentativa de desumanizá-lo e inferiorizá-lo. Quando se pensa que 

os limites de ofensa a um negro foram atingidos, usa-se a criatividade para novas 

formas de insultá-los atribuindo as suas características a coisas negativas: 

 
“Todos os dias me chamam de fumaça de churrasco, chuchu de petróleo, 
chassi de incinerar e pão com torresmo” (ALUNO(A) 13, 2015). 
 

                                            

14 Fazemos aqui outro grifo pois, ofender o negro usando o substantivo macaco é comum para o 

outro, o que discrimina. Para quem sofre cotidianamente a ofensa, comum ou natural seria ser 
tratado e respeitado como um ser humano. 
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 “Sim, na escola falaram que meu cabelo é duro, que dá para lavar vasilha 
de casa de mendigo” (ALUNO(A) 31, 2015).  

 
Ainda outros como: 
 
“Sim. Há zuação e preconceito. Eu sou zuado às vezes mas para eles é 
difícil parar com isso” (ALUNO 2, 2015). 
 
“Sim me chamaram de macaco” (ALUNO 15, 2015). 
 
  “Antes eu era branca e me chamava de branquela. Agora sou parda e me 
chamam de amarela” (ALUNA 36, 2015). 
 
 “Sim, mas não quero falar” (ALUNO(A) 26, 2015). 
 
 “Na escola” (ALUNO(A) 28, 2015). 
 
“Um menino me chamou de bruxa do cabelo ruim” (ALUNA 29, 2015). 
 
 “Sim já me chamaram de preto” (ALUNO 33, 2015).  

 
 “Sim, cabelo duro, beiçuda, cara de asfalto etc. (ALUNA 42, 2015).” 

De acordo com Osório (2003), mencionar a cor das pessoas na sociedade 

brasileira, pode ser visto como uma atitude pouco polida e quando se chama um 

negro pela cor em sua maioria é em tom ofensivo. Da mesma forma, tudo que o 

caracteriza como lábios, cabelos são usados para inferiorizar sendo considerado 

fora do padrão aceitável. Ainda quando o preconceito se apresenta em forma de 

supostas brincadeiras que são confundidas como “zuação” fica difícil, às vezes, 

para a vítima distinguir o limite entre um e outro. 

Quanto às funcionárias/ mães entrevistadas declararam:  

 
“Sim, na comunidade” (FUNCIONÁRIA 1, 2015).  

 

“Sim, no trabalho uma colega viu um cachorro com os dentes para fora e a 
outra perguntou por mim e ela disse que eu era o cachorro” (FUNCIONÁRIA 
2, 2015). 

 

Quando uma criança segue os exemplos que lhe são apresentados seja na família, 

na comunidade ou na escola e se cresce num ambiente onde existe o preconceito 

e violações dos direitos mais básicos não tem bons exemplos tem a se levar. 
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4.3 Opinião sobre quais posições o negro pode ocupar na sociedade 

 

De quarenta e seis alunos que responderam, seis consideram que o negro 

pode ocupar posições historicamente subalternas como gari, lixeiros, pedreiros, 

camelô como nos exemplos:  

“Escravos” (ALUNO(A) 11, 2015).  
 
“Lixeiro, gari, pedreiro, servente” (ALUNO(A) 13, 2015). 
 
“Nem sei” (ALUNO(A) 5, (2015). 
 
“Camelô, gari, vendedor de sinal, etc.” (ALUNO(A), 34, 2015). 
 
“Gari, lixeiro, vendedor, de chup chup 15  no sinal, camelô, cambista, 
flanelinha, catador de latinha” (ALUNO(A) 25, 2015). 
 
“Pedreiro, trabalhador de minas, taxistas, gari, flanelinha” (ALUNO(A) 36, 
2015). 
 
“Pedreiro, gari, catador de esterco e catador de latinha” (ALUNO(A) 37, 
2015). 

A baixa estima faz com que o negro e o afrodescendente não vislumbre 

outras oportunidades além daquelas que lhe foram impostas como ser desprovido 

de valor e relegado ao trabalho não intelectual. De acordo com Júlio: 

A primeira questão que precisa ser feita é: quem não se conhece consegue 
gostar de si mesmo? É certo que a autoestima pressuponha um apenas não 
gostar de sua própria pessoa, como que para que isso ocorra efetivamente 
é necessário o autoconhecimento. Quanto mais uma pessoa possa se 
autoconhecer, reconhecendo-se enquanto indivíduo, assim como um sujeito 
em contínua relação com outros sujeitos, maiores serão as suas 
possibilidades de que possa superar suas limitações [...] (JÚLIO, 2011 p. 
62)  

Há que se analisar no posicionamento desses alunos o quão desestimulados 

estejam e os motivos que os levaram a não ver perspectivas de ascensão do negro 

na sociedade brasileira. 

Ainda nessa categoria, trinta e nove alunos consideram que o negro pode 

ocupar a posição que ele quiser na sociedade e três disseram não saber conforme 

os exemplos: 

“Em todos os lugares. Os negros e negras podem trabalhar em todas as 
profissões e atividades” (ALUNO(A) 1, 2015). 

                                            

15 Chup chup é o nome dado a uma espécie de suco congelado em sacos plásticos, recebendo 

vários nomes diferentes de acordo com a região do país. Tal suco é vendido no período de verão 
por ambulantes nos locais públicos ou de grande movimento como sinais de trânsito. 
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“É muito difícil os negros acharem profissão mas a “atividade”16 deles fazem 
eles conseguirem” (ALUNO(A) 3, 2015). 
 
