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RESUMO 

 

A pesquisa aqui apresentada trata da Educação das Relações Étnico-Raciais negras 

(BRASIL, 2003, 2004; SILVA, 2001) na formação continuada de professores/as, por meio 

de uma ação interventiva, em formato de uma oficina intitulada ‘Racismo, mídia e 

educação’, realizada junto ao corpo docente e outros profissionais da educação vinculados 

ao Ensino Médio de uma escola pública do Distrito Federal. Essa ação surgiu como 

resposta à problemática da discriminação racial dentro do ambiente pesquisado, a qual foi 

percebida pelos/as professores/as nos conflitos surgidos em sala de aula, nas opiniões, 

piadas e brincadeiras racistas sobre negros/as. Dessa forma, buscou promover significação 

dessa temática no cotidiano de trabalho pedagógico de seus/suas participantes contra a 

desigualdade racial. Esta pesquisa inscreve-se, ainda, nos pressupostos dos estudos 

qualitativos (ANDRÉ, 2005) e aplica o método da ‘pesquisa-intervenção’, as técnicas de 

‘observação participante’ e ‘entrevista’ (MOREIRA, 2004), assim como os instrumentos 

‘entrevista por e-mail’ (FLICK, 2009) e ‘relatos autobiográficos’ (CHIZZOTTI, 2011; 

CASTRO, 2014), para a análise e discussão da observação feita durante a 

supramencionada oficina e também dos relatos disponibilizados via e-mail por duas 

participantes. Os resultados permitiram inferir como algumas visões de mundo expostas ao 

longo da ação refletem atitudes que buscam o reconhecimento da luta contra o racismo, 

mas que ao mesmo tempo hierarquizam as diferenças raciais, em um jogo de contradições 

ainda presente na sociedade brasileira (RIBEIRO, 1995; MUNANGA, 2004). Diante disso, 

a intervenção proposta foi sinalizada como positiva pelos/as participantes, no que tange à 

sua autoconscientização e capacitação teórica sobre o tema para a praxis docente, além da 

elaboração de ações pedagógicas práticas de combate ao racismo, as quais foram 

encaminhadas à equipe gestora como propostas para as diretrizes do PPP da escola. 

 

Palavras - Chaves: Educação. Professores. Formação continuada. Relações étnico-raciais.  
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1. TEMA 

 

A Educação das Relações Étnico-Raciais negras na formação continuada de 

professores/as de uma escola pública de Ensino Médio do Distrito Federal. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

As situações de “apagamento” da história afro-brasileira e africana no ensino 

escolar podem estar relacionadas principalmente ao fato de que até muito recentemente 

sempre se privilegiou a existência de uma história única, contada sob a visão europeia 

dominante, acerca das fases de evolução/conquista de sociedades no planeta. Isso é exposto 

e discutido pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, em palestra intitulada “O 

perigo de uma história única”
1
, ministrada em um evento da fundação Tecnology, 

Entertainment and Design (TED), nos Estados Unidos.  

Com a lei brasileira 10.639/03, que instrui a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana na escola, a situação acerca do perigoso ensino de uma 

história única, como mencionado pela supracitada escritora nigeriana, aparentemente 

começou a se modificar ao trazer em seu conteúdo a importância de perspectivas múltiplas 

e de entendimento histórico e cultural dos povos negros escravizados trazidos para o 

Brasil. No âmbito das políticas nacionais de valorização da história e cultura afro-brasileira 

e africana, também acompanhando o movimento iniciado pela Lei 10.639/03, são 

definidas, em 2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (DCNERER). 

A publicação desses documentos e a conscientização de sua importância para o 

enfrentamento do racismo, apesar das poucas discussões na escola em que trabalhava a 

respeito de seu conteúdo, foram instigando minha prática docente ao longo dos anos, no 

sentido de que passei individualmente a trabalhar as questões postas pela lei e diretrizes 

supracitadas, mas sempre pensando que poderia haver uma formação profissional na escola 

que provocasse também a conscientização dos meus colegas de trabalho e das várias 

equipes gestoras que passaram por aquela instituição, a fim de que aquilo que está indicado 

como prática pedagógica no enfrentamento da discriminação racial fosse levado à sala de 

                                                           
1
 Acessível em http://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 
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aula, por meio do currículo, da práxis docente e na convivência diária entre os membros da 

comunidade escolar.  

No ano de 2013, já havia passado a ser coordenador pedagógico dessa escola, 

saindo da cadeira de língua portuguesa e trabalhando diretamente com os professores, 

porém a ideia de realizar uma formação continuada com o grupo docente ressurgiu apenas 

no ano de 2014, com o embasamento proporcionado pelo curso de extensão da 

Universidade de Brasília (UnB) “Gênero e diversidade na escola” (GDE), o qual finalizava 

no início desse mesmo ano. No mesmo mês de conclusão desse curso, iniciei a 

especialização “Educação em e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade 

Cultural”, na mesma instituição. Nessa especialização, obtive conhecimento de temas 

como direitos humanos e diversidade cultural e, como trabalho de conclusão de curso 

(TCC), foi proposta uma pesquisa-intervenção que os abordasse.  

