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RESUMO 

Este trabalho traz como eixo central o Estudo Crítico-Reflexivo da Obra 
Literária A Escrava Isaura, do escritor romântico, Bernardo Guimarães, no 
século XIX. O objetivo principal foi refletir acerca da discriminação racial e do 
racismo que causam traumas, conflitos, enfim, sofrimentos e que ficaram 
registrados no psiquè de cada um. Em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica 
foi calcada fundamentalmente em livros de História, em livros de especialistas 
no tema em tela e nos módulos estudados durante o curso de Especialização 
em Educação em e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade 
Cultural. Em segundo lugar, procurou-se buscar na obra romântica, A Escrava 
Isaura a disseminação do racismo, onde a personagem central era uma 
escrava, de cor branca e que não possuía características físicas do negro, 
todavia, era discriminada. A pesquisa foi feita no Centro de Ensino Médio 2 de 
Planaltina/Distrito Federal, turno noturno, alunos do sexo masculino e do 
feminino, idade entre 17 e 25 anos, a maioria trabalhadora nos mais diversos 
tipos de serviços. Para a pesquisa-interventiva foram usados textos de apoio 
para reflexão, palestras, músicas, retroprojetor, oficinas, alguns vídeos. E, para 
culminar o trabalho de intervenção também foi organizado um desfile em 
comemoração ao aniversário da cidade de Planaltina-DF. 

Palavras-chave: discriminação racial; intolerância; diversidade cultural; Direitos 

Humanos e Cidadania. 
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INTRODUÇÃO 

      A ideia central desta monografia é trabalhar no intuito de perceber que 

somos indivíduos diferentes com direitos iguais e analisar comportamentos dos 

educandos, educadores e da sociedade de um modo geral, para, a partir daí, 

construir uma proposta de educação em e para os Direitos Humanos e 

Cidadania. A problematização está centrada no preconceito racial. 

 A pesquisa buscou estudo crítico-reflexivo da obra literária: A Escrava 

Isaura, do escritor Bernardo Guimarães e, a partir deste estudo estabelecer 

uma reflexão sobre o preconceito racial no âmbito escolar. A pesquisa-

intervenção buscou proposição de ações pedagógicas apontando 

possibilidades de construção de uma educação em e para os Direitos 

Humanos, Diversidade e cidadania. 

Durante a pesquisa observei que os professores, quando apresentam 

textos para discussão, pouco levam em conta a homogeneização cultural, as 

práticas discursivas universalizantes, as desigualdades socioeconômicas e o 

direito à propriedade privada, dos quais, milhões foram excluídos, ou seja, não 

são discutidos os princípios basilares das sociedades burguesas liberais que 

contrapõem à cultura de defesa dos Direitos Humanos, diversidade e 

cidadania1. 

      O que gera a situação de intriga é o preconceito racial (racismo), tendo 

como reflexão a obra literária, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães.  

O livro A Escrava Isaura pertence ao estilo de época do Romantismo 

que predominou no Brasil entre 1.836 e 1.881, porém, a personagem central, 

Isaura, não é uma mulher negra, ela era clara, o que colocou o racismo de 

maneira evidente, aberta, desmascarada dentro dos escritos do livro em tela. 

Mesmo Isaura sendo de cor clara era filha de ex-escrava e não tinha sua 

liberdade até mesmo para amar. E este romance é trabalhado até hoje nas 

escolas do Brasil mostrando apenas o lado romântico. 

1
 SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Educação em/para os direitos humanos: entre a universalidade e as 

particularidades, uma perspectiva histórica, em SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Et al. Educação em 
Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.  p. 
245-273 
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 O tema abordado neste trabalho é de grande relevância para o estudo 

dos Direitos Humanos (DH) uma vez que aborda um marco histórico da 

sociedade mundial. Destarte, o principal alvo do tratamento desumano, o 

negro, entrou para a referência social como alguém diferente, com qualidades 

destoadas do europeu e sendo até mesmo objeto de discriminação para o 

branco colonizador. 

 Desta forma, o problema do racismo será desenvolvido junto à escola 

apontando situações acerca da discriminação racial, mostrando que ela anda 

em mão contrária à harmonia da convivência, e tem-se como o objetivo 

principal mostrar aos alunos que as pessoas são diferentes, com culturas 

múltiplas e apresentam vulnerabilidades, todavia, com direito à nossa 

identidade e cidadania. Todas as pessoas são diferentes, mas, são 

possuidoras de mesmos valores conforme a justiça dá a concessão, este é o 

princípio da isonomia, trazido à tona pelas leis que foram criadas com o 

decorrer do tempo. 

Para esse trabalho de pesquisa é fundamental buscar a resposta do 

que gera a situação de intriga: como desconstruir o racismo refletindo sobre a 

obra A Escrava Isaura? O romance em tela se encaixa bem no assunto, pois 

traz à tona a discriminação, mesmo a personagem central sendo de pele alva, 

porém, oriunda do fruto da miscigenação, tendo assim, há a mistura de 

sangues. 

O objetivo geral desta pesquisa é promover, junto aos alunos, a 

leitura crítico-reflexiva da obra de Bernardo Guimarães intitulada A Escrava 

Isaura visando a identificação e desconstrução de preconceitos em relação ao 

negro. Os objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento da pesquisa 

foram: refletir sobre a construção do preconceito racial na sociedade brasileira 

a partir da obra literária selecionada; apontar as relações étnico-raciais e a 

necessidade da Educação em Direitos Humanos como garantia do respeito à 

diversidade; refletir acerca do preconceito e discriminação racial no âmbito do 

espaço escolar; promover Política de Cidadania e da Cultura da Paz na Escola.  

 A sociedade brasileira é formada por sujeitos da diversidade, entretanto, 

como a nossa formação cultural se desenvolveu numa perspectiva de 

homogeneização, de universalização e exclusão, foram construídos e 

amalgamados diferentes tipos de preconceitos, tais como: racismo, sexismo, 
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homofobia, classismo, etarismo, intolerância religiosa e morfofobia, conforme 

expõem os autores do módulo II, Sujeitos da Diversidade, Wanderson Flor do 

Nascimento e Polianne Delmondez.  

Diante das reflexões empreendidas surge a premente necessidade de 

propor ações educativas e práticas pedagógicas que propiciem a garantia e 

promoção dos direitos humanos, consolidem a cidadania e promovam a 

socialização, convivência e respeito às diversidades no espaço escolar e na 

sociedade como um todo. Uma vez que o homem não consegue viver 

isoladamente, por conseguinte, há de se ter ética e estética para que 

possamos conviver agregados.  

 Já que as culturas são múltiplas até hoje, a escola é o ponto de partida 

para receber os mais diversos desafios para a superação do racismo e da 

intolerância para com o próximo objetivando uma cultura de paz social nas 

comunidades. 

É a forma para que as pessoas possam entender as divergências 

existentes e as mais variadas violências contra aqueles que são considerados 

diferentes, pois, todos poderão estar juntos, discutir os por quês dos conflitos e 

buscarem as soluções para estes e resgatar os valores, inclusive os da família. 

Consoante interpela Munduruku (2009) a percepção de que as unidades 

de ensino estão passando e vivendo um grande desafio na educação do corpo 

docente, uma vez que assumiu as vezes da família, cabendo a ela educar 

jovens e crianças.             

A monografia foi estruturada em Introdução, três capítulos e as 

considerações finais. No capítulo I apresento a Fundamentação teórica, onde 

abordo as questões referentes à obra literária clássica da literatura brasileira, A 

Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães apresentando a necessidade de uma 

reflexão maior a respeito do racismo e do preconceito racial abarcando a 

história dos negros no Brasil; uma rápida passagem pela História brasileira 

juntamente com a exclusão social; a violação dos Direitos Humanos no século 

XIX; a Educação em e para os Direitos Humanos e a diversidade cultural. 

No capítulo II trato da metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa em sua fundamentação teórica; o contexto em que foi feita; quem 

foram os participantes da pesquisa; quais os instrumentos e materiais usados; 
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os procedimentos para a construção dos dados; a análise dos dados e as 

ações interventivas. 

No capítulo III apresento o resultado da pesquisa, estabelecendo o 

diálogo com os autores que fundamentaram o estudo mostrando que através 

de suas ideias houve a possibilidade de avançar na compreensão da 

problemática e buscar a possível solução para o combate e erradicação do 

racismo. 

E, por fim, faço as minhas considerações finais acerca dos caminhos 

percorridos, dos objetivos alcançados e das possibilidades de outros estudos 

sobre o tema em tela, qual seja, o racismo, este que faz com que as relações 

pessoais dentro da sociedade sejam cada vez mais difíceis com a intolerância 

que a cada dia aumenta mais, mostrando que os cidadãos podem conviver 

sem a violência mais truculenta tanto nas comunidades, quanto no espaço 

escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O Racismo na obra A Escrava Isaura  

 

O livro pertencente ao movimento literário romântico brasileiro, A 

Escrava Isaura, do escritor Bernardo Guimarães, que traz em seu bojo, a 

história de uma escrava branca, filha de uma ex-escrava, Juliana e Miguel que 

era trabalhador do dono da fazenda situada em campo dos Goitacazes, Rio de 

Janeiro e a narrativa se dá no século XIX, na época do reinado de D. Pedro II. 

A mão de obra era escravista e Isaura ficou órfã de mãe logo cedo, mas 

como sua genitora trabalhava na casa de sua senhora, a mulher do 

comendador, Isaura ficou sendo a criada da casa com um tratamento 

diferenciado, mesmo sendo uma escrava. Torna-se necessário destacar que o 

tratamento diferenciado só existia porque ela era uma escrava cativa, condição 

que ela mesma amargava em diversas passagens do livro. 