“Todo tipo de profissão sem exceção” (ALUNO(A) 14, 2015). 
 
“Todas as profissão porque negro também é ser humano” (ALUNO(A) 22, 
2015). 
 
“Eu já acho que poderia ser presidente do Brasil para começar” (ALUNO(A) 
25, 2015). 
 
“Todas, tem que ter igualdade” (ALUNO(A) 28, 2015). 
 
“Todas as que existem por que a cor da pele não influencia no trabalho” 
(ALUNO(A) 33, 2015). 
 
“Todos eles são como qualquer outro mas muitos não aceitam” (ALUNO(A) 
42, 2015).              

As funcionárias/mães declararam:  

“Todas, desde que tenha formação intelectual” (FUNCIONÁRIA 1, 2015).  
 
“Modelo, diretor, presidente” (FUNCIONÁRIA 2, 2015).   

Nessas respostas, que em sua maioria apontou ter conhecimento e 

reconhecimento do negro, do afrodescendente como igual em direitos e 

oportunidades, configura o que a autora Júlio nos traz sobre valor e autoestima: 

Ao valorizarmos os atributos de um povo, o consideramos e respeitarmos 
as qualidades de sua cultura, assim como também seus direitos de 
expressão e, enfim a manifestação do sujeito e seu coletivo, sempre que 
houver liberdade diante disso, o ambiente se torna propício para que o 
sentimento de autoestima se manifeste (JÚLIO, 2011, p. 63). 

O negro para ser reconhecido em sua humanidade é preciso dizer que “também” 

cujo sinônimo pode ser “do mesmo modo que”17 a pessoa de raça branca, o negro 

é um ser humano. 

 

 

 

 

 

                                            

16 Grifo nosso.  

 
17 Termo mais adequado neste caso, segundo a opinião da pesquisadora. 
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4.4 Conhecimento sobre os direitos humanos 

 

Quarenta e cinco alunos responderam ao questionário sendo que seis 

declararam não ter conhecimento sobre os direitos humanos. Trinta e sete 

demonstraram ter noção ou ouvido falar sobre o assunto e dois disseram saber e 

não querer responder. 

Destacam-se: 

 
“Nada” (ALUNO(A) 1, 2015). 
 
“Que tem que ter respeito” (ALUNO(A) 2, 2015). 
 
“Não sei” (ALUNO(A) 3, 2015). 
 
 “Pelo que eu entendo, todos tem direitos humanos, sendo pobre, rico, preto, 
branco, pardo... todos tem direito de trabalhar, estudar etc. mas hoje, 
ninguém é respeitado mais” (ALUNO(A) 4, 2015). 
 
 “Direitos humanos é quando você é humilhado ou “racionado18” você pode 
denunciar a pessoa que humilhou e esse pode ser preso” (ALUNO(A) 6, 
2015). 
 
“Muitas coisas mas não quero falar” (ALUNO(A) 33, 2015). 
 
 “Os direitos humanos é cada uma das pessoas ter direitos iguais” 
(ALUNO(A) 35, 2015). 
 
“Direitos humanos é que os brancos querem ser mais que os negros. O povo 
branco mandava no povo negro” (ALUNO(A) 39, 2015). 
 
“Eu sei que eles preza por uma igualdade racial, religiosa etc.” (ALUNO(A) 
40,2015). 

As funcionárias/mães declararam:   

“Pouca coisa, ir e vir, educação, cidadania” (FUNCIONÁRIA 1, 2015).  
 
“Que devemos respeitar cor, raça, idoso, criança” (FUNCIONÁRIA 2, 2015). 

Os entrevistados em sua maioria demonstraram ter noção ainda que não 

aprofundada sobre o que são os direitos humanos. Conforme Lima (2015) 

“conceituar o que seriam os Direitos Humanos não é tarefa simples, no entanto, é 

comum ouvir que são aqueles próprios da pessoa humana” [...]. Assim como 

apresentado no Módulo VIII deste curso de especialização, Souza e Souza Júnior 

apontam que: 

                                            

18 Grifo nosso. 
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Os Direitos humanos, assim, se erigem como um programa que dá conteúdo 
ao protagonismo humanista, conquanto orienta projetos de vida e percursos 
emancipatórios que levam à formulação de projetos de sociedade, para 
instaurar espaços recriados pelas lutas sociais por dignidade (SOUZA; 
SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Assim como o aluno seis entende que uma pessoa quando sobre 

discriminação racial teve algum direito violado sendo passível de acionar a lei. 

Sobre o aluno que disse saber e não querer falar a respeito, pode ser que não tenha 

sido despertado o interesse de responder ao questionário, como também não ter 

se sentido provocado quando teve acesso a esse conhecimento.  

 

4.5 Considerações sobre a importância de se combater o racismo na escola 

 

Quarenta e cinco alunos responderam a esta categoria sendo que trinta e 

quatro consideraram importante as ações promovidas pela escola para combater o 

racismo. Outros dez alunos declararam não haver esta ação na escola. Destas, 

uma declarou que ainda que não perceba a ocorrência desta prática na escola 

considera importante a realização: 

 
“Eu acho muito importante porque as pessoas podem ter ações agressivas 
e podem levar até à morte” (ALUNO(A) 1, 2015). 
 
“Eu acho importante por que na escola tem muito racismo” (ALUNO(A) 2, 
2015). 
 
“Sim algumas pessoas que não sabem e podem aprender desta forma” 
(ALUNO(A) 3, 2015). 
 