Tal proposta tornou-se a oportunidade para aquela ideia ressurgida e reforçou 

crenças e abordagens para um fazer pedagógico na escola voltado para a capacitação e 

formação contra a discriminação ocorrida no trato social das relações étnico-raciais negras 

(RERN). Cumpre esclarecer que o termo negras que aqui utilizo parte do pressuposto 

maior de que ‘Educação das Relações Étnico-Raciais’ contempla variadas raças/etnias e 

culturas que constituem a sociedade brasileira e que a presente pesquisa busca tratar das 

questões ligadas a discriminações contra negros e negras. Assim, atenho-me à definição de 

que “a educação das relações étnico-raciais [negras] impõe aprendizagens entre brancos e 

negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para 

construção de uma sociedade justa, igual, equânime” (BRASIL, 2006, p. 236). Tanto essa 

definição sobre a educação das relações étnico-raciais negras (ERERN) como o trabalho 

que vinha procurando desenvolver junto ao corpo docente pareceram-me perfeitamente 

alinhados à proposta de estudos do curso de especialização e da pesquisa-intervenção 

sugerida como TCC, razão pela qual decidi tratar dessas questões na presente pesquisa. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Ao refletir sobre as experiências de preconceito e discriminação raciais vistos, 

ouvidos e vivenciados no dia a dia da escola, como quando vi um aluno chamando o outro 

de “macaco” dentro da sala ou quando vivenciei o peso do preconceito diante de uma 

turma que riu do meu cabelo alisado, porque segundo um deles “cabelo liso não combina 
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com preto” – fala que ainda guardo na memória –, passei a compreender que não tive uma 

formação profissional adequada para lidar com a temática da discriminação racial na 

escola. Aliás, tampouco houve tal discussão na formação dos/as colegas de trabalho, 

conforme seus relatos ao questioná-los/as sobre isso. Como consequência, a escola em que 

trabalhava evitava falar mais sistematicamente sobre esse tema, tanto por não ter material 

que o contemplasse, como por não fornecer formação adequada sobre o assunto. Com base 

nessa problemática, nasceu a iniciativa desta pesquisa-intervenção, justamente porque 

buscou promover a perspectiva solidária de ver o outro como tendo capacidade de 

reciprocidade, de troca, de produção de conhecimentos e significados e de atuação 

conjunta (SOUSA, 2011).   

Assim, foi levantada a seguinte questão como problema para esta pesquisa-

intervenção: que atividades mediadoras são potencialmente promotoras de novas formas de 

sociabilidades para a Educação das Relações Étnico-Raciais Negras (ERERN)? Ainda 

sobre esse questionamento, outros adjacentes surgiram como: de que maneira desenvolver 

uma ação mediadora interventiva? Que teorias e métodos podem orientar ações que 

possibilitem a superação do racismo na escola? Existem exemplos de ações exitosas locais 

e não locais acerca da ERERN no ambiente escolar pesquisado? Essas são perguntas com 

as quais se pretendeu buscar resultados concretos com a intervenção proposta e atingir os 

objetivos aqui expostos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Geral: 

 

Contribuir para a formação de professores/as no trabalho pedagógico contra o 

racismo na comunidade escolar, com base nos princípios e aplicações da Educação das 

Relações Étnico-Raciais negras e da Educação em e para os Direitos Humanos.  

  

4.2.  Específicos:  

 

 Discutir conceitos de raça, racismo, etnia e de construção das identidades 

sociais nas relações étnico-raciais negras. 
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 Identificar dimensões do preconceito racial no contexto escolar e suas 

implicações na efetivação dos Direitos Humanos.  

 Levantar possíveis ações pedagógicas na prática docente de combate ao 

racismo. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1 Raça x etnia e racismo no mundo 

 

No intuito de compreender as relações étnico-raciais negras na sociedade brasileira, 

inicialmente esta pesquisa apresenta conceituações do termo ‘raça’ e como a utilização 

desse termo traduziu por muito tempo a diferenciação entre pessoas em suas características 

físicas e psicológicas. Também traz concepções do que seja racismo, sua construção 

histórica e consequências sociais, bem como a utilização atual deste termo. Por fim, 

passamos à distinção entre os termos ‘raça’ e ‘etnia’, cujo uso deste último muitas vezes 

passa a ser indiscriminado pelo senso comum para significar o mesmo que o primeiro, mas 

que na verdade tem atribuições próprias. 

Etimologicamente o termo ‘raça’ tem sua origem atribuída ao latim ratio ou, do 

italiano, razza, significando sorte, categoria, espécie (MUNANGA, 2004). Há, contudo, 

divergência sobre a definição, mas se pode dizer que o termo “refere-se a uma única 

subdivisão das espécies conhecidas, membros de uma herança física, a qual visa distinguir-

se de outras populações da mesma espécie”, conforme coloca a ONG Geledés – Instituto 

da Mulher Negra
2
. 