A escrava branca cantava bem, era muito bonita, tinha voz canora, doce, 

tocava piano e morava com a sua senhora a qual prometera dar a ela a 

liberdade para que pudesse ser livre e fazer o que quisesse de sua vida. 

Provavelmente, estes atributos visavam distanciá-la da condição de escrava 

para que pudesse ser aceita pelo público leitor da época, em sua maioria 

burguês... 

Por ter um tratamento diferenciado, a personagem central causava 

inveja em outras escravas e, com sua beleza atraía a paixão dos homens da 

época que com ela queriam se casar. O preconceito era latente: Isaura só era 

cortejada porque era clara. Provavelmente, se tivesse a pele escura não teria 

chance, mas ela sempre se lembrava da condição que vivia, uma escrava 

como outra qualquer, sem liberdade de escolher seu destino, seu amor, sua 

felicidade. Sua tristeza era grande, que quando cantava, havia também uma 

profunda amargura que surgia, 
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Desd’o berço respirando 
Os ares da escravidão, 
Como semente lançada 
Em terra de maldição, 
A vida passo chorando 
Minha triste condição. 
Os meus braços estão presos, 
A ninguém posso abraçar, 
Nem meus lábios, nem meus olhos 
Não podem de amor falar; 
Deu-me Deus um coração 
Somente para penar. 
(GUIMARÃES, 1998, p. 12). 

 

 Conforme os versos das estrofes acima, Isaura tinha uma vida triste por 

ter nascido escrava e desde então respira os ares da escravidão, mesmo 

sendo branca e tendo uma vida diferenciada dos demais trabalhadores da 

fazenda. Acredito que na estrofe acima o autor consegue usar a personagem 

de Isaura para contar ou instigar o leitor sobre um dos malefícios da escravidão 

que é a coisificação do ser humano.  

De nada adiantava toda a diferença se ela era vítima do racismo, pois 

era discriminada e reconhecia sua condição e além do mais, outras pessoas 

ainda diziam que ela não passava de uma escrava, como é o caso da escrava 

Rosa que sentia inveja de Isaura. 

 Leôncio ficou sendo o único herdeiro dos bens do comendador, que era 

o velho dono da bela e frondosa fazenda.   

Com a morte do comendador, Leôncio, seu filho, passou a ser herdeiro 

de tudo e se casou com Malvina, mas quando viu a escrava Isaura, não resistiu 

à sua beleza e quis logo usar o seu poder para tê-la ao seu prazer, só que ela 

não o quis, não sentia nada por ele e o desprezava a todo instante. 

Leôncio, filho do falecido comendador Almeida, proprietário da fazenda, 

sempre fora uma pessoa de más índoles, gastador e não dava valor aos 

estudos, 

  

                          Leôncio achara desde a infância nas larguezas e facilidades de seus 
pais amplos meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. 
Mau aluno e criança incorrigível, turbulento e insubordinado, andou 
de colégio em colégio e passou como gato por brasas por cima de 
todos os preparatórios, cujos exames sempre salvara à sombra do 
patronato.(GUIMARÃES, 1988, p. 16).  
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 Leôncio apresentando essas péssimas qualidades, quando se apossou 

dos bens deixados pelos seus pais, quis se aproveitar de Isaura, pois ela 

pertencia a ele, no entanto, ela não o amava e não se deixou levar por ser uma 

propriedade dele, ser usada como um objeto sexual, como faziam os donos 

dos escravos com aquelas que lhes agradavam e este é o posicionamento não 

só do racismo na época, como também é uma denúncia da miscigenação. 

 O personagem antagonista perseguia a pobre escrava por todos os 

lados e quis dar a ela um castigo pondo-a para trabalhar junto às tecedeiras e 

depois a amarrou em um tronco. Mas o pai de Isaura a desamarrou e com ela 

fugiu para Recife com a ajuda de um antigo amigo. 

 Em Recife, Isaura usou o pseudônimo de Elvira, conheceu Álvaro, um 

homem bonito e de bom coração que se apaixonou por ela e quis ajudá-la, 

porém não sabia de sua condição de escrava fugitiva. Um dia, eles foram a um 

baile e Isaura com sua beleza deixou os homens encantados e as mulheres 

com inveja. Cantou e todos ficaram admirados. Podemos perceber que sendo 

os leitores de romance da época, em sua maioria, burgueses uma personagem 

escrava e com pele retinta não conseguiria conquistar o carisma dos leitores. 

Talvez porque causasse desejo entre os homens e inveja entre as mulheres 

brancas. 

 Leôncio, em sua perseguição a Isaura, publicou nos jornais a foto da 

escrava Isaura como uma fugitiva e oferecia recompensa a quem a 

encontrasse. Em outro baile um homem a reconheceu e falou a todos no salão 

que ela era apenas uma escrava que fugiu, avisou Leôncio e este foi até Recife 

e buscou Isaura, que a ele pertencia, levou-a de volta para o Rio juntamente 

com o genitor, Miguel. 

 A vingança do antagonista seria casar sua escrava com Belchior, um 

homem feio, esquisito, mas responsável e trabalhador, assim, ela teria a 

liberdade, só que na hora do casamento apareceu o Dr. Álvaro que havia 

descoberto que Leôncio estava endividado, devia muito e Álvaro comprou os 

bens de Leôncio e deu a Isaura a carta de alforria e os dois se casaram e ela 

passou a ser livre. 

 Este romance também foi televisionado e agradou ao público, 

principalmente o feminino com sua história romântica, mas, o problema em si 

está no racismo existente, pois, ela era branca, maltratada e ela mesma se 
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sentia uma escrava e amargava a situação de ter nascido naquela condição, 

não ser dona de sua liberdade. Provavelmente, a escrava da obra de Bernardo 

tinha a pele clara porque foi escrito em uma época em que o romance era lido, 

sobretudo, pelos burgueses que dificilmente aceitariam ou receberiam com 

bons olhos um livro cuja personagem principal fosse negra.    

 Enfim, o racismo se encontra presente na obra. O fato do autor ter 

construído a personagem principal como uma escrava branca, mesmo quando 

a maioria absoluta de escravizados era de negros demonstra o quanto era forte 

a discriminação pela cor da pele.  

Os professores hão de ter atenção ao recomendar a leitura desta obra, 

pois, deve-se discutir com afinco o preconceito racial e a condição que o 

escravo vivia no Brasil. Condição essa que negava aos negros um lugar de 

destaque nas obras literárias. Realidade que ainda se perpetua no Brasil 200 

anos depois; visto que as discussões sobre o lugar ocupado pelos negros nas 

telenovelas hoje em dia, por exemplo, ainda são calorosas. Acredito que é a 

partir de debates e reflexão que os professores poderão combater o racismo e 

apregoar os Direitos Humanos, a cidadania e a paz nas escolas para que os 

alunos se tornem combatentes das injustiças sociais no que é tocante ao 

racismo. 

Alves e Oliveira (2010) apontam que nas sociedades que praticaram, 

lucraram e sofreram com a escravidão realizada pelos europeus na África e 

nas Américas, com início no século XV, não se nega que essa forma de 

trabalho marcou de uma forma profunda toda a vida da sociedade.  

 Estudar a obra literária A Escrava Isaura com os discentes é uma forma 

de mostrar-lhes a maneira como eram tratados os africanos e 

afrodescendentes da época aqui no Brasil, o trabalho, os Direitos Humanos, a 

vida em si no cotidiano e a relação com o passar do tempo até os dias atuais 

em nossa sociedade e quais a formas com que o racismo foi construído e as de 

combate a ele.  

 

1.2 Sinopses da História do Brasil e do negro no Brasil 

 

Na época em que os portugueses iniciaram a ocupação do Brasil, era 

utilizada a mão de obra nativa com o intuito de explorar os artigos que 
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possuíam valor de comércio na Europa. Todavia, nada indica que não tenha 

sido usada a mão de obra escrava naquele tempo, quando foi criado o governo 

geral. Até próximo a 1570, quando a produção açucareira teve seu deslanche 

na América portuguesa, a quantidade de escravos ainda era pequena e o 

trabalho grosso ainda era realizado pelos índios. Fossem eles escravos ou 

libertos. 

Os africanos chegavam ao Brasil através do tráfico negreiro, era o 

comércio de escravos que cruzava o Oceano Atlântico. Os africanos eram 

postos em porões, chegando a uma média de 400 escravos por vez, Alves e 

Oliveira (2010). 

Na comercialização, os escravos eram tão explorados que morriam de 

forma prematura devido à brutalidade com que eram tratados e ao peso do 

serviço a executar nas lavouras e nas minas. Quando chegavam ao Brasil, 

eram levados às feiras para serem vendidos de acordo com suas 

características para cada tipo de trabalho e, eles eram desembarcados 

principalmente no Rio de Janeiro, a cidade da corte. 

Alves e Oliveira (2010) explicam que houve o predomínio da escravidão 

africana e o abastecimento de trabalhadores para o serviço no solo e a imensa 

lucratividade que o africano trazia para os barões e para a coroa, o que era de 

grande monta. 

Houve uma noção enganosa por pouco tempo de que era preferível a 

mão de obra dos negros da guiné, pois os índios seriam, por natureza fracos, 

preguiçosos, selvagens e com pouca afeição ao trabalho braçal pesado. E, por 

outro lado, os africanos seriam fortes, especializados e predispostos ao serviço 

em geral. Além do mais, por estarem em sua terra, os indígenas fugiriam 

facilmente e em contrapartida, os africanos estando longe de suas terras teriam 

uma aceitabilidade melhor à escravidão. 