“Sim porque a escola deve dar o exemplo de se ter respeito com os colegas” 
(ALUNO(A) 12, 2015). 
 
 “Sim porque fazendo isso eles ensinam o jeito de não cometer racismo” 
(ALUNO(A) 32, 2015). 
 
 “Sim, porque ninguém merece sofrer qualquer tipo de preconceito” 
(ALUNO(A) 34, 2015). 
 
 “Sim porque tem muitos alunos que fazem isso com os outros alunos” 
(ALUNO(A) 40, 2015). 
 
 “Sim, talvez sem a escola eu poderia estar pensando de outra forma” 
(ALUNO(A) 42, 2015). 

As funcionárias/mães declararam:  
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“Sim, ajudou a mostrar o valor do negro na sociedade, levar o cidadão a se 
valorizar por tanto preconceito que sofre e ficar acuada, ajudando a desinibir 
(FUNCIONÁRIA 1, 2015). 
 
“Sim, é importante desde pequeno saber combater o racismo, pois somos 
todos iguais, só muda o nome, etc.” (FUNCIONÁRIA 2, 2015). 

Verifica-se que a escola tem papel extremamente importante na construção 

de valores e identidades que serão levados para toda a vida, conforme Jacques 

Delors (1996) citado neste trabalho. Conforme a resposta de um dos alunos, na 

escola talvez seja a primeira oportunidade e contato do aluno com os temas, 

preconceito, discriminação e aprender a valorizar as diferenças.  

 

4.6 Como cada aluno e pessoa da comunidade escolar poderá contribuir 

para valorizar as diferenças e melhor convívio na escola 

 

Nesta categoria serão destacados o que cada poderia fazer para contribuir 

para valorizar as diferenças:  

 
“Olha eu penso que se você agir de forma diferente não praticando o 
racismo e o preconceito. Assim o convívio pode melhorar” (ALUNO(A) 3, 
2015). 
 
“Não faço nem ideia” (ALUNO(A) 5, 2015). 
 
 “A conversa constante da família e educadores até a mudança de 
pensamento do indivíduo” (ALUNO(A) 17, 2015). 
 
“Poderia fazer alguma coisa para acabar com o racismo porque ainda na 
escola tem muito racismo do tipo de cor, cabelo, etc.” (ALUNO(A)19, 2015). 
 
“Ficar quieto, senão sobra pra mim” (ALUNO(A) 21, 2015). 
 
“Fazer uma roda e todos falarem sobre seus defeitos” (ALUNO(A) 25, 2015). 
 
“Fazer atividade de campo, formando duplas, trios, grupos” (ALUNO(A) 27, 
2015). 
 
“Creio que não poderia fazer mais nada” (ALUNO(A) 29, 2015). 
 
“Acho que cada um deveria olhar para dentro de si mesmo e parar de ter 
preconceito contra os outros, porque somos todos iguais” (ALUNO(A) 32, 
2015). 
 
“Os pais darem ensinamentos a seus filhos, porque às vezes o filho é 
preconceituoso ou racista por causa dos pais que não ensinam ou por que 
os pais são de um jeito, aí eles acham que tem que ser” (ALUNO(A) 33, 
2015). 
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“Se houvesse um horário para discutirmos nossos problemas em uma roda” 
(ALUNO (A), 36, 2015). 
 
“Realizar uma roda de conversa alguns dias e explicar para eles, 
principalmente para quem não sabe, que todos nós somos iguais” 
(ALUNO(A)  37, 2015). 

Entende-se que na maioria das respostas, que os alunos possuem a 

percepção de que podem contribuir na promoção de ações e não sabem como. Em 

outra resposta denota um certo receito de intimidação, e outros querem a melhoria 

no convívio. Conforme a resposta do Aluno(a) 33 (2015), se os pais já trazem a 

bagagem do preconceito dentro de si, repassam as seus filhos como valor e se este 

não tiver outro contato ou possibilidade de ver que pode pensar diferente, 

continuará a reproduzir estas práticas.  

As funcionárias/mães declararam: 

“Respeitar, através do exemplo” (FUNCIONÁRIA 1, 2015).  
 
“Em primeiro lugar o professor deve demonstrar esse convívio. Através 
deles os alunos poderão aprender a valorizar as diferenças” 

(FUNCIONÁRIA 2, 2015). 

Uma ofensa racista, mesmo que em tom de brincadeira através de apelidos 

ou de forma velada, fica marcada no subconsciente do aluno conforme foram 

relatados na pesquisa.  Para o aluno negro que relata não ter sofrido racismo e diz 

que aprendeu que “racismo é fácil de acontecer tanto nas ruas quanto nas escolas” 

percebe-se uma contradição entre sua fala e o que relata.  

Pôde-se perceber ainda que a inibição ao falar, denunciar o problema pode 

se tratar de intimidação por parte de colegas conforme a fala do aluno “melhor ficar 

quieto senão sobra pra mim”. Esse aluno se declarou ‘azul escuro”. A intimidação 

por parte de quem pratica ainda é uma situação muito frequente nas escolas pois 

o negro, o afrodescendente tem medo de falar porque tende a ser culpabilizado 

pelo racismo que sofre, passando de vítima a algoz de si mesmo por ser acusado 

de não saber lidar com as pretensas brincadeiras. 