Para as DCNERER (2004, p. 13), o conceito de raça é entendido em sua dinâmica 

social de uso, no que tange à sociedade brasileira, no sentido de que 

 

se entende por raça a construção social forjada nas tensas relações entre brancos 

e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o 

conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente 

superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas 

relações sociais brasileiras, para informar como determinadas características 

físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e 

até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da 

sociedade brasileira. Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro 

                                                           
2
 Disponível em <http://arquivo.geledes.org.br/racismo-preconceito/defenda-se/12905-o-que-e-raca> 
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que, em várias situações, o utiliza com um sentido político e de valorização do 

legado deixado pelos africanos. 

 

Esse conceito atual de raça a que se refere as DCNERER é adotado nesta pesquisa, 

por se entender que representa os aspectos das relações étnico-raciais no Brasil, ainda 

permeadas pelo discurso do racismo que provoca as tensões entre brancos e negros, pois “o 

discurso racial tem sido usado para manipular ideologicamente as diferenças fenotípicas 

entre os grupos humanos e legitimar a dominação de raças supostamente superiores” 

(PNUD-BRASIL, 2005, p. 13).  

Abbagnano (2007) mostra como o conceito de racismo foi cunhado sob o pretexto 

da superioridade branca, já no século XIX. Também no início do século XX, quando as 

teorias da raciologia difundiam-se, o conceito dessa superioridade racial é levado à 

Alemanha. Segundo esse autor, racismo é uma 

 

[d]outrina segundo a qual todas as manifestações histórico-sociais do homem e 

os seus valores (ou desvalores) dependem da raça; também segundo essa 

doutrina existe uma raça superior (‘ariana’ ou ‘nórdica’) que se destina a dirigir o 

gênero humano. O fundador dessa doutrina foi o francês Gobineau em seu Essai 

sur l'inégalité des races humaines (1853-55), que visava a defender a aristocracia 

contra a democracia. No início do séc. XX, um inglês naturalizado alemão, 

Houston Stewart Chamberlain, difundiu o mito do arianismo na Alemanha (Die 

Grundlagen des XIX jahrhunderts, 1899), identificando a raça superior como a 

alemã (ABBAGNANO, 2007, p. 822, grifo do autor). 

 

Com base nesse conceito de racismo, surgiram na humanidade as mais terríveis 

atrocidades com base na diferenciação das raças, como o Nazismo na Alemanha e o 

Apartheid, na África do Sul, os quais consideravam justamente a raça branca, caucasiana, 

como superior
3
. Entretanto, o conceito de racismo não se sustenta cientificamente, pois “o 

próprio uso que o racismo faz da noção de raça revela, do ponto de vista científico e 

filosófico, a inconsistência da doutrina” (ABBAGNANO, 2007, p. 823). Assim, os 

alemães, por exemplo, que se consideravam uma ‘raça superior’, não podem mais ser 

designados sob essa nomenclatura, pois 

 

[o]s grupos nacionais, religiosos, geográficos, linguísticos e culturais não podem 

ser chamados de "raças" por nenhum motivo; não constituem raças os italianos, 

os alemães, os ingleses, assim como não constituíram os latinos ou os gregos, 

etc. Não existe nenhuma raça "ariana" ou "nórdica", assim como não há qualquer 

prova de que a raça ou as diferenças raciais exerçam algum tipo de influência nas 

                                                           
3
 Em relação ao Nazismo e o Apartheid: <http://arautocontemporaneo.blogspot.com.br/2010/08/diferencas-e-

semelhancas.html>. Acesso em 28/08/2015.  
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manifestações culturais ou nas possibilidades de desenvolvimento da cultura em 

geral (ABBAGNANO, 2007, p. 823). 

 

Assim, o exposto acima por Abbagnano sobre a não aplicação do termo raça para 

designar povos com características culturais e territoriais comuns, na verdade, começa a 

delinear o que se compreende com esta pesquisa sobre o conceito de ‘etnia’.  

Etnia, termo vindo do grego ethnikos, significa ‘gentio’. Deriva-se do substantivo 

ethnos, que significa gente ou nação estrangeira (DA SILVA SANTOS et al, 2010). Pode 

ser entendida como um “conceito que engloba as ideias de nação, povo e raça; diz respeito 

a um grupo com traços físicos e culturais, cujos membros se identificam como grupo, ou 

seja, sentem que pertencem ao grupo” (CARNEIRO, 2003, p. 15). Temos, ainda, outro 

conceito similar, trazido por Munanga (2004, p. 28-29), o qual esclarece a diferenciação 

entre raça e etnia. Para o autor, 

 

[o] conteúdo da raça é morfobiológico e o da etnia é sociocultural, histórico e 

psicológico. Um conjunto populacional dito raça “branca”, “negra” e “amarela”, 

pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um conjunto de indivíduos 

que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua em 

comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram 

geograficamente num mesmo território. 