Segundo Alves e Oliveira (2010), há algumas explicações para o 

predomínio da escravidão africana no Brasil: 

 

                                      Para entender as razões dessas mudanças, vários fatores devem ser 
levados em conta: os conflitos entre portugueses e indígenas quando 
o “escambo” praticado no começo do século XVI se tornou 
desinteressante para os nativos; a alta mortalidade que as doenças 
trazidas pelos portugueses causaram para a população indígena; o 
interesse dos portugueses em estabelecer boas relações com os 
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indígenas para tê-los como elemento de segurança na nova terra e 
potenciais aliados na luta contra invasores europeus; e, finalmente, a 
Lei de proteção aos povos indígenas, promulgada pela coroa 
portuguesa em 1570, que somente admitia a escravização de nativos 
canibais e/ou de povos que ameaçassem a segurança de 
portugueses no Brasil. (ALVES e OLIVEIRA, 2010, p. 61). 

 
 

Conforme o exposto acima, os portugueses e os indígenas tinham 

motivos vários para as mudanças na mão de obra, do nativo para o escravo, 

tais como o desinteresse pelo escambo, doenças que aqui não existiam, mas 

vieram com os europeus e assolaram muitos índios, ter o indígena como 

guerreiro e defensor contra invasões e a Lei que surgira para escravizar 

apenas os antropófagos e os que trouxessem insegurança para os 

portugueses, o que foi favorável para a mão de obra escrava e a continuidade 

do tráfico negreiro. 

Ainda existiam outros motivos muito importantes, tais como, a 

rentabilidade para a Coroa Portuguesa, rentabilidade para os proprietários e 

comerciantes, pois, os escravos estavam presentes em engenhos, canaviais, 

minas e fazendas com culturas de gados. 

Eles trabalhavam ainda em tarefas de casa, e em outras obras quase 

que específicas como, sapatarias e carpintarias. Poderiam também ser 

alugados pelos seus donos ou exercerem outras profissões e, no final do dia, 

dando certa quantia aos seus senhores. Alves e Oliveira (2010) ainda apontam 

que com a construção do mundo moderno os africanos aportaram no Brasil lá 

por volta de 1.549, que era a época do Governo Geral e posteriormente foi 

crescendo o número de escravos que eram trazidos para o Brasil, até que se 

consolidou a escravidão como uma forma de trabalho na colônia e aos nativos 

havia a defesa de terem alma e podiam ser convertidos em novos cristãos pela 

igreja Católica.   

Uma sociedade é escrava a partir do momento em que há a própria 

escravidão, que é juridicamente uma pessoa ser dona de outro homem, como 

prelecionam Alves e Oliveira, 

 

                          O que define uma sociedade escravista é, em primeiro lugar, a 
existência da própria escravidão, que é um tipo de trabalho baseado 
em um dispositivo jurídico que permite a redução de homem à 
condição de propriedade (privada) de outro homem. É necessário, 
também, que existam escravos em uma escala tão grande que as 
características básicas dessa sociedade, como a hierarquia social, 
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não possam ser dissociadas da escravidão. (ALVES E OLIVEIRA, 
2010, p. 62). 

 

Destarte, o Brasil enquanto teve a sua mão de obra conforme 

preceituam os autores, era uma sociedade escravocrata, desde sua 

colonização até a abolição e, quase nenhuma pessoa imaginava um Brasil sem 

escravos.  

Padre Antônio Vieira, escritor português que viveu na terra brasileira, 

comparava o sofrimento dos negros nas suas formas de trabalhar com o 

sofrimento de Jesus Cristo e ainda dizia que ao serem escravizados tinham 

uma grande oportunidade de não mais serem pagãos. Outros celibatários 

agradeciam a Deus pela existência da escravidão. 

O Brasil, com sua Certidão de nascimento (carta de achamento) teve 

iniciado, no século XVI, o processo de ocupação e exploração que assim se 

propagou no tempo com sua História, conforme Cotrim (2013):  

1) 1.501 - Período Pré-colonizador e as primeiras décadas da 

América Portuguesa – Expedição comandada por Gaspar de 

Lemos; 1.503 – Expedição comandada por Gonçalo Coelho; 

1.516 e 1520 – Expedições comandadas por Cristóvão Jacques; 

Extração do Pau-Brasil, primeira riqueza explorada pelos 

europeus; Monopólio da Coroa; trabalho indígena e Instalação de 

Feitorias; 

2) Colonização – a decisão de ocupar a terra – Com o Tratado de 

Tordesilhas, Portugal e Espanha eram os donos da América; 

1.530 – primeira expedição colonizadora; 1532 – Martim Afonso 

de Sousa - cultivo da cana-de-açúcar; a primeira vila no Brasil foi 

o monopólio comercial português; escravização dos indígenas a 

partir de 1530; 1.534 – Sistema de Capitanias Hereditárias (início 

da administração  colonial); 1.549 – Governo Geral; Padroado 

(vínculo entre governo e igreja); Inquisição no Brasil; a 

Escravidão Africana e resistência, o tráfico negreiro; luta dos 

africanos e as diversas formas de resistência à escravidão; 

formação dos Quilombos; os Jesuítas; a mineração; guerras 

coloniais como a dos Emboabas, a Inconfidência Mineira (1.789), 

a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana; 



19 
 

3) A partir do século XIX, o Brasil caminha para a emancipação, 

pois com o Bloqueio imposto pela França Napoleônica, Bloqueio 

Continental, o qual, Portugal não obedeceu, Portugal foi invadido 

e a Família Real buscou refúgio no Brasil. A Corte Portuguesa se 

transferiu em 22 de janeiro de 1.808, chegando à Bahia. Depois 

de um mês se transferiu para o Rio de Janeiro e foi decretada a 

liberação da atividade industrial no Brasil e em 1.815 o Brasil 

assumia a autonomia administrativa deixando de ser 

praticamente uma colônia; 

4) Em 1.820, houve uma revolta em Portugal e os revoltosos, dentre 

suas exigências, queriam o retorno de D. João VI, o que ocorreu 

em 1.821. No dia 7 de setembro de 1.822 foi proclamada a 

Independência do Brasil, foi o rompimento político com Portugal. 

O Primeiro Reinado foi de 1.822 a 1.831 e a primeira 

Constituição foi outorgada por D. Pedro I em 1.824, que ficara no 

trono e abdicara em 1.831; 

5) No Primeiro Reinado, houve diversas revoltas provinciais, tais 

como, Cabanagem (1.835 a 1.840); Farroupilha (1.835 a 1.845); 

Revolta dos Maleses (1.835); Sabinada (1.837 – 1.838) e 

Balaiada (1.838 a 1.841). O Segundo Reinado também foi 

marcado por muitas revoltas como a Praieira (A Revolta Liberal 

Pernambucana). 

 As pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro eram muito fortes, pois, 

a Inglaterra era a maior potência daquela época e com a grande produção que 

possuía, os escravos não podiam ser consumidores, uma vez que não 

detinham salários e nem liberdade, todavia, a partir de 1.831, uma Lei 

Regencial pôs fim ao Tráfico Negreiro Internacional, mas a Lei não foi 

respeitada. Com a Lei Bill Aberdeen houve o fim do tráfico negreiro a partir de 

1.845 e somente a partir de 1.850, a Lei Eusébio de Queirós proibia a entrada, 

no Brasil, de escravos traficados. Tivemos também a Lei do Ventre Livre e a 

Lei do Sexagenário. 

Conforme Campos e Claro (2013), o governo e os proprietários não 

queriam a abolição, mas não eram respeitados os Direitos Humanos e 

aumentavam as campanhas abolicionistas nos grandes centros brasileiros 
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lideradas por pessoas de grande expressividade. Foram organizados clubes, 

associações e jornais com a intenção de alertar a população com a finalidade 

da modernização das relações de trabalho.  

Os abolicionistas começaram a mostrar exemplos como os Estados 

Unidos, onde houve a abolição em 1.865 e criticavam as leis do governo que 

sempre adiavam as resoluções sobre os cativeiros dos negros. Para muitos, 

não era somente interessante a libertação como inseri-los na sociedade. Os 

cometas e os caifazes promoviam rebeliões para a libertação dos escravos. 

Houve insurreições e assassinatos, e em 1.888, no dia 13 de maio, houve a Lei 

Áurea. 

Havia resistências à abolição e as cidades se tornavam o reduto dos 

negros fugitivos e a inserção destes no mercado de trabalho foi provocando a 

ruptura total com o sistema escravista. O cativeiro era um impasse para a 

modernidade, integração social e econômica do país, o que perturbava a paz e 

trazia muitas rebeliões. 

 Lei Áurea não pôs fim aos sofrimentos dos escravos, apesar de ser o 

golpe de morte contra o sistema escravagista, pois, faltava saber o lugar social 

para onde iria o ex-escravo da nação brasileira e a escravidão de tantos 

séculos não acabara por ali, já que, os negros foram entregues à própria sorte. 

De acordo com Candau; Paulo; Andrade; Lucinda; Sacavino; Amorim, 

(2013), um ponto muito importante nas relações entre as pessoas para que 

sejam respeitados os DH é a construção de um Estado de Direito e 

Democrático objetivando que estas vivam em liberdade, harmonia e respeitar 

mais os direitos adquiridos pelos indivíduos e o que é muito importante, a 

dignidade da pessoa humana, além do acesso à cultura.  

Todavia, o que sempre vemos é a exclusão social e a violação dos 

Direitos Humanos, o que prejudica também a educação, uma vez que esta é a 

base de uma sociedade mais justa e conhecedora dos seus direitos, daí o que 

permanecem são as desigualdades, preconceitos como o racismo que sempre 

existiu.  

Destarte, difícil se torna a absorção da cidadania e a fomentação de uma 

educação libertadora e transformadora de um povo consciente das ideologias 

políticas governamentais, assim sendo, emerge a necessidade profunda de um 
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educador sociocultural e político para as devidas transformações sociais da 

Educação em e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade Cultural.  