A baixa autoestima pode acometer tanto os alunos quanto funcionários 

prejudicando o desempenho escolar e o trabalho na escola. Entre alunos negros 

que declararam ter sofrido racismo foi identificado erros de grafia e dificuldades de 

se expressar através da escrita. O aluno que se autodeclara “preto fosco”, entende 

que entre as profissões que o negro pode exercer estão, gari, camelô, vendedor de 

sinal. Outro aluno que se autodeclarou “azul escuro” segue o mesmo pensamento 
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sobre profissões, como lixeiro, vendedor de chup chup, cambista e catador de 

latinha.  

Estas expressões denotam que percebem que o negro, o afrodescendente 

não são valorizados e sendo assim não visualizam perspectivas de mudanças na 

situação de subalternidade e desigualdade. 

Diante dos relatos das funcionárias e mães de que também já sentiram na 

“pele”, práticas racistas e preconceituosas tanto na comunidade onde vivem quanto 

no ambiente onde trabalham, a escola, visualizamos a possibilidade de também 

realizar ações voltadas para os funcionários da escola, de forma a melhorar o 

convívio e respeito às diferenças.  

De acordo com os dados estatísticos do IBGE sobre o quantitativo por raça 

da população residente no Bairro Solimões e do Sistema de Gestão Escolar, quanto 

aos alunos matriculados na Escola Municipal Florestan Fernandes, pudemos 

comprovar que em sua maioria são pertencentes à raça/cor parda. Sendo assim, 

ainda que o quantitativo de pessoas de raça branca seja menor na escola e ainda 

que realizem práticas racistas e preconceituosas, estas podem ocorrer também 

pelos alunos pertencentes a cor/raça parda por se sentirem visualmente próximos 

da raça branca.  

Fica a percepção do desconhecimento do pertencimento enquanto raça por 

parte de alguns alunos autodeclarados pardos que mesmo tendo relatado ter 

pessoas de raça negra na família, se referiram a negros como ‘eles” como no relato; 

“porque tem muitos racistas que chamam eles de macacos”.  Desta forma assim 

também os alunos que se autodeclararam morenos, azul escuro, amarelo abacaxi 

e tailandesa, por se sentirem excluídos preferem ser atribuídos a outras cores que 

os coloquem mais próximo do aceitável.  

Diante dessas análises, as práticas interventivas propostas poderão 

despertar o sentimento de resgate às suas origens e ver a questão do 

pertencimento racial sob outra perspectiva, conforme afirmação de um dos alunos: 

“Os pais darem ensinamentos a seus filhos, porque às vezes o filho é 

preconceituoso ou racista por causa dos pais que não ensinam ou por que os pais 

são de um jeito, aí eles acham que tem que ser” Aluno(a) 33, (2015). 

 

Os alunos tem a percepção de que algo precisa ser feito para mudar uma 

cultura de preconceito que está arraigada na sociedade. Não basta empoderar o 
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negro se ele terá todo um sistema opressor voltado contra si. É preciso transformar 

consciências e isso só é possível através de uma educação que seja voltada para 

o respeito aos Direitos Humanos. 
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5 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Durante a elaboração deste trabalho de pesquisa proporcionado pelo Curso 

de Especialização em Educação em e Para os Direitos Humanos no Contexto da 

Diversidade Cultural, tivemos a oportunidade de ver por outra perspectiva o 

ambiente escolar, percebendo no dia-a-dia que práticas antes naturalizadas até 

mesmo por nós, são violações de direitos. E o que traz violação traz sofrimento e 

dor, o que não condiz com um ambiente que deva promover uma cultura de paz, 

principalmente na escola.  Este trabalho fez-nos perceber para além de nossa 

atuação como auxiliar de secretaria escolar e como integrante desta comunidade 

com possibilidades de contribuir para torná-la melhor, no âmbito da convivência 

entre todos.  

Constatar através desta pesquisa que a convivência baseada no respeito às 

diferenças na avaliação dos alunos da Escola Municipal Florestan Fernandes, onde 

realizamos a intervenção, ainda que a escola realize ações de promoção e 

enfrentamento ou prevenção ao racismo e que estas sejam reconhecidas pelos 

alunos, esta prática ainda acontece. Outras formas de intolerância foram 

constatadas pelo fato da pessoa ser diferente em seu jeito de ser.  

Ainda que nossa área de formação nos permita atuar junto com a equipe 

multiprofissional, esbarramos na inexistência de profissionais da área de Serviço 

Social atuando nas escolas deste município. Outra questão a considerar neste 

momento, são os entraves que impedem profissionais que não fazem parte do 

corpo docente da escola, e que estejam hierarquicamente em posição subalterna, 

terem seus projetos aceitos e implementados. Tal discrepância revela a fragilidade 

em colocar em prática a teoria sobre o que vem a ser uma comunidade escolar, 

uma comunidade de aprendizagem.  

Existe a dicotomia entre o que se diz e o que se pratica pois enquanto 

pesquisadores, somos aceitos e benvindos mas quando propomos ações no dia-a-

dia estas não são consideradas. O Curso de Especialização em Educação em e 

Para os Direitos Humanos no contexto da Diversidade Cultural, abre esta 

perspectiva para que tenhamos implementado nas escolas uma disciplina 

específica para este tema. 
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Ainda esperamos com este trabalho contribuir para que não se perca de vista 

que a questão do preconceito racial ainda está latente no nosso dia-a-dia, bem mais 

do que pensamos. Bastando ter um outro olhar sobre nossos alunos, nossa 

sociedade e para nós mesmos. O valor da história do negro, do afrodescendente 

não pode ser desconsiderado, muito pelo contrário é graças à sua imigração 

involuntária e sofrida que foram fundados os pilares da sociedade brasileira. 