 

No tocante à distinção apresentada, percebe-se como estão colocadas atualmente as 

definições de raça e etnia, termos cujas aplicações e usos teórico-político-ideológicos 

referem-se a caracterizações próprias. Esses conceitos e reflexões aqui trazidos são 

apropriados e aprofundados pelas DCNERER (2004), cuja explicação de uso do termo 

étnico-racial é utilizada como referência na presente pesquisa. Segundo essas diretrizes: 

 

É importante, também, explicar que o emprego do termo étnico, na expressão 

étnico-racial, serve para marcar que essas relações tensas devidas a diferenças na 

cor da pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na 

ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das 

de origem indígena, europeia e asiática (DCNERER, 2004, p. 13). 

 

Assim, trazidas as conceituações sobre raça, racismo e etnia, segue a reflexão 

teórica sobre as relações étnico-raciais e a constituição das identidades nacional e negra(s), 

no que tange à consciência unificadora (ou não) e política desses termos. 
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5.2 Relações Étnico-Raciais e identidade(s)   

 

Ao descrever o panorama histórico brasileiro sobre a escravidão no país, Mattos 

(2004) apresenta perspectivas histórico-culturais múltiplas das populações negras 

escravizadas e trazidas para o Brasil, as quais permaneceram sem as garantias de direitos 

plenos e sob o jugo da discriminação racial, geração após geração. Ao se tomar por base 

essa realidade histórica brasileira, a emergência das discussões sobre as relações étnico-

raciais no Brasil traz a necessidade de desconstrução dos discursos legitimadores da 

diferença baseada na cor da pele, a qual inferioriza e desconsidera as manifestações 

políticas, culturais, éticas ou estéticas negras nas relações sociais diárias, muitas vezes de 

maneira velada (GARCIA, 2012).  

Desde meados do século XX, embora perdurem discursos de negação da existência 

de desigualdades raciais no país, sob o ‘mito da democracia racial’, pesquisadores como 

Fernandes (1965; 1972); Hasenbalg (1979); Hasenbalg e Silva, N. (1988); Ribeiro (1995) 

buscaram desmitificar esse mito por meio de seus estudos, demonstrando que a existência 

da discriminação racial tem sido concreta nas relações sociais brasileiras. 

O mito da democracia racial surge como a ideia de que haveria no Brasil uma 

convivência pacífica das etnias e que todos teriam individualmente chances iguais de 

sucesso, independente de sua origem étnico-racial, como explica Souza (2000), a respeito 

das obras ‘Casa-grande & Senzala’ (1933) e ‘Sobrados e Mucambos’ (1936), do sociólogo 

Gilberto Freyre (1900-1987), grandes difusoras dessa ideia de que a superação das 

desigualdades sociais e raciais dar-se-ia de maneira individual e não coletiva, como um 

caminho de solução da questão democrática no Brasil.  

A esse respeito, em sua obra ‘O povo brasileiro’, Darcy Ribeiro (1922-1997) atenta 

para o fato de que os brasileiros não percebem como essa falsa democracia racial subsidia 

as distâncias entre classes e separações entre ricos e pobres, ainda muitíssimo atreladas às 

questões raciais no país. Segundo o autor: 

 

O espantoso é que os brasileiros, orgulhosos de sua tão proclamada, como falsa, 

“democracia racial”, raramente percebem os profundos abismos que aqui 

separam os estratos sociais. O mais grave é que esse abismo não conduz a 

conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizam num modus vivendi que 

aparta os ricos dos pobres, como se fossem castas e guetos (RIBEIRO, 1995, 

p.24, grifo do autor). 
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Também nessa perspectiva, pesquisas de autores como Santos, I. (2001), Silva, M. 

(2001), Souza (2001), Bento (2004), Gomes (2005a) e Garcia Filice (2011) trazem 

constatações sobre essa realidade discriminatória no contexto escolar, não só entre os 

partícipes do processo educativo nas instituições de ensino, mas também nas práticas 

pedagógicas dos professores, na elaboração e seleção dos conteúdos curriculares e 

materiais didáticos. Por essa razão, também cabem políticas de reparações, de 

reconhecimento e de ações afirmativas propostas pelas DCNERER, pois se inscrevem em 

um contexto em que 

 

[a] demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas 

para ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, 

materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem 

como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da 

população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de 

governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição. Visa também a 

que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda 

sorte de discriminações. (BRASIL, 2004, p. 11) 

 

 Ao se refletir sobre o combate ao racismo, é possível compreender que a 

construção de um caminho antirracista na sociedade brasileira precisaria ser trilhada 

primeiramente por uma consciência ‘racializada’ daqueles que se percebem como 

negros/as (GUIMARÃES, 1995), no sentido de que a unificação das várias identidades e 

movimentos negros encontraria seu ponto comum pela compreensão do seja raça e as lutas 

históricas travadas em torno dela.  

Em referência ao que seja identidade, Gomes (2005b, p. 41) expõe que  

 

[a] identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e com 

os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de referências 

culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se expressam através de 

práticas linguísticas, festivas, rituais, comportamentos alimentares e tradições 

populares, referências civilizatórias que marcam a condição humana. 