Os afro-brasileiros sempre foram excluídos da educação, consoante 

Rocha (2007), a discriminação racial vivida pelos negros em todos os setores 

sociais não é de um passado distante, ela está presente até hoje, na 

contemporaneidade, assim sendo, o racismo continuará como uma barreira 

para a alfabetização e o letramento de grupos discriminados inclusive nas 

relações de trabalho, onde o negro vai continuar ocupando cargos subalternos 

e recebendo salários baixos, quase insignificantes. 

Ainda Rocha (2007) afirma que a nossa prática de educação fora 

sempre um motivo de luta constante do movimento negro devido às 

desigualdades sociais existentes no seio da população e que também é um 

momento muito importante para se lutar, uma vez que atingimos uma 

Constituição Cidadã que vem abrindo o leque para a isonomia. 

 Ninguém pode ir à mão contrária à verdade de que as divulgações dos 

saberes referentes à cultura são partes do acontecer do homem. A escola, 

principalmente a pública, está desconetada à realidade das relações étnico-

raciais e que fazem parte das relações históricas da formação do povo 

brasileiro. 

Consoante Munanga (2009), os africanos também povoaram o Brasil e 

trouxeram muitas contribuições, o processo de miscigenação e amplo 

conhecimento para a cultura, como religião, dança, comida, linguagem, 

vestimentas, instrumentos musicais, músicas e depois formaram os quilombos 

em todo o Brasil como forma de resistência política.  

Para Matos (2004), a prática da discriminação racial é um malefício 

assim como todo malefício deve ser combatido dentro da sociedade para que 

ele deixe de existir. Aponta a falta de conhecimento como o principal fator que 

dá a existência a este mal que assola os indivíduos. Cita ainda que aqueles 

que acreditam em racismo têm a grande necessidade de tomar um remédio 

que é, na verdade, fazer uma análise de sua cognição, conhecer novas 

culturas, novos saberes, principalmente o caráter (ética) para que possam 

crescer na sabedoria que muitas pessoas já têm, inclusive, os que são 

analfabetos. 
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Coelho e Soares (2011) enfatizam que os cursos de formação dos 

profissionais em educação não estão antenados ao que é inerente às questões 

étnico-raciais no espaço-escola e que prejudicam o desempenho dos alunos, 

pois não se deve apenas levar em consideração a autoestima. 

Destarte, se a sociedade é discriminadora e passa a não reconhecer o 

aluno com dignidade da pessoa humana, este passará a não mais se esforçar 

para ter um bom ponto de chegada. Além do mais, as teorias pedagógicas 

existentes não estão assim preocupadas em trabalhar profundamente as 

questões étnico-raciais, quando mal trabalham é apenas o que envolve o 

preconceito, ou seja, não estão preocupados em trabalhar um conteúdo 

invisibilizado na escola, no entanto, presente no seio social. 

 

1.3 Violação dos Direitos dos negros no século XIX 

 

Os Direitos dos negros não eram respeitados conforme a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC). O Brasil, no século XIX, eram 

lesados principalmente: a liberdade, a igualdade de direitos, os tratamentos 

sociais. Os escravos não tinham direito à propriedade, pelo contrário eram 

propriedades de seus donos, não tinham segurança e acesso a cargos públicos 

entre outros direitos que eram defendidos pela Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão.  

 Os Direitos Humanos (DH) existiram desde a criação do Código de 

Hamurabi, séculos antes da era Cristã e que depois foi se aperfeiçoando em 

suas novas leis, todavia o ser humano, como de costume, não costumava 

respeitá-lo. Depois tivemos vários outros até chegarmos à Revolução 

Francesa, porém, os DH não foram respeitados na íntegra e não era diferente 

com os escravos que não eram possuidores de um dos principais direitos, o da 

liberdade.  

 Os escravos eram vendidos nos mercados conforme os interesses dos 

compradores e de acordo com suas características físicas para os trabalhos e 

necessidades dos compradores. Eles não eram donos de si e faziam as tarefas 

que a eles eram atribuídas, sob vigilância expressa de feitores. 

 Enfim, os negros tinham os Direitos Humanos violados, uma vez que tais 

Direitos não estavam ao seu alcance, e somente mais tarde conseguiram suas 
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libertações mediante intensa luta, e, que culminou com a assinatura da Lei 

Áurea. Entretanto, faz-se necessário salientar que a assinatura da lei por si só 

não resolveu a situação dos negros escravizados. Depois de libertos os negros 

não tinham para onde ir e também não foi assegurada a ele nenhuma 

dignidade da pessoa humana.  

 

         1.4 Educação em e para os Direitos Humanos 

 

 O espaço escolar é um lugar onde o profissional da educação deve 

saber usá-lo para construir o conhecimento juntamente com os educandos e 

não ser apenas um divulgador de conteúdos já prontos pela comunidade 

científica e trazidos como fórmulas nos livros que são usados em salas de aula 

no dia a dia. 

 Um grande erro nas concepções dos educadores ao expor um conteúdo 

é que eles já partem do conceito e este é o último que deve ser formado pelo 

aluno, assim sendo, professor deve conversar com os discentes. Perguntar-

lhes se já ouviram falar sobre o assunto, se já leram ou sabem a respeito 

daquele conteúdo apresentado, senão, o docente será apenas um pulverizador 

de conhecimentos selecionados em gabinetes com ar condicionado e sem 

saber até mesmo a realidade da sala de aula e o aluno vai se sentir como um 

gravador, repetindo o que foi lido ou falado pelo professor, um simples 

memorizador de fórmulas. 

 Conforme Candau e outros, temos que formar professores/as 

compromissados com os Direitos Humanos (DH),  

 

                                             Partimos da afirmação de que no Brasil ainda é tímida a introdução 
da temática dos DH na formação de professores e educadores em 
geral, tanto no que diz respeito à formação inicial, quanto à 
formação continuada. Poucos são os sistemas de ensino, os 
centros de formação de educadores e as organizações da 
sociedade civil que trabalham sistematicamente nesta perspectiva. 
No entanto, esta preocupação vem se afirmando e diferentes 
iniciativas vão surgindo, (CANDAU E OUTROS, 2013, p. 68) 

 

 O professor deve então educar para a cidadania em e para os Direitos 

Humanos, fazer do aluno um sabedor de seus direitos e deveres dentro da 
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sociedade, onde vive, respeitar direitos e cumprir deveres, pois só assim, 

teremos uma sociedade justa em busca da paz social. 

 O espaço-escola é o local onde deve ser transformada a sociedade 

embasada no conjunto de relacionamentos que direcionam as pessoas. A 

escola tem a função de mostrar para seus alunos o que é ser cidadão 

conhecedor e sabedor do seu espaço buscando a equalização para a 

resolução dos conflitos do cotidiano que aparecem entre os indivíduos. Ser 

cidadão é ser filantropo e conhecedor da razão perpassada no seio escolar. 

 Daí a importância de se ter uma escola cidadã, com um Projeto Político 

Pedagógico que abranja a comunidade escolar em seu total, desde a família, 

os servidores da escola, os alunos, os professores até os que dirigem a 

unidade escolar.  

É com a participação de todos que a sociedade adentra à escola e 

passa a ser mais um componente que ajudará a comunidade a andar nas 

veredas da harmonia, do respeito e da não discriminação racial para a 

Educação em e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade Cultural 

e Cidadania. 

 

          1.5 Diversidade Cultural e os Sujeitos da Diversidade Cultural 

 

            Os considerados Sujeitos da Diversidade Cultural e da Desigualdade 

são os Sujeitos da diversidade e suas vulnerabilidades dentro da questão racial 

e do racismo. A classificação racial não é de pouco tempo para cá. Há 

possibilidade de achar indicações de raça mesmo na época antiga, todavia 

com significados distorcidos dos que temos na atualidade, pois, esta surgiu na 

modernidade, em contemporaneidade com o processo de colonização da África 

e da Europa com algumas diferenças, Quijano (2006). 

            Ainda conforme Quijano (2006), na fase moderna é que aparece a 

ideologia de uma raça negra, indígena, amarela ou oriental e branca, de forma 

que todos no mundo pudessem se enquadrar em uma raça ou miscigenação. 

Houve assim uma hierarquia, hoje, podemos notar que a noção de raça sempre 

foi uma noção política, filosófica, religiosa, enfim, uma busca de poder. 

De acordo com o dicionário UNESP do Português Contemporâneo 

(2011), “racismo é a convicção de que há raças superiores e raças inferiores; 
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aversão por determinadas raças”. Assim sendo, hierarquização das pessoas 

em função de suas raças é o que chamamos de racismo, que é sempre uma 

estratégia de poder, quem manda e quem obedece. E hoje, tendemos a ver 

que a noção de raça é um produto da prática do racismo, uma vez, que o 

racismo tenha surgido, indicando principalmente quem é subalterno.  

            Enfim, somos vítimas da história ignorante de um povo que vê a 

sociedade escravista e ainda discriminada pela cor que é o racismo em si 

mesmo, diferenciada do preconceito da época colonizadora. As pessoas veem 

o racismo como mitologia, porém, sempre nos deparamos com questões 

raciais no cotidiano e insistimos em negar que o Brasil é um país racista e que 

convive com discriminações. Difícil é conviver com o racismo enquanto 

continuamos a subalternar as populações negras e indígenas, até mesmo outra 

que tenha a marca racial demarcada pelo racismo, Quijano (2006).  

            Os pontos comuns de vulnerabilidades e as atitudes grotescas formam 

um conjunto de ideologias discriminantes que culminam com o 

enfraquecimento daquelas diversas vítimas sobre os quais atuam. A 

vulnerabilidade brotada de atitudes ignorantes tem a tendência de deixar os 

indivíduos mais longe dos DH, à medida que são expulsas de seus próprios 

meios, ou tratadas como seres diferentes.  