O conhecimento proporcionado ao nos educarmos em Direitos Humanos, 

convidou-nos a rever nossos (pré)conceitos, aprender a apreender através do 

curso e das bibliografias pesquisadas, além do trabalho de campo e compreender 

o sentido de viver o respeito às diferenças. Assim, poderemos efetivamente educar 

para os direitos humanos, cientes de que estamos apenas iniciando um longo 

caminho e que a atualização será sempre necessária, devido a realidade estar em 

constante transformação. A cada ano que se inicia, novos alunos adentram o 

ambiente escolar, com sede de conhecimento e aprendizado. É nessa 

oportunidade que o educador ciente de seu papel como instrumento de 

transformação, poderá desempenhá-lo com comprometimento. 

Entretanto, para que isso se efetive é preciso que haja entendimento dos 

gestores, órgãos, municipais e estaduais, de que diferentes saberes trabalhando 

em prol de um objetivo comum, os alunos e toda a comunidade escolar só terão a 

ganhar.  

Deixamos, ainda a título de contribuição e sugestão, para a Escola Municipal 

Florestan Fernandes e a outras que couber implementar e interessar as seguintes 

ações para a redução do preconceito e discriminação racial na escola: 

 

1. Realizar palestra ou apresentar filme sobre a Década do 

Afrodescendente promulgada pela ONU; 

2. Realizar rodas de conversas com alunos e pais, sobre práticas de 

racismo e discriminação no ambiente escolar e suas consequências; 

3. Destacar a importância de se realizar atos reflexivos no dia ou bem 

próximo das datas da Abolição da Escravidão (treze de maio) e Dia da 

Consciência Negra, (vinte de novembro) para que seja preservada a 

memória da luta do povo negro para se libertar não só em sala de aula, 

mas também de forma coletiva, na quadra ou pátio da escola, além da 

feira de cultura, por exemplo;  
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4. Sugerir trabalho de pesquisas aos alunos e alunas destacando ícones 

negros desde a abolição até a atualidade, como cientistas, poetas, 

intelectuais e profissionais de diversas áreas como possibilidade de 

inserção do negro para além do trabalho braçal;  

5. Realizar palestras sobre direitos sociais e saúde para a população 

negra, em conjunto com o Centro de Referência de Assistência Social 

e Unidades de Saúde/PSE (Programa Saúde na Escola) para os pais 

e alunos. Essas palestras poderão também ser realizadas aos 

sábados, devido a muitos pais trabalharem durante a semana e 

também como atividade da Escola Aberta; 

6. Dentro do Programa Escola Aberta estender, aos pais e mães as 

oficinas de valorização do cabelo e de sua importância na identidade 

afro-brasileira, com tranças, amarrações de lenços e bijuterias. 

A temática por nós apresentada, ainda que não seja nova, requer que 

ousemos nos envolver para que deixe de estar em pauta, justamente por não ser 

necessária, por vivermos num ambiente onde a diversidade racial seja valorizada. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA EM CAMPO 

VOCÊ É: 

       Aluno                          Funcionário                          Pai/mãe de aluno:        

1.   A qual destas raças ou cor você considera que pertence? 

    

Preta                  b. Branca                         c.   Parda                                                    d. Indígena 

Se outra, escrever qual: _____________________ 

 

2.   Na sua família tem familiar de origem africana? 

       

Sim                                                                       Não                   

3.  Você considera que o negro e o afrodescendente é valorizado na sociedade brasileira? 

    a -  Sim                                b – Não  

 

Se não por que? _________________________ 

 
4. Qual o conhecimento que você tem da história do povo negro? 

O conhecimento que você tem onde aprendeu? _________________ 

Na família                    b. Na escola                             c. Na escola e na família         

 

5. O que você entende por preconceito e discriminação? 

6. Você já sofreu algum tipo de preconceito e discriminação? Se sim pode descrever a 

situação e onde ocorreu? (Não é preciso citar o nome de pessoas) ______________ 

 

7. Na sua opinião quais atividades o negro pode exercer e ocupar na sociedade? (Por 

exemplo profissões). 

8.  O que sabe sobre os direitos humanos? 

9. Você considera importante as ações que a escola promove para combater o racismo? 

10. O que você pensa que poderia fazer para valorizar as diferenças e o melhorar convívio 

entre os alunos na escola?  
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APÊNDICE B – Questionário com respostas 

 

Respostas da entrevista 

1- Você considera que o negro e o afrodescendente é valorizado na sociedade 

brasileira? 

 

1. Não por que tem muitas pessoas que julgam pela aparência e cor. Por isso o 

negro (a) não é valorizado na sociedade brasileira. 

2. Sim, porque os negros vivem no Brasil e a gente é gente misturada. 

3. Não porque na minha opinião existe muitos preconceituosos na sociedade 

brasileira e então muito negros sofrem com preconceito. 

4. Não. Porque eles tem uma cor muito preta e seus cabelos são ruim. 

5. Não porque tem muitos lugares onde os negros são vítimas de racismo, tipo em 

escolas, trabalhos, até como jogadores de futebol já aconteceu. 

6. Não porque tem muitas pessoas que não respeitam. 

7. Não porque tem muito racismo no Brasil e os brancos não respeitam os negros. 

8. Não porque no Brasil existe muito racismo contra a raça negra. 

9. Não porque ninguém dá valor para o povo negro. 

10. Mais ou menos. Porque muitas pessoas tem preconceito. 

11. Não, porque em ocasiões as pessoas pensam que os negros são menos 

dispostos ou menos inteligentes e sem capacidade alguma. 