 

É nesse sentido que o reconhecimento de que há no Brasil a percepção de uma 

Identidade Nacional enquanto ‘povo brasileiro’ é analisada por Ribeiro (1995) como marca 

de unidade distinta frente às demais etnias, apesar das variantes regionais no país. Por 

outro lado, o sentido dessa identidade deve ser compreendido não sob a adesão de valores 

ou características culturais comuns, mas sob a ideia de que essa identidade comum é 

perpassada pela inscrição das diferenças culturais, locais, individuais, coletivas, trajetórias 
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históricas distintas, ou seja, um mosaico identitário, das “Identidades Plurais” (GARCIA 

FILICE e OLIVA, 2012).  

Em relação a essa construção histórica, instável e plural da identidade humana, 

Munanga (2009, p. 11) explica que a tomada de consciência entre o ‘nós’ e os ‘outros’ 

pelos grupos negros é limitada pelos contextos socioculturais em que se encontram e não 

permite a “existência de uma comunidade identitária cultural”. Dessa forma, referir-se 

enquanto negro no Brasil pressuporia uma identificação cultural, ética, estética, dentre 

outros elementos, sem, contudo, perder de vista a concepção dessa pluralidade.  

Ante o exposto, percebe-se que o trabalho sobre a relação entre diversidade, 

pluralidade e educação inscreve-se também no âmbito das relações étnico-raciais negras, o 

que implicam objetivos e estratégias de atuação diferentes, com sentidos diversos 

atribuídos à educação multicultural, sobre a qual é discorrido mais especificamente a 

seguir. 

 

5.3 Direitos humanos, cultura e multiculturalismo(s) na perspectiva da formação 

de professores para a Educação das Relações Étnico-Raciais negras 

 

Na perspectiva de que somos diferentes e por isso merecedores de respeito no que 

concerne a nossa diferença, a prática do exercício da alteridade ajuda também na luta 

contra a desigualdade que recai sobre raça negra, no que pese sua falta de acesso a direitos 

a bens materiais, reconhecimento e participação, essenciais para a noção de justiça social 

(FRASER, 1996), a despeito da sua contribuição para formação histórica, cultural e social 

do povo brasileiro (MATTOS, 2004). Quando se trata de reconhecer e respeitar a 

diversidade cultural, para além do conceito de tolerância, é possível compreender que essa 

diversidade significa legitimar, jamais hierarquizar ou atribuir o juízo de valor de uma 

cultura ideologicamente dominante, pois as múltiplas formas de expressão cultural e de 

representação da realidade são carregadas de sentido e de saberes que se complementam e 

não se excluem (NASCIMENTO; DELMONDEZ, 2015). 

Esses apontamentos sobre a realidade que enfrentamos corroboram a reflexão de 

Candau (2008), a qual elucida caminhos de superação do atual estado de individualização e 

incompreensão do outro por meio dos direitos humanos, os quais devem emergir como 

força pelo bem coletivo. Para a autora, 
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[a] relação entre questões relativas à justiça, redistribuição, superação das 

desigualdades e democratização de oportunidades e as referidas ao 

reconhecimento de diferentes grupos culturais se faz cada vez mais estreita. 

Nesse sentido, a problemática dos direitos humanos, muitas vezes entendidos 

como direitos exclusivamente individuais e fundamentalmente civis e políticos, 

amplia-se e, cada vez mais, afirma-se a importância dos direitos coletivos, 

culturais e ambientais (CANDAU, 2008, p. 46). 

 

Em referência às bases históricas, os direitos humanos constituem-se legalmente 

pautados nas conquistas de grupos socialmente organizados, que foram reconhecidas 

institucionalmente em seus direitos. Se há grupos organizados socialmente em busca de 

direitos, entretanto, também há uma forte oposição social à concessão destes a esses 

grupos, como bem expõem De Sousa Junior e Sousa (2015). Para esses autores, isso 

acontece justamente pela visão distorcida que se vai cultivando dia a dia pelos meios de 

comunicação e por aqueles e aquelas que, não sendo reclamantes de direitos como os 

grupos minoritários o fazem, despendem tempo e energia para opinar contra e/ou barrar a 

conquista de tais direitos. 

Na sua concepção de Educação em Direitos Humanos, Magendzo (2006 apud 

SOUSA, 2015) trata da educação em valores como meio de garantir a plena execução dos 

direitos humanos, com formação para uma sociedade democrática e cidadã. São premissas 

em sua concepção – baseada no respeito à alteridade – a justiça social e a constituição de 

sujeitos autônomos, que lutam por suas vozes, respeitam a diversidade e buscam a 

organização social por meio da consciência e ação em torno da coletividade como bem 

comum.  

Diante disso, o trabalho pedagógico com esse conceito de Educação em Direitos 

Humanos, no que tange ao respeito às culturas e às diversidades culturais existentes no 

mundo – tendo em vista os estudos da presente pesquisa sobre o entendimento e 

aprofundamento das questões ligadas às relações étnico-raciais –, perpassaria 

fundamentalmente por conceituações de cultura, multiculturalismo e interculturalidade, 

algumas das quais consideradas como norteadoras em seus pressupostos para esta pesquisa 

e expostas a seguir. 