            As discriminações estão presentes no dia a dia da maioria das pessoas 

em diversas partes do planeta. Contudo, esses fatores discriminatórios não 

ocorrem isolados no seio social e em tempos diferentes. São discriminados os 

homossexuais, negra/o, sexo, ou outras formas de diferenças, onde os sujeitos 

não são tidos como normais. O que faz, por exemplo, que um homem negro, 

homossexual, pobre, deficiente, seja um alvo da vulnerabilidade.  

            O que urge tomarmos medidas rápidas e eficientes na lida com a 

diferença e sabermos que não temos ainda engendrada uma cultura de direitos 

humanos. Não lidar com apenas uma violação de direitos, e sim, com a 

educação de saber que somos pessoas diferentes com direitos iguais. Resolver 

apenas uma parte do problema não é a solução, pois, várias são as 

vulnerabilidades.   (CRENSHAW, 1994; LUGONES, 2003). 

            E é na situação interdisciplinar que teremos a possibilidade de respeitar 

os Direitos Humanos dos vulneráveis com uma abordagem atenta aos pontos 

comuns das fraquezas, o que pode oferecer meios mais precisos para a 
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discussão dos casos em que as violações de direitos humanos se façam 

atuantes.  

Para o entendimento do que é preconceito, a escola é, sem sombra de 

dúvida, uma das instituições mais propícias de nossa sociedade. No espaço-

escola, refletimos, observamos, construímos, apreendemos e aprendemos 

recriando e passamos valores, teorias, práticas e fundamentos culturais. 

Noutros espaços também existe a construção de valores, e é também neste 

espaço que aprendemos a ser no mundo dos valores.  

            É na escola onde aprendemos maneiras de conviver com o mundo, 

com os outros e com nossa própria pessoa. A escola também tem 

características negativas, como o Bullying, por exemplo, o que fere de morte a 

nossa cultura, pontos ruins, tais como: o preconceito, a discriminação e a 

violência.  

As pessoas tidas como normais em nossa sociedade são do sexo 

masculino, heterossexuais, brancas, cristãs, com uma confortável capacidade 

de consumo e as diferentes são tratadas com diversos níveis de segregação e 

violência. 

             Urge a condição essencial de capacitar profissionais na área de 

educação – principalmente na básica – para que os primeiros enfrentamentos e 

para o combate ao racismo, sexismo, da homofobia, da lesbofobia e da 

transfobia sejam dados de maneira efetiva e que novas possibilidades de lidar 

com a diferença se estabeleçam no ambiente escolar e para que o papel 

formador da escola seja efetivado na construção de pessoas acolhedoras, não 

intolerantes, aptas a um convívio com a diversidade. 

Entende-se o papel dos e das profissionais da educação não apenas 

como simples transmissores de conhecimentos, mas como incentivadores e 

produtores/as de ideologias e de práticas sociais, que se unem com os devidos 

conhecimentos de seus antepassados nos processos interiorizados, tanto do 

aluno quanto do professor que se vê trilhando em um processo de 

conhecimento de si, calcado sobre uma série de problemas que envolvem 

efetivamente sua liberdade e a liberdade do indivíduo, como um ético, 

concreto, fator da liberdade, assim, eles conhecem sua própria caminhada.  
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                                      Pensar o desenvolvimento ético-estético no processo de tornar-se 
professor/a, a partir da perspectiva do cuidado de si de Foucault 
(2006), leva a uma melhor compreensão acerca das práticas de 
subjetivação por meio das quais os sujeitos professores/as formam a 
si mesmos. Pulino (2010; 2012) pontua que o cuidado de si, por meio 
de técnicas de subjetivação, prepara o sujeito para o acesso ao 
conhecimento e a verdade que afete o ser próprio do sujeito para que 
ele possa desenvolver uma práxis segundo a sua perspectiva. Nesse 
sentido, “o cuidado de si e do outro, na formação de professores/as, é 
uma estética e uma ética que proporciona que o sujeito transforme 
sua práxis nas relações e a si mesmo” (PULINO, 2010, p.162). 

 

 A questão da diversidade, da desigualdade social e dos DH influencia no 

modo como lida com seus/suas alunos/as. Desse modo, sugere-se uma 

abordagem com ética e estética para o desenvolvimento do ser profissional da 

educação com o conhecimento de suas raízes, Pulino (2010). 

           O Brasil tem seus pilares principais nos africanos, nos índios e nos 

europeus, daí ter sua cultura diversificada, pois, o nativo já tinha sua 

sociedade, sua religião, forma de alimentar, danças, enfim, todo um conjunto 

cultural que envolvia a sua sociedade.  

            Com a chegada do branco colonizador com seus costumes europeus, 

vestimentas, alimentação religião, língua e danças, houve já, uma determinada 

mescla cultural. Depois, vieram para o Brasil os africanos também com seus 

costumes e culturas ajudando no processo de miscigenação e discriminação. 

 Destarte, este tema se torna importante para uma pesquisa-intervenção 

no contexto escolar, uma vez que, o racismo é de grande envergadura e 

envolve diversidade social e até separatismo de grupos, onde uns não toleram 

os outros gerando distúrbios devido à falta de compreensão para com o ser de 

cor diferente.  

Racismo e preconceito racial são ideologias, estruturas e um processo 

pelo qual grupos especiais, baseados em caracteres biológicos e culturais 

verídicos ou atribuídos, são percebidos como uma raça ou grupos etnológicos 

inerentemente diferentes e inferiores. Tais diferenças são, a posteriori, 

utilizadas como parâmetros lógicos para excluírem os componentes desses 

grupos do acesso a recursos materiais ou imateriais.  

O racismo sempre envolve conflito de agrupamentos a respeito de 

recursos culturais, biológicos e materiais. E opera por meio de normas, práticas 

e percepções individuais, mas, por definição, não é uma característica de 

indivíduos. Assim sendo, erradicar o racismo não significa lutar contra pessoas, 



28 
 

mas se opor às ideologias pelas quais a discriminação trabalha mediante as 

relações culturais e sociais. Na ideologia dominante, em geral, não se 

reconhece que o racismo seja um problema estrutural, consoante Gomes 

(2005).  

O termo racismo é reservado apenas a crenças e ações que apoiam 

abertamente a ideia de hierarquias de base genética ou biológica entre grupos 

de pessoas. O problema dessas definições restritas de preconceito é que elas 

tendem a fazer vista grossa à natureza cambiante dele. O pensamento do 

racismo está se tornando cada vez mais enraizado de noções que atribuem 

deficiências culturais às minorias étnicas. 

 Essa criação de cultura do racismo constitui a substituição do 

determinismo biológico pelo cultural. Isto é, um conjunto de diferenças étnicas 

reais ou atribuídas, representando a cultura dominante como sendo a lei, e as 

outras culturas como diferentes, problemáticas e, geralmente, também 

atrasadas, ultrapassadas, Santos (2000).   

Este conceito permite que apareçam expressões de racismo e 

preconceito racial sem que se necessite atribuir o nome de racista a seus 

praticantes — em se tratando do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da 

Secretaria de Estado de Educação (SEE), questões didáticas, de literatura, 

autores, ilustradores, editores, educadores, especialistas em avaliação. Assim 

sendo, em certos pontos, a crítica ao racismo e à discriminação racial 

produzidos e sustentados pelos ignorantes, o que suscitou intensa reação de 

defesa, especialmente quando a representação criticada era da lavra de 

notáveis no poder da esfera infanto-juvenil brasileira.  

Finalmente, ao situar em mesmo plano o racismo, abandona-se a busca 

de causa última das desigualdades raciais. Diferentemente do que alguns 

pesquisadores enunciaram, consideramos que expressões de racismo em 

livros são mais que um simples ponto de vista, e constituem uma das formas 

de produção e sustentação do racismo em todo cotidiano do povo brasileiro, de 

acordo com FPA, 2009; ABRAMOVAY, 2009; MEC/INEP/FIPE (2009).  

Confrontando aos padrões norte-americanos e sul-africanos de relações 

raciais — que conheceram formas legais de separação (apartheid), adotando o 

sistema classificatório da baixa dependência, o padrão brasileiro tem sido 

considerado camarada, ou seja, sem racismo. Todavia, tal demarcação racial 
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brasileira, baseada em critérios de aparência e de intensa miscigenação, 

acarretando um grande índice de população miscigenada, foi e ainda é um 

elemento de sustentação do mito da democracia racial, conforme Wanderson 

Flor do Nascimento e Polianne Delmondez.  

 Não só na sociedade como um todo, mas também no espaço-escola 

temos este tipo de discriminação ao longo dos tempos e a comunidade escolar 

faz vista grossa deste fato que assola pessoas, causa problemas psicológicos, 

sociais e traz à tona a violência entre os indivíduos. 

 O problema maior é que, sempre, a teoria é pouca para convencer e 

mínima para tornar visível a discriminação racial nas unidades escolares.  

A multiplicidade e a diversidade existem onde os sujeitos têm suas 

fragilidades perante o racismo e os profissionais da educação não são ainda 

formados para combater tal problema, falam apenas superficialmente. 

Cidadãos que compõem o seio social formam uma cultura muito importante 

para a formação dos saberes do povo, é valorizando a cultura negra é que 

vamos saber o verdadeiro valor do povo, este sujeito ao todo, de acordo com 

Candau (2013). 

 A grande verdade é que deve existir a Educação em Direitos Humanos 

para que haja uma sociedade justa e que as pessoas possam viver em 

harmonia, uma vez que o homem é um animal político e deve viver sem 

preconceito e discriminação racial na sua forma decantada, consoante aponta 

Candau, 

 

   A constituição da sociedade brasileira se deu a partir de um processo 
de estruturação baseado na hierarquização racial, na organização 
familiar patriarcal e escravocrata. A interação entre senhor e escravo, 
este sujeito ao trabalho como uma ação-complemento natural 
amparado pela lógica do sistema de relações sociais no Brasil, 
contribuiu para a disseminação de ideia de harmonia racial.
 (CANDAU, 2013, p. 119). 