12. Não muito, pelo preconceito. 

13. Não por que será impossível os negros ter igualdade social, ele não será aceito. 

14. Não porque é muito preconceito sobre a cor, sobre o cabelo. Por isso o negro 

não é valorizado na sociedade brasileira. 

15. Não porque ainda há muita desigualdade racial. 

16. Não.  

17. Não, porque tem muitos racistas que chamam eles de macacos. 

18. Não porque nem todos os negros tem o que os brancos possuem e os negros 

sofrem muito preconceito. 

19. Não. Porque ainda existe muito preconceito contar o negro e o afrodescendente 

no Brasil. 

20. Não.  Porque muitos são discriminados por aparência e característica do negro. 
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21. Porque o povo gosta muito de criticar e fazer bullying. 

22. Não por que tem muita desigualdade social. 

23. Não porque a sociedade brasileira é um dos grupos mais racistas que existe. 

 

2- Qual o conhecimento que você tem da história do povo negro? 

 

1.  O povo negro são um povo feliz. Eu sei muitas histórias do povo negro. 

2. O povo negro era escravo e sofria muito. Conheço o início da história. 

3. Eles sofreram muito, foram rejeitados, castigados e torturados. 

4. Alguns  

5. Que eles eram escravos e maltratados pela sua cor e eram obrigados a 

trabalhar de graça. 

6. Que os negros eram trabalhadores honestos e lutaram pela sua liberdade. Entre 

tantos alguns deles até morreram. 

7. O conhecimento que eu tenho sobre o povo negro é que eles fazem festas, 

capoeira. 

8. Eu não tenho conhecimento sobre a história do povo negro 

9. . Que eles eram escravos etc. 

10. Vi que eles eram escravos. 

11. Receitas, culinária, remédios, histórias etc. 

12. Sobre os portugueses que escravizaram os negros no Brasil. 

13. Que há muito tempo atrás eles eram discriminados. eram escravos. 

14. Que o povo negro batalha muito para alcançar seus objetivos. 

15. Eu não tenho nenhum. 

16. Os negros vieram ou Brasil ser escravos. 

17. Nenhum  

18. Que os negros eram escravos. 

19. Nenhum 

20. Nenhum  

21. Nenhum  

22. Que eles são ricos em cultura e em gastronomia e religião... 

23. Da chegada deles aqui.  
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24. O meu conhecimento é que eles foram escravizados e que também tem muito 

racismo. 

25. É um povo lutador, batalhador pelos seus direitos. 

26. Tenho alguns conhecimentos que aprendi na aula de história, tipo: senzala, 

comunidade Dandara e outros conhecimentos.  

27. Nada, eles não falam disso na escola.  

28. Conheço que os povos negros forma trazidos da África como escravos. 

29. Que o Zumbi dos Palmares lutara para livrar os negros da escravidão. 

30. Que veio da África. 

31. Eles foram escravizados pelo povo português e trazidos no navio negreiro e 

sofriam muito e muitos morriam. 

32. Sei sobre a cultura e a culinária, etc. 

33. Por enquanto nada. Estou aprendendo a ler, estou só no nono ano sou criança. 

34. Eles são batalhadores. 

35. Nenhuma  

36. O negro é batalhador, luta contra o racismo. 

37. Que eles foram fortes quando foram escravizados. 

38. Conheço apenas que os negros foram escravizados. 

39. Que o povo negro era escravizado, muito judiado e maltratado; suas religiões. 

40. O conhecimento que eu tenho do povo negro é que eles eram escravos e que 

os brancos faziam muito racismo. 

41. O conhecimento que eu tenho é que eles lutaram muito para ter os mesmos 

direitos que todo mundo. 

42. O conhecimento que eu tenho é que eles foram escravizados. Tem a 

importância muito grande mais poucos respeitam. 

43. A que eles eram escravos. 

44. Sobre a luta de Zumbi, a escravidão, Aleijadinho, Capoeira, Revolta da Chibata, 

etc. 

45. Um pouco sobre a cultura. 

46. Que no passado eram escravos e hoje, mesmo não sendo mais escravos tem 

muito preconceito contra eles.  
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3 -  Você já sofreu algum tipo de preconceito e discriminação? Se sim pode 

descrever a situação e onde ocorreu? (Não é preciso citar o nome de 

pessoas)  

 

1. Não 

2. Não  

3. Sim. Há zuação e preconceito. Eu sou zuado às vezes mas para eles é 

difícil parar com isso. 

4. Sim de Mister Been, na escola. 

5. Sim, mas não quero falar. 

6. Não me lembro. 

7. Não 

8. Não sofri mas já vi gente sofrendo preconceito. 

9. Antes eu era branca e me chamava de branquela. Agora sou parda de 

me chamam de amarela. 

10. Não. 

11. Não.  

12. Não.  

13. Sim, em uma briga na escola. 

14. Sim me chamaram de macaco. 

15. Sim. 

16. Sim, macaco. 

17. Não.  

18. Não.  

19. Não sofri nenhum tipo. 

20. Não.  

21. Não.  

22. Não mas sinto por quem já. 

23. Não. 

24. Não sofri nenhuma discriminação. 

25. Não. 

26. Não. 

27. Não quero falar sobre isto. 
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28. Não. 

29. Na escola. 

30. Um menino me chamou de bruxa do cabelo ruim. 

31. Todos os dias me chamam de fumaça de churrasco, chuchu de petróleo, 

chassi de incinerar e pão com torresmo. 