As primeiras definições do termo cultura, como o proposto por Edward Tylor 

(1832-1917), por exemplo, consideravam que cultura seria “todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR apud 

LARAIA, 2006. p. 25), de tal forma que seria um fenômeno pertencente à natureza, mas 
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dividido em estágios de desenvolvimento ou evolução, a causa da diversidade existente. 

Contrário a essa ideia, o antropólogo Marvin Harris (1927-2001) entendeu que a cultura 

seria como uma ordem social estabelecida por cada sociedade e não uma verdade inata, 

pois uma mudança no ambiente resultaria em uma mudança no comportamento (HARRIS, 

1969 apud LARAIA, 2006). Por outro lado, o estudo de Santos, J. (2004) mostra uma 

compreensão histórica da visão de hierarquização das culturas, surgida no século XIX, sob 

a tese da evolução social humana desde a sua diferenciação das demais espécies até a 

formação das civilizações conhecidas na Europa Ocidental. A superação dessa visão 

aproxima o conceito atual de cultura à definição de Paraquett (1998, p.118), para quem 

cultura é “o conjunto de tradições, de estilo de vida, de formas de pensar, sentir e atuar de 

um povo”.  

Apesar de a reflexão sobre a prática docente ser perpassada pelas ideias acima 

apresentadas, entende-se que não basta só a transformação da cultura em conteúdo e o 

favorecimento do multiculturalismo diante das diversas situações de desrespeito à 

existência das diferenças e o seu não reconhecimento nas instituições de ensino, sejam 

essas de gênero, de sexualidade, de raça ou de quaisquer outras formas. Esse quadro 

indesejável na educação e na sociedade fomenta as ações governamentais, a criação de leis 

e de políticas públicas como, por exemplo, a já mencionada Lei 10.639/03 e também as 

DCNERER, entre outras direcionadas à diversidade e pluralidade humanas, desafios 

também colocados ao sistema educacional brasileiro pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) no tocante à introdução do tema da pluralidade cultural no cotidiano 

escolar. Sobre essa introdução temática, os PCN expõem que 

 

[o] grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como parte inseparável 

da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza representada por essa 

diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, 

investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e valorizando a 

trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade (BRASIL, 1998, 

p.117). 

 

Consoante esse entendimento, Candau (2000) apresenta o multiculturalismo 

pautado na concepção de que coexistem diferentes grupos culturais em uma mesma 

sociedade e que a consciência desta realidade é motivada por diferentes interesses, 

discriminações e preconceitos surgidos de fatos concretos que configuram essa realidade. 

Nessa perspectiva, autores como Gonçalves e Silva (2001; 2003), Albuquerque e Brandim 
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(2008) e Candau (2008) entendem o multiculturalismo sob a vertente crítica (MCLAREN, 

2000), em que “a linguagem e as representações (raça, classe ou gênero) assumem um 

papel central na construção da identidade e do significado” (ALBUQUERQUE e 

BRANDIM, 2008, p. 63), portanto “privilegia a transformação das relações sociais, 

culturais e institucionais em que os significados são gerados” (CANDAU, 2008, p. 51).  

No sentido que a presente pesquisa busca na perspectiva de formação docente para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais negras, o conceito de multiculturalismo crítico 

pode ser usado de maneira próxima ou análoga à perspectiva da interculturalidade na 

educação, conforme expõe Candau (2008, p. 51), quando diz que essa perspectiva “quer 

promover uma educação para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais” e “[...] está orientada à construção de uma sociedade 

democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de 

identidade”. Apesar de divergências na literatura quanto à contraposição ou aproximação 

entre multiculturalismo e interculturalidade, Candau (2011, p. 22) admite o uso do último 

termo dentro do universo do primeiro, pois “sua especificidade está em colocar a ênfase na 

interação entre os distintos grupos socioculturais, favorecendo o diálogo entre os sujeitos, 

seus saberes e práticas sociais”. 

A necessidade de uma educação intercultural no contexto brasileiro caberia ao que 

Walsh (2009 apud CADAU, 2011, p. 23) considera como interculturalidade crítica, a qual 

aponta à “construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da 

democracia e sejam capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias entre 

os diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram 

historicamente inferiorizados”. 

É sob essa abordagem crítica que se inscrevem os princípios da Educação das 

Relações Étnico-Raciais negras, cujas Diretrizes Curriculares Nacionais orientam para que 

suas ações sejam visíveis nas diversas instâncias educacionais, inclusive por meio da 

formação de professores, por meio de: 

 

- Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da 

educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de 

suas bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, preconceito, 

estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, diferença, 

multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na 

perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem 

da História e Cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos.  
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- Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz 

curricular, tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos 

iniciais e finais da Educação Fundamental, Educação Média, Educação de 

Jovens e Adultos, como de processos de formação continuada de professores, 

inclusive de docentes no Ensino Superior. (BRASIL, 2004, p. 23, grifo nosso) 

 

Essas dimensões reguladoras do planejamento requerido pelas DCNERER são 

referências para ações concretas de uma educação antirracista nas perspectivas de 

formação docente, como a formação continuada, a qual fica muitas vezes a cargo de 

iniciativas da própria instituição escolar ou mesmo de iniciativas individuais de projetos 

interventivos, como o proposto nesta pesquisa, na expectativa de que conduza a caminhos 

pedagógicos na escola que indiquem como atingir a justiça social que se deseja atualmente. 