 

De acordo com Candau, a sociedade se formou a partir de uma 

hierarquia racial, o papel do escravo era de trabalhador, o obreiro onde 

obedecia às ordens do senhor e vivia para o senhor e além do mais era do 

senhor e a ele devia total obediência, e assim se formou a sociedade brasileira 
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em sua forma hierarquizada, tendo o negro com menor importância, sendo 

discriminado. 

A educação das relações étnico-raciais vem sendo um grande entrave 

no desenvolvimento escolar dos alunos, uma vez que, a discriminação sempre 

existiu e deixou o aluno discriminado mais distante da realidade escolar, o que 

o desmotiva e o faz evadir do ambiente estudantil, já que o sistema é 

excludente, conforme preceitua Rocha, 

 

O racismo e a prática discriminatória vivenciadas pelo segmento 
populacional negro brasileiro não são apenas heranças de um 
passado distante, mas vêm sendo reproduzidas e realimentadas ao 
longo do tempo. Constitui-se, assim, um instrumento que fortalece as 
desigualdades observadas na contemporaneidade. Um exemplo 
disso ocorre na realidade educacional... (ROCHA, 2011, p. 15). 

 

 Destarte, a Educação das Relações Étnico-Raciais deve pensar pontos 

referenciais para que se tenha a organização da prática pedagógica para o 

cotidiano, há de se mergulhar no horizonte africano para se buscar toda uma 

consciência da realidade e não tornar mais excludente o negro do meio 

educacional. 

 O racismo deve ser combatido, há de se encontrar um remédio que venha 

detonar de vez o racismo na escola e na sociedade, conforme preceitua Matos, 

 

                                       O racismo é um mal e, como todo mal, deve ser           atacado para 
ser destruído. Um dos grandes culpados pela existência do racismo 
ainda no século XXI é a ignorância. E Quem ainda acredita em ideias 
racistas precisa de um remédio: Rever seus conhecimentos. Precisa 
de novos saberes, principalmente da ética, para atingir o grau de 
sabedoria que algumas pessoas, mesmo analfabetas já possuem. 
Três são os saberes que devem ser estudados, discutidos testados e 
aprendidos: o conhecimento científico, o dos valores éticos e o 
popular. O conhecimento popular perverso, preconceituoso, e que 
provoca discriminações deve ser levado à sala de aula para ser 
confrontado com a ciência e com a ética. Esta última trata da busca 
racional para um bom relacionamento das pessoas entre si e delas 
com a mãe Terra (MATOS, 2004, p.9). 

 

 De acordo com Matos (2004), o racismo deve ser eliminado do seio social 

e é eliminando a ignorância é que as pessoas que ainda veem o racismo como 

algo natural devem repensar suas ideias, pois estão atrasadas e devem 
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analisar os seus preconceitos já formados para buscar a sapiência que muitos 

já têm mesmo sendo iletradas. O saber popular é o pior de todos, pois é 

preconceituoso e deve ser conduzido à sala de aula para debates e discussões 

com a razão (ciência) e o caráter (ética). 

 Descortinar a realidade não é fácil, todavia, há de se ter visibilidade e 

enfrentar desafios criando meios para a abordagem dos problemas étnico-

raciais no espaço escolar. E este desafio cabe ao educador de uma forma geral 

criando técnicas para eliminar o racismo, criar meios pedagógicos, sistemas, 

métodos eficientes para este combate com certeiro objetivo, de acordo com a 

ideia capitaneada por Coelho e Soares; 

 

                                      Pretende-se desenvolver a capacidade de compreensão e 
entendimento de textos, filmes e música, com base nas concepções 
teóricas sobre relações raciais no Brasil. Especificamente, pretende-
se identificar o nível de leitura dos alunos, ampliar a noção de texto, 
por meio de suportes audiovisuais, elaborar um perfil socioeconômico 
e cultural dos alunos, intervir junto aos alunos por meio do incentivo 
ao desenvolvimento do raciocínio lógico-formal, da abstração e do 
recurso a diferentes tipos de referências presentes em textos sobre 
relações raciais, fomentar o gosto pela leitura de texto sobre o 
racismo, preconceito e discriminação racial. (COELHO; SOARES, 
2011, p. 21). 

 

 Consoante o exposto, a partir do entendimento textual, de filmes e de 

música, e trabalhando as relações raciais existentes em nossa pátria, além de 

verificar o nível de leitura dos discentes, amplia-se a ideia de textualidade 

buscando como meio de apoio recursos audiovisuais, monta-se um perfil 

social, cultural e econômico do corpo discente e intervir nas inferências textuais 

no que é tocante ao racismo e ao preconceito racial. 

            A escola é o principal ponto de partida, já que, a sociedade é a fatia 

mais ignorante e que aumenta mais ainda a discriminação racial e poderá 

discutir e melhorar o relacionamento entre as pessoas, mostrar o que é 

racismo, discriminação racial e abordá-los sob a ótica da ética, e da razão que 

são as luzes das personalidades e das ciências de um modo geral. 
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CAPÍTULO II 

 

   2 METODOLOGIA  

 

2.1 Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

A metodologia de trabalho foi pensada a partir da perspectiva da 

Pesquisa Qualitativa, assentada nas reflexões propostas por Pedro Demo. O 

autor busca demonstrar as formas mais complexas de se pesquisar a respeito 

do tema em tela “Pesquisa qualitativa” e é de suma importância a sua leitura, 

pois quem realmente quer conhecer a respeito do assunto terá uma vasta 

bagagem para adentrar no cosmo da pesquisa qualitativa. 

Pegando como ponto de partida dentre o que é quantidade e qualidade 

não existe divisão, o autor apresenta detalhes importantes e essenciais à 

pesquisa qualitativa. Então, rebusca a Ciência da interpretação e nessa 

ideologia aberta, aprofunda na proposta para a busca da essência do estudo 

de pesquisas intensas ao redor de 3 ideias básicas: o contexto dentro da 

história, da análise estrutural e análise dialética.  

Todavia, o autor não deixa de reconhecer também que métodos 

quantitativos e qualitativos necessitam ser pegos como o que se complementa, 

já que qualidade e quantidade são posições diferentes do mesmo aspecto 

estudado, mas também deixa claro que o modo de busca não pode ser mais 

essencial que a realidade ser captada.  

Primeiramente, Demo propõe apresentar o que é o conceito de 

qualidade/intensidade, em contraposição paralela com a ideia de dualidade de 

interpretação. Ele analisa, assim, as proposições da qualidade (intensidade) e 

da quantidade (extensão) como sendo planificações diferenciadas do mesmo 

fenômeno.  

Ele propõe, desta forma, formalizar/sistematizar os dados obtidos por 

meio da pesquisa qualitativa, porém justifica que esta, apesar de formalizar, 

procura preservar a realidade acima do método. Na atualidade, o modelo se 

deslocou para o valor de se acreditar, ou seja, a realidade passou a ser como 

podemos percebê-la. Nesse sentido, Demo aponta que, num primeiro 
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momento, o sujeito é atraído pela aparência e não pelo conteúdo presente em 

determinada realidade.  

Em outro instante, com uma visão mais retida são observados os pontos 

mais profundos e descoberta as minúcias do objeto de pesquisa.   

Em Hermenêutica de Profundidade, Demo expõe a proposta de análise 

qualitativa, definida por este de “Hermenêutica da profundidade”. Esta proposta 

está umbilicalmente ligada à análise da Ideologia que possui uma ideia crítica, 

onde ideologia é um discurso, portanto não podemos analisá-la somente pelos 

seus sentidos aparentes, mas, sobretudo, pelos implícitos.  

Deslinde da ideia é uma interpretação das opiniões, crenças e 

compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas que 

constituem o mundo social. No entanto Demo afirma que se compreende 

melhor a fala de alguém se, além de sabermos o mundo de opiniões e crenças 

que a cerca, também buscarmos entender sua história de vida, seus projetos 

sociais coletivos e individuais, o entorno das tradições culturais que demarcam 

os sentidos, modos de relacionamento com os outros e constituição do grupo 

de relações mais próximas, e assim por diante. (DEMO, 2001, p.38). Para ir 

além da “interpretação da doxa”, devemos passar por três patamares de 

análise:  

 1) Contextualização sócio-histórica: alocar no espaço e no tempo 

o fenômeno pesquisado. Reconstruir as condições sociais e 

históricas de produção, circulação e recepção das formas 

simbólicas. As formas simbólicas não podem ser analisadas 

separadamente dos contextos em que são produzidas e 

interpretadas;  

 2) Análise formal: deslindar a estrutura da complexidade dos 

objetos e expressões que circulam nos campos sociais. Levantar 

no fluxo da fala o que é recorrente, repetitivo, regular, indicando 

algo estrutural, observando: frequências; códigos; estruturas; 

 3) Para concluir, o autor afirma que a pesquisa qualitativa é muito 

mais difícil, problemática e arriscada que a pesquisa quantitativa e 

que ao mesmo tempo em que defende a pesquisa qualitativa, crê 

ter feito esforço honesto para lhe dar credibilidade científica. 

Esforço válido, tarefa complexa cumprida. Com a leitura deste 
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livro o leitor compreende como se dá a construção da informação 

qualitativa, contribuindo para sua compreensão das 

características, especificidades e procedimentos, podendo utilizá-

la quando estiver diante de temas que se interessam mais pela 

intensidade do que pela extensão dos fenômenos. Porém, o leitor 

não pode perder de vista que métodos quantitativos e qualitativos 

precisam ser tomados como complementares, já que qualidade e 

quantidade são faces diferenciadas do mesmo fenômeno e que o 

mais importante, no entanto, é a realidade a ser captada do que o 

método de captação. 

    O primeiro passo, em direção à pesquisa, foi a escolha do local da 

realização da mesma e que se enquadrasse no padrão da ideia central 

abordada como tema. 