32. Sim, na escola falaram que meu cabelo é duro, que dá para lavar vasilha 

de casa de mendigo 

33. Nenhuma. 

34. Sim já me chamaram de preto.  

35. Não.  

36. Não. 

37. Sim, quando eu era bem gordinha, as pessoas me xingavam, punham 

apelidos e isso era muito ruim. Mas hoje não sofro mais isso, graças a Deus. 

38. Não. 

39. Não.  

40. Não. 

41. Sim na escola, por apelidos. 

42. Sim, pelo meu jeito, por ser diferente das outras meninas. 

43. Sim, cabelo duro, beiçuda, cara de asfalto etc. 

44. Para mim essas duas coisas são meio que idênticas. Isso acontece pelas 

pessoas julgarem sem conhecer. 

45. Nunca.  

46. Não. 

 

4- Na sua opinião quais atividades o negro pode exercer e 
ocupar na sociedade? (Por exemplo profissões) 
 

 
1. Em todos os lugares. Os negros e negras podem trabalhar em todas as 

profissões e atividades. 

2. Não sei 

3. É muito difícil os negros acharem profissão mas a (pró?) atividade deles 

fazem eles conseguirem 

4. Professora, psicóloga, médica, delegada, juiz(a) etc.  

5. Nem sei. 
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6. Engenheiro, eletricista, presidente. 

7. Jogador de futebol, vôlei, tênis, trabalhos na sociedade. 

8. Professor, advogado, jogadores de futebol, basquete, etc. 

9. Várias. 

10. Todas, por que não é cor que define a pessoa mas sim o caráter.  

11. Escravos  

12. Qualquer uma que quiser. 

13. Lixeiro, gari, pedreiro, servente. 

14. Todo tipo de profissão sem exceção. 

15. Não sei 

16. Pedreiro, pintor e advogado 

17. Todas  

18. Todas porque eu também sou uma. 

19. Qualquer uma profissão. 

20. Todas as profissão porque negro também é ser humano. 

21. Profissões: pedreiro. 

22. Todas as profissões. 

23. Somos todos iguais. 

24. Todas. 

25. Eu já acho que poderia ser presidente do Brasil para começar. 

26. Capoeira. 

27. Eu achei que qualquer uma. Não é pela cor que “alguém não pode dar 

uma profissão para o negro. 

28. Todasao valorizarmos, tem que ter igualdade. 

29. Para mim a mesma coisa que os brancos. 

30. Gari, babá e se ele quiser, qualquer coisa. 

31. Todas. 

32. Tais tipo: médico, juiz, advogado entre muitos. 

33. Todas as que existem por que a cor da pele não influencia no trabalho. 

34. Camelô, gari, vendedor de sinal, etc. 

35. Gari, lixeiro, vendedor, de chup chup no sinal, camelô, cambista, 

flanelinha, catador de latinha. 

36. Pedreiro, trabalhador de minas, taxistas, gari, flanelinha. 
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37. Pedreiro, gari, catador de esterco e catador de latinha. 

38. Todos os tipos, empresários, médicos, advogados, etc. 

39. Secretaria faxineira, gari, professor, qualquer cargo, todos tem direitos 

iguais. 

40. Lixeiro, pedreiro etc. 

41. Todo tipo de atividades, advogado, engenheiro, médico etc. 

42. Todos eles são como qualquer outro mas muitos não aceitam. 

43. Eles podem mostrar que todos são iguais e ninguém é perfeito. 

44. Qualquer uma. 

45. Na minha opinião todas por que eles são iguais a todos nós. 

46. Todos continuam sendo seres humanos, branco ou negros. 

 

 

5- O que sabe sobre os direitos humanos 
 
 
 
1. Nada 

2. Que tem que ter respeito 

3. Não sei 

4. Pelo que eu entendo, todos tem direitos humanos, sendo pobre, rico, 

preto, branco, pardo... todos tem direito de trabalhar, estudar etc. mas hoje, 

ninguém é respeitado mais. 

5. Eu acho assim, todo mundo tem os mesmos direitos. 

6. Direitos humanos é quando você é humilhado ou “racionado” você pode 

denunciar a pessoa que humilhou e ser preso. 

7. Que cada um respeita o outro. 

8. Eu sei que ninguém deve discriminar pela cor da pele ou pela classe 

social. 

9. Eu sei que os direitos humanos é ter um emprego bom, ter valorização 

etc. 

10. Os direitos humanos é você fazer tudo o que quiser mas dentro da lei. 

11. Nada 

12. Que cada um pode lutar por seu sonhos. 

13. Que cada um tem os mesmos direitos 
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14. Que todo o ser humano tem o mesmo direito que o povo branco. 

15. Não sei de nada 

16. Porque pessoas tem seus direitos humanos parta trabalhar em qualquer 

lugar. 

17. Todos por que o negro também é humano. 

18. Não sei 

19. Muitas coisas 

20. Nada  

21. Sim  

22. Pouco 

23. Nada. 

24. Não deveria existir isso mas para mim não tem diferença. Mais sempre 

vai ter as diferenças! 

25. Não sei. 

26. Sei que todos nós temos direitos quais pode ser negros, brancos, etc. 

Todos tem direitos. 

27. Nada.  

28. Nada. 

29. Que ninguém é melhor que ninguém. Não tem diferenças entre o negro 

e o branco. Deus que fez os dois. Tem que ter direitos humanos, tem que ter 

igualdade. 