Não se pode, contudo, deixar de associar essas expectativas acima ao que se expõe 

ao longo desta pesquisa sobre uma educação em e para os direitos humanos, cujas 

reflexões estão para além do momento histórico em que buscou formulá-la, pois reflete 

ainda hoje o que a sociedade almeja – ao menos os grupos minoritários em direitos: a luta 

pelo respeito à diversidade, a formação educativa para o a busca de direitos fundamentais, 

a consciência pela necessidade de melhorar as condições de vida socialmente 

(MAGENDZO, 2006 apud SOUSA, 2015).  

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 Contexto de intervenção 

 

A pesquisa aqui apresentada foi realizada em uma escola pública do Distrito 

Federal, que comporta as modalidades de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, 

localizada em uma zona urbana de periferia. Essa escola foi inaugurada em setembro de 

1996 e atualmente atende cerca de 1600 estudantes, muitos deles remanejados de outras 

escolas da região, com o objetivo de extinguir o turno intermediário. Foi fundada para 

atender à crescente demanda da comunidade que necessitava de uma escola mais próxima 

e desenvolveu vários projetos pedagógicos ao longo de sua existência, com destaque para 

os trabalhos desenvolvidos nos anos mencionados a seguir: 

 No ano de 2010 a escola iniciou a oferta do Ensino Médio, com turmas de 

primeiro ano no turno vespertino. A experiência foi positiva e deu 
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continuidade à implantação das outras séries de Ensino Médio nos anos 

posteriores. 

 No ano de 2011 a escola deu continuidade ao desenvolvimento da estratégia 

de ampliar o Ensino Médio, iniciando turmas de 2º ano, além de 1º ano e 

turmas de correção de fluxo de Ensino Médio. A escola realizou como 

projetos: os Jogos Interclasse, o Projeto Anjos da Inclusão, o Dia da 

Consciência Negra e diversas atividades enquadradas no Intervalo Cultural. 

Além disso, a escola desenvolveu parcerias com Organizações não 

governamentais (ONGs) para palestras e apresentações de cunho 

pedagógico, cultural e social. 

No ano de 2012, a escola aprimorou o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

e culturais com o objetivo de explorar o universo crítico dos estudantes, com destaque para 

a Feira de Ciências e Tecnologia, organizada pela equipe de Ciências Exatas, os Jogos 

Interclasse e a Gincana Cultural, organizados pela área de Códigos e Linguagens, e o 

projeto desenvolvido pela área de Ciências Naturais, relativo ao Dia da Consciência Negra. 

Entre danças, peças e trabalhos orais, a confecção de quadros chamou a atenção da mídia 

sendo alvo de reportagens pelo trabalho desenvolvido com a cultura africana e afro-

brasileira. 

A partir de 2014, a escola começou a desenvolver os projetos que seguem 

informados abaixo, estruturados em uma nova concepção, reformulação de anteriores e 

nova divisão de tarefas entre o corpo docente, separados conforme a modalidade de ensino 

e a área do conhecimento de disciplinas responsável em levá-los à frente: 

Quadro 1 – Projetos desenvolvidos no Ensino Fundamental (2014-2015) 

Ensino Fundamental 

ANUAL Projeto Área 

 Inclusão Social SL. RECURSO 

 Consciência Negra HUMANAS 

 Interclasse Cultural CODIGOS 

 Feira de Ciências EXATAS 

 Semana de educação para a Vida TODAS 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola 

Quadro 2 – Projetos desenvolvidos no Ensino Médio (2014-1015) 

Ensino Médio 

ANUAL Projeto Área 

 Inclusão Social SL. RECURSO 

 Consciência Negra HUMANAS 
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Fonte: Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola 

 

6.2 Organização estrutural e pedagógica atual da escola 

 

A escola pesquisada possui 20 salas de aula. No turno matutino, há 20 turmas, 

distribuídas da seguinte forma: 14 turmas  acolhem estudantes de 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Médio (Semestralidade), sendo 7 turmas de 1º ano, 4 turmas de 2º ano e 3 turmas de 3º 

ano; 6 turmas de estudantes do Ensino Fundamental - Anos Finais (Ciclos de 

Aprendizagem), sendo 3 turmas de 8º e 3 turmas de 9º ano. No turno vespertino repete-se a 

mesma lógica. 

Em relação à organização pedagógica, uma vez implementados os sistemas de 

Ciclos e Semestralidade desde 2014, o objetivo do trabalho tem sido, em conjunto com os 

professores, desenvolver o currículo de forma interdisciplinar, privilegiando a integração 

das disciplinas dentro das áreas de conhecimento. 

 

6.3 Tipo, método e instrumentos de pesquisa para a coleta de dados 

 

A presente pesquisa está inscrita nos métodos ligados aos estudos qualitativos, na 

medida em que trata das relações sociais em suas múltiplas e diversas esferas e 

perspectivas de vida (MOREIRA, 2004; ANDRÉ, 2005; FLICK, 2009).  