Depois, escolhi o público alvo que pudesse corresponder aos objetivos 

gerais e específicos demarcados. Posteriormente, fiz o levantamento 

bibliográfico que me serviria de apoio para a compreensão do conteúdo 

determinado. Escolhi as oficinas a serem trabalhados os textos e montei o 

cronograma com cada atividade na semana. 

  A pesquisa utilizada como método de abordagem, foi a pesquisa 

bibliográfica, que é passo inicial na construção efetiva de um conceito, ou seja, 

após a escolha de um assunto é necessário fazer uma revisão bibliográfica do 

tema apontado, tendo em vista que busca o estudo sistematizado, embasado 

em materiais publicados, como livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

materiais disponibilizados e publicados, em geral. 

A mesma complementa-se com um estudo de caso por observação 

direta, onde será apresentada uma empresa a qual servirá de exemplo para 

análises, conclusões e pesquisa documental embasada em documentos 

fornecidos pela empresa apontada. 

Como afirma Vergara (2006), o leitor deve ser informado sobre o tipo de 

pesquisa que será realizada, sua conceituação e justificativa à luz da 

investigação específica. Portanto, classifica-se a esta pesquisa quanto aos fins 

como: 
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Explicativa por buscar, esclarecer e justificar os fatores que por sua vez 

contribuem para ocorrência dos fatos. Considera-se ser este o tipo de pesquisa 

que explica a razão, o por quê dos fenômenos, uma vez que aprofunda o 

conhecimento de uma dada realidade.  

Quanto aos meios: 

 Pesquisa bibliográfica – estudo desenvolvido com base em materiais 

publicados (livros, artigos, jornais, revistas, etc.); 

 Estudo de caso por observação direta: é um método qualitativo que 

consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele 

serve para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito 

controle sobre o fenômeno estudado. O estudo de caso contribui para 

compreendermos melhor os fenômenos individuais, os processos 

organizacionais e políticos da sociedade. É uma ferramenta utilizada para 

entendermos a forma e os motivos que levaram a determinada decisão.  

 

 

2.2 Contexto da Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada no Centro de Ensino Médio 2 de Planaltina-DF, 

uma escola de grande porte que atende a alunos do Ensino Médio, nos 3 

turnos, sendo que, à noite, é atendida apenas a semestralidade. 

 Há alunos e alunas residentes em vários bairros pobres da cidade que já 

é discriminada por ser suburbana, distante do centro da capital, a comunidade 

é de classe baixa, nível baixo de escolaridade e que trabalha em serviços 

geralmente braçais e que oferecem baixo salário aos obreiros. 

 

2.3 Participantes  

 

 Os participantes foram alunos de idade entre 17 e 25 anos, sexo 

masculino e sexo feminino, gays, lésbicas, bissexuais, transgênero, várias 

religiões, brancos, negros e de várias regiões do Brasil. Todos capazes de 

identificar, desconstruir, e refletir sobre o racismo e o preconceito racial na obra 

A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
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 Além disso, compreender as relações étnico-raciais, perceber a 

necessidade da Educação em Direitos Humanos e promover a política para a 

cidadania e cultura de Paz nas escolas. Também houve a participação da 

direção, professores e servidores da escola. 

 

2.4 Instrumentos e Materiais  

 

 Os instrumentos e materiais que foram utilizados para levantamento das 

informações da pesquisa: o Projeto Político Pedagógico da escola, listagem 

dos alunos, dados da Unidade de Ensino, cartazes, retroprojetor, cópias, 

barracas para as oficinas e caixas de som com microfone.  

 

2.5 Procedimentos de Construção de Dados 

 

 A escola foi escolhida por ela ser diversificada e inclusiva, possuir uma 

variedade imensa de alunos que se encaixam bem no meu trabalho, de cores 

variadas e de diversos pontos da cidade e com diversos pontos de vista. 

 As turmas foram escolhidas por serem de terceiro ano do ensino médio 

e já tiveram diversas disciplinas que dizem respeito ao tema em tela e são 

meus alunos no curso noturno e a idade está entre 17 e 25 anos, o que os 

torna mais críticos para a convivência e o combate do racismo e do preconceito 

racial.  

 Em uma conversa simples foi iniciada a concepção a respeito dos 

Direitos Humanos e a eles foi dito que o tema é de grande envergadura, muito 

problemático dentro de nossa sociedade e que deve ser combatido, 

principalmente dentro das escolas para que o assunto possa ser eliminado em 

sentido amplo. 

 Foi usado o livro A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, mostrando 

o racismo existente na obra, textos de apoio para aprofundamento das ideias, 

músicas que tratam do assunto, capoeira que é vinda da África, desfile em 

comemoração ao aniversário da cidade de Planaltina-DF, apresentação de 

cultura negra como forma de importância para o Brasil, poemas de vários 

autores que tratam do tema, vídeos de pessoas que já passaram por situações 
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e com depoimentos e palestra sobre racismo com a palavra sendo usada de 

forma aberta em plenária.  

 

 2.5.1 Estudo Crítico-Reflexivo da obra Literária A Escrava Isaura de 

Bernardo Guimarães 

 

 Primeiramente, foi importante discutir com os alunos o que é tocante às 

raízes brasileiras e o processo de miscigenação que existiu desde o processo 

de colonização falando sobre o nativo, o branco europeu e o africano com a 

importância e participação de cada um na formação cultural do Brasil. 

 Depois, foi dada ênfase ao tráfico negreiro como forma de chegada dos 

africanos no país no século XVI e a sua mão de obra para o desenvolvimento 

econômico brasileiro, a exploração, a forma de tratamento, tipo de trabalho, 

quando começou e terminou e o preconceito racial, juntamente com a ideia do 

que é ser escravo. 

 Foi apresentada a obra para a leitura, sendo que, uma primeira olhada 

no livro em si, como ilustração da capa, índice, primeira impressão e foi dado o 

prazo de 15 dias para a leitura e fichamento da obra. 

 Foi feita uma discussão sobre a história como um todo. Foi falado o lado 

romântico, mas o que interessava era o debate em torno do racismo dentro da 

obra, pois, o ponto importante não é a cor da personagem e sim o preconceito 

existente na época. Uma questão que foi amplamente debatido foi o fato da 

personagem ser branca e não negra, pois, certamente se a personagem fosse 

negra não chamaria a atenção da sociedade da época. 

 Finalmente, falamos sobre o racismo no âmbito escolar, na família, na 

sociedade e a maneira de combatê-lo de uma forma geral para que possamos 

viver em harmonia e as pessoas possam compreender que somos indivíduos 

diferentes, mas, com direitos iguais. 

 

2.6 Procedimentos de Análise de Dados 

 

 Os resultados foram analisados observando cada objetivo proposto, o 

livro busca mostrar que o racismo existia com maior força, mesmo que a 

personagem chamasse a atenção como cantar bem, tocar piano, vestir belos 
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vestidos, morar com a senhora e despertar o amor dos homens.  Na obra o 

racismo é ressaltado pelo fato da personagem ser branca. E mesmo sendo 

clara precisar ter qualidades que saltam aos olhos como beleza, habilidade de 

cantar e tocar piano, por exemplo, para ser aceita pela sociedade. 

Os textos de apoio aprofundaram na reflexão do preconceito racial 

mostrando o valor do negro na formação cultural de nossa nação. A música é a 

arte que não possui fronteiras, juntamente com os poemas, serão observados 

as letras e o arranjo e os alunos terão a capacidade de abrir refletir para dar a 

importância ao assunto após sua reflexão. Será demonstrada a importância da 

Capoeira para o corpo e para a mente e que sua origem é africana.  

As atitudes mostraram a cidadania e que cada um de nós pode 

combater os preconceitos. Os vídeos são importantes para visualizarem que o 

racismo ocorre com muitas pessoas em todo o mundo e a palestra traz o 

profundo conhecimento e a interação com o tema que buscará também a 

interdisciplinaridade na escola.  

     Esta pesquisa utiliza como método de abordagem, a pesquisa 

qualitativa, que é passo inicial na construção efetiva de um conceito, ou seja, 

após a escolha de um assunto é necessário fazer uma revisão bibliográfica do 

tema apontado, tendo em vista que busca o estudo sistematizado, embasado 

em materiais publicados, como livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

materiais disponibilizados e publicados de forma geral. 

A mesma complementa-se com um estudo de caso por observação 

direta, onde será apresentada a escola, a qual servirá de exemplo para 

análises e conclusões e pesquisa documental embasada em documentos 

fornecidos pela unidade de ensino apontada. 

 

 2.7 Ações Interventivas 

 

         A partir da pesquisa-intervenção feita na escola onde trabalho com 

os alunos do 3º ano do Ensino Médio do turno noturno, (3 turmas) tornou 

notório, que o racismo começou a ser combatido, pois, houve reflexão que 

somos iguais em direitos mesmo sendo pessoas diferentes. Preciso foi 

destacar a condição de que somos todos humanos e todos começaram a 
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compreender isto de forma mais racional com a leitura do livro e a percepção 

de que não é a cor que define a pessoa e sim seu caráter.  

O racismo deve continuar a ser combatido, uma vez que sempre há 

discussões, isolamentos, discriminações raciais, xingamentos e até vias de fato 

devido à condição de o aluno ser tido como diferente, por consequência, a 

discussão e a palestra também foram muito válidas tornando as situações mais 

toleráveis entre as pessoas, para que elas saibam que nós somos equânimes. 

 Se combatermos o racismo e a sociedade conviver pacificamente com o 

semelhante em seu espaço, a escola se tornará um lugar onde o aluno não se 

sentirá desprezado em um lugar onde há sentido, pois, faz parte da sua 

realidade, de sua mundivivência.  