30. Que todos merecem o mesmo respeito, direitos iguais. 

31. Nada.  

32. Que são direitos dos seres humanos. 

33. Muitas coisas mas não quero falar. 

34. Eu sei muitas coisas mas não quero escrever. 

35. Os direitos humanos é cada uma das pessoas ter direitos iguais. 

36. Que não é só os brancos que tem direitos, os negros também 

37. Sei que é um negócio que é diferente o direito das pessoas. 

38. Que cada um tem seus direito; de estudar, saúde, emprego, comida, ter 

uma moradia. 

39. Direitos humanos é que os brancos querem ser mis que os negros. O 

povo branco mandava no povo negro. 
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40. Eu sei que eles preza por uma igualdade racial, religiosa etc. 

41. Não tenho conhecimento sobre. 

42. Eu entendo que os direitos humanos é para todos, ou seja negros e 

brancos. 

43. Todos os direitos são iguais.  

44. Independente da escolha de cada um os direitos são de todos. 

45. Não me lembro. 

 

 

6- Você considera importante as ações que a escola promove 

para combater o racismo? 

  

1. Eu acho muito importante porque as pessoas podem ter ações agressivas 

e podem levar até à morte. 

2. Eu acho importante por que na escola tem muito racismo. 

3. Sim algumas pessoas que não sabem e podem aprender desta forma. 

4. Sim. 

5. Sim. 

6. Sim. 

7. Claro que sim. 

8. Sim. 

9. Sim.  

10. Para não mexer com as pessoas pois cada um tem seu jeito. 

11. Sim. 

12. Sim porque a escola deve dar o exemplo de se ter respeito com os 

colegas. 

13. Sim.  

14. Sim. 

15. É muito preconceito. 

16. Sim. 

17. Sim. 

18. Não. 

19. Não discriminar uns aos outros. 
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20. Sim. 

21. Sim porque nas escolas além de ter racismo tem loucos…na escola é 

melhor a convivência. 

22. Sim. 

23. Sim é até bom, que não ocorre na escola mesmo. 

24. Nada, a escola não promove nada. 

25. Sim. 

26. Acho que sim. 

27. Não. 

28. Sim. 

29. Sim. 

30. A escola não faz nada. 

31. Alguns trabalhos obre racismo. 

32. Sim porque fazendo isso eles ensinam o jeito de não cometer racismo. 

33. Sim. 

34. Sim. 

35. Sim, porque ninguém merece sofre qualquer tipo de preconceito. 

36. Sim 

37. Mais ou menos porque eu não participo de alguma coisa. 

38. Sim. 

39. Sim. 

40. Sim porque tem muitos alunos que fazem isso com os outros alunos. 

41. Sim. 

42. Sim, talvez sem a escola eu poderia estar pensando de outra forma. 

43. Talvez. 

44. Direitos de todos são iguais. 

45. Sim 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 
7- O que você pensa que poderia fazer para valorizar as 

diferenças e o convívio entre os alunos na escola? 

                                                                                     

1. Não precisa gostar da pessoas mas sim ter respeito, com a cor e tudo o 

que a pessoa tiver. 

2. Valorizar tudo. 

3. Olha eu penso que se você agir de forma diferente não praticando o 

racismo e o preconceito. Assim o convívio pode melhorar. 

4. Nem sei. 

5. Não faço nem ideia. 

6. Todos sem preconceitos porque somos todos iguais. 

7. Que cada aluno deveria respeitar todo mundo como se fosse pai e mãe. 

Eu acho que não posso fazer nada. As pessoas só mudam por vontade 

própria. 

8. Eu valorizo que os alunos brancos e negros se tem uma amizade boa um 

com o outro. 

9. Respeitar todos do mesmo jeito porque somos todos iguais.Eles tinha que 

ser mais educados, respeitar o professor. 

10. Não sei. 

11. Acabar com o racismo 

12. Nenhum convívio 

13. Não sei 

14. Não sei 

15. Nenhum convívio 

16. A conversa constante da família e educadores até a mudança de 

pensamento do indivíduo. 

17. Nessa escola não precisa por que a convivência já é boa. Mas nas outras 

escolas precisa falar mais com os alunos. 

18. Poderia fazer alguma coisa para acabar com o racismo porque ainda na 

escola tem muito racismo do tipo de cor, cabelo, etc. 

19. Mais educação. 

20. Ficar quieto, senão sobra pra mim. 

21. Acabar com o bullying. 
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22. Não mexer com ninguém. 

23. Ter respeito. 

24. Fazer uma roda e todos falarem sobre seus defeitos. 

25. Não sei. 

26. Fazer atividade de campo, formando duplas, trios, grupos. 

27. Acho que nada. 

28. Creio que não poderia fazer mais nada. 

29. Ter mais convívio. 

30. Ter mais convivência. 

31. Acho que cada um deveria olhar para dentro de si mesmo e parar de ter 

preconceito contra os outros, porque somos todos iguais. 

32. Os pais darem ensinamentos a seus filhos, porque às vezes o filho é 

preconceituoso ou racista por causa dos pais que não ensinam ou por 

que os pais são de um jeito, aí eles acham que tem que ser. 

33. Para valorizar e ter mais cooperação entre professores e alunos, etc. 

34. Eu acho que deveria ter mais igualdade, mais humildade de algumas 

pessoas. 

35. Se houvesse um horário para discutirmos nossos problemas em uma 

roda. 

36. Realizar uma roda de conversa alguns dias e explicar para eles, 

principalmente para quem não sabe, que todos nós somos iguais. 

37. Cada pessoas cuidar de si mesma e tratar todos iguais. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Carta de Apresentação  
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ANEXO A – Continuação 
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ANEXO B - Termo de consentimento 
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ANEXO B – Continuação 
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