 Daí, há o ganho de interesse, tira notas boas, torna-se disciplinado e não 

abandona o ensino ou se envolve com o mundo das drogas até perder seu 

destino, virando um morador de rua, um detento e, quando trabalha, busca 

realizar tarefas que sejam agradáveis a ele, e é este o objetivo da escola, fazer 

com que o aluno, seja ele quem for, sinta-se bem, discuta, traga temas para 

debates, conheça os seus direitos e deveres e se torne um verdadeiro cidadão.  

 O interessante é que os profissionais da educação e todos os envolvidos 

na comunidade escolar se unam e discutam para buscar meios de por fim ao 

racismo e ao preconceito racial, o eliminando de toda forma possível e 

conscientizando as pessoas que não é pela cor da pele que alguém deve ser 

julgado e sim pelo caráter, pelo conjunto de ética que o faz ser um bom 

membro da sociedade em que vivemos.  

 A discussão teórica foi de um valor de altíssimo expoente, já que, 

estávamos embasados em escritores que são estudiosos e sabedores a 

respeito do tema em tela, o que nos trouxe conhecimentos relevantes que não 

observávamos em sua grandeza. Porém, estavam ao nosso redor e eram 

causadores de polêmicas que precisamos ter o domínio no dia a dia para 

aceitarmos as pessoas como elas são do jeito que elas são, pois somente 

assim, poderemos viver em harmonia, viver em uma sociedade mais justa, 

distribuir a justiça social e buscar a paz que é o fim do Direito. 
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CAPÍTULO III 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta monografia envolveu várias situações, participantes, estratégias e 

ações que em seu conjunto formaram um resultado positivo no que é 

concernente ao enriquecimento dos saberes sobre o racismo e o preconceito 

racial, o que, com certeza, ampliou o processo de conhecimento de Cidadania 

e Educação em Direitos humanos e a necessidade do combate ao racismo em 

si. 

Importante se torna aguçar as pessoas para que estas possam enveredar 

rumo à profundidade de suas ideologias e concepções a respeito do tema em 

tela e saber refletir que a obra literária A Escrava Isaura, de Bernardo 

Guimarães, não tem em seu âmago apenas o cerne romântico como muitos 

veem em uma breve leitura ou na novela e se embalam no caso amoroso e 

sofrimento da personagem central, da qual passamos a ser torcedores com 

fidelidade, pois há o racismo a olhos vistos. 

 Os resultados do trabalho executado foram de grande significação, e 

interessantes, pois apresentaram pontos positivos que foram perceptíveis no 

âmbito da unidade de ensino, onde envolveu toda a comunidade escolar, 

principalmente os alunos que são a razão da existência da escola.  A palestra 

fez com que os participantes aumentassem seus conhecimentos e reflexões no 

que diz respeito ao que foi proposto, pois, conforme afirmam Candau e outros é 

a partir das discussões políticas que se cria uma sociedade democrática e 

capaz de erradicar as discriminações através da formação do profissional em 

educação. 

 As músicas, Mama África (Chico César) e Vida de negro é difícil (Dorival 

Caymmi), conforme Soares e Coelho, aumentam a compreensão e 

entendimento dos alunos no que é tocante à base das concepções audíveis e 

artísticas dos acontecimentos do dia a dia dentro da sociedade, para que 

tenhamos cidadãos ricos em argumentos e conhecimentos. E que os tornem 

reflexivos e capazes de compreenderem e entenderem a realidade, buscando 
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seus direitos e cumprindo com suas obrigações para a formação de uma 

sociedade justa e conhecedora da dignidade da pessoa humana, uma vez que 

a música também traz em si o protesto social e leva nas veias o sofrimento de 

um povo que vê seus direitos sendo ultrapassados por serem discriminados. 

 As poesias de Castro Alves (O navio negreiro e Vozes D’África) retratam 

bem tanto a chegada dos africanos no Brasil e o sofrimento deles com o 

escravagismo quanto o preconceito racial sofrido em nosso solo. A poesia é 

considerada a arte que tem a capacidade de despertar a beleza e fazer as 

pessoas sentirem emoções sem possibilidades de serem traduzidas, pois, são 

sentidas no fundo da alma que sustenta o sentimento que faz com que as 

pessoas se emocionem, e reflitam nas entrelinhas dos versos que sugerem 

pensamentos mais variados nos textos musicalizados ou declamados.  

 A importância da leitura de texto de apoio (A História da Escravidão – 

jornalístico), na escola já é conhecida, o aluno que consegue ler, entender e 

refletir após fazer uma leitura e raciocinar começa a ajudar a desenvolver a 

sociedade crítica e filosoficamente. Compreendendo sua história, relacionando-

a com o presente para a construção de um futuro melhor à nação que espera 

de seus componentes a compreensão social e a prática de filantropia com seus 

semelhantes e, além do mais, aprofundando na razão que é o conhecimento 

das ciências, dos empirismos que são capazes de fazer o deslinde dos fatos 

que acontecem no cosmos. 

 A arte de representar (fragmentos de: O Navio Negreiro) é antiquíssima 

conhecida do ser humano, desde os tempos mais remotos já tínhamos a 

representação onde pessoas encarnavam personagens que mostram uma 

realidade de acontecimento possível de acontecer em nossa sociedade ou 

imaginário na arte de representar em um palco. 

 Foram formados grupos para discussão a respeito do racismo e o mal 

que ele trouxe para a humanidade e seus reflexos até hoje na convivência 

social e, principalmente na escola que é o local de busca de soluções para o 

problema e chegou-se à conclusão que não é a cor da pele que define a ética 

da pessoa. 

 Nas discussões sobre o fim do escravismo, foi percebida a influência do 

capitalismo também, pois, a pressão dos países que já tinham desenvolvido a 
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tecnologia e que precisavam da mão de obra e consumismo e para isto o negro 

precisava ser livre. 

 Alguns alunos observaram ainda o lado romântico da obra devido ao 

sofrimento de Isaura, a sua falta de liberdade para amar e ser amada e os 

leitores sentem o sofrimento da personagem, todavia, muitos notaram a 

presença crucial do racismo, da falta de liberdade e a perda de seu 

pertencimento e também notaram a vida dos outros escravos no árduo trabalho 

na fazenda. 

 O trabalho foi realizado em uma semana interdisciplinar conscientizando 

os alunos e todos os envolvidos no projeto de intervenção na unidade escolar, 

o que foi gratificante saber que pessoas não imaginavam que o racismo está 

presente em todos os lugares e em todos os tempos, até mesmo em casa.  

No ano letivo seguinte, procuraremos dar continuidade ao trabalho, só 

que em sentido mais amplo, procuraremos envolver mais indivíduos que 

também são discriminados por serem diferentes, quer seja no sexo, 

regionalismo, faixa etária, poder aquisitivo, entre outros fatores que fazem com 

que as pessoas sejam tratadas como diferentes, lembrando que a escola onde 

eu trabalho é inclusiva. 

 Com o trabalho realizado, foi possível descortinar ideologias que eram 

obscuras aos participantes, conforme aponta Matos (2004) onde é notória a 

necessidade de combater o mal que é o racismo e este como todo mal deve 

ser eliminado da sociedade, daí, foi atingido o objetivo de pulverizar ideias no 

combate ao preconceito racial para se ter a educação em e para os Direitos 

Humanos para a busca da paz social entre as pessoas que são diferentes, mas 

com direitos iguais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho foi desenvolvido visando a ter uma sociedade com mais 

tolerância e, além do mais, perceber que na obra literária, A Escava Isaura, 

temos que fazer uma reflexão para vermos que dentro do conjunto existe o 

preconceito racial e não apenas um simples amor e entender como foi o 

escravismo no Brasil mesmo quando uma pessoa tinha a cor branca. Com o 

trabalho foi possível mostrar aos alunos que podemos ter uma sociedade sem 

preconceitos, com harmonia e fraternidade. Espera-se que mais pessoas 

possam discutir e levar para as comunidades escolares mais conhecimentos, 

discussões e pesquisas para a erradicação do racismo que é um mal que 

assola a sociedade. 

 O racismo e o preconceito racial são fatores que influenciam a população, 

conduzindo-a à vereda da discórdia, é o que sempre aconteceu em nosso seio 

social, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro sempre tivemos a discriminação 

pela cor causando injúria nas pessoas e devemos combatê-la como qualquer 

mal deve ser combatido. 

 No espaço-escola nunca foi o contrário, há a indiferença e o preconceito 

faz com que os alunos se afastem da escola, evadindo ou não se interessando 

pelos assuntos ali trabalhados por não fazerem parte da realidade deles, daí o 

desinteresse, o que faz também com que eles tirem notas baixas ou reprovem, 

pois aquilo que não é interessante passa a não ter importância por não ter 

nada haver com a realidade do aluno.  

 Daí a crucial importância do papel da escola em levar para si as 

discussões para que este mal seja eliminado de maneira que as pessoas 

passem a entender que somos diferentes, entretanto, os direitos são trazidos 

com igualdade. 

  Os profissionais da educação devem trabalhar o racismo e o 

preconceito racial não apenas em sua superfície, mas aprofundar em debates, 

vídeos, textos, músicas, enfim, usar de todos os instrumentos que sejam úteis 

e capazes de auxiliar na compreensão de que o racismo deve ser erradicado 

da nossa sociedade eternamente para que tenhamos uma população 

equilibrada e justa. 
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 O racismo é mais disseminado no seio popular, onde os indivíduos são 

mais ignorantes, destarte a saída está na sala de aula, onde o profissional da 

educação deve trabalhar a ética (caráter) e as ciências (razão) para que 

tenhamos um trabalho voltado para a Educação em e para os Direitos 

Humanos no Contexto da Diversidade Cultural e para a Cidadania com o 

objetivo de buscar a distribuição da justiça objetivando a paz social e de toda 

forma obedecendo ao Ordenamento Jurídico Pátrio na formação dos cidadãos. 
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