Nesse sentido, o método aqui utilizado para contemplar tais estudos qualitativos foi 

a pesquisa-intervenção, a qual “tem como objetivo o estudo planejado de uma determinada 

situação com vistas à ação prática, ou seja, investigar/pesquisar para compreender e pensar 

em como intervir ou como gerar ações que levem à prática de possível  transformação e/ou 

colaboração para aquele contexto” (MACIEL; SILVA, 2015, p. 8).  É um método que toma 

emprestado recursos epistemológicos de outro mais abrangente em pesquisa social, a 

pesquisa-ação e/ou participativa ou ação-investigativa, “com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

 Interclasse Cultural CODIGOS 

 Feira de Ciências EXATAS 

 Semana de educação para a Vida TODAS 
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problema coletivo” (THIOLLENT, 2005, p. 16), em que pesquisador e participantes estão 

envolvidos cooperativamente. Cumpre ressaltar que a pesquisa-intervenção deve ser 

compreendida como uma prática docente reflexiva, que leva em consideração a atualidade 

e insere nela a sua práxis como “processo de ação-reflexão-ação” (LEITE, Y., 2008, p. 

107).    

A pesquisa aqui apresentada, realizada em formato de oficina e intitulada ‘Racismo, 

mídia e educação’, teve o caráter de formação continuada do corpo docente do Ensino 

Médio da escola já descrita, contando com a participação do diretor, equipe de Sala de 

Recurso e da Orientação Educacional, totalizando a presença de 27 participantes. Seu 

desenvolvimento deu-se em 1 encontro realizado na própria escola, com 4 horas de 

duração, no mês de junho, do ano de 2014, primeiro ano do curso de especialização que a 

propôs como trabalho de conclusão de curso.  

Os principais instrumentos de coleta de dados em pesquisa qualitativa são: 

entrevista; descrição escrita de experiências pelo participante; relatos autobiográficos; e 

observação participante (Moreira, 2004, p. 118). Neste trabalho foram utilizadas as notas 

de campo feitas com a observação participante, na condição de participante total da 

oficina, uma vez que “quanto mais próximo do momento da observação, maior sua 

acuidade” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Também foi consultada a ata de reunião do dia da 

oficina, feita por uma das coordenadoras pedagógicas da escola participantes da ação. 

Outro instrumento utilizado foi a entrevista por e-mail, considerando com  Flick (2009), 

que esse tipo de pesquisa  é  vantajosa  para integrar ao estudo participantes que não sejam 

facilmente acessíveis e evitar demorada etapa da transcrição das entrevistas.  De fato, isso 

proporcionou que se analisassem os relatos enviados com maior tempo e precisão sobre a 

relação entre a participação das entrevistadas na oficina, os temas abordados e suas práticas 

pedagógicas no ambiente escolar.  

A solicitação para participação neste estudo foi enviada, por e-mail, a 27 

participantes, seis meses após a ação interventiva, com a seguinte orientação: “relate 

reflexivamente sobre sua experiência de participação na oficina ‘Racismo, mídia e 

educação’ e sobre contribuições possíveis dessa formação ao seu trabalho pedagógico e ao 

trabalho da escola”. Apenas 2 retornaram o e-mail com seus relatos: uma professora de 

Português e uma orientadora educacional (doravante E1 e E2).  

A escolha da entrevista individual com aspectos da narrativa autobiográfica tem por 

base a concepção de Chizzotti (2001, p.103), para quem esta se trata de “uma história de 
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vida escrita pela própria pessoa sobre si mesma, ou registrada por outrem, concomitante 

com a vida descrita, na qual o narrador esforça-se para exprimir o conteúdo de sua 

experiência pessoal”. Também se considera, com Castro (2014, p. 99), que “as narrativas 

[...] permitem chegar ao entendimento de textos e contextos mais amplos, diferenciados e 

mais complexos da experiência”. 

 

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 

7.1.  Análise de dados em pesquisa qualitativa 

 

A discussão da ação interventiva aqui apresentada embasou-se em pressupostos 

qualitativos da análise de dados, a qual implica “a organização de todo o material, 

dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e 

padrões relevantes” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 45). Essa análise se dá com base nos 

significados sociais e subjetivos relacionados ao sujeito de pesquisa e também à 

subjetividade do pesquisador, que igualmente se torna parte do processo de pesquisa 

(FLICK, 2009, p.25). Nesse sentido, o olhar do pesquisador torna-se significativo quando 

este desenvolve a reflexividade, ou seja, a capacidade de agir nesse mundo social e “refletir 

sobre si mesmo e sobre as ações como objetos de pesquisa nesse mundo” (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 59). 

Ante essa premissa, a análise aqui proposta apresenta inicialmente o quadro 

estrutural da oficina, com seus objetivos e instrumentos, além de um segundo quadro 

contendo a descrição das etapas de sua realização. Na sequência, apresenta as notas da 

observação participante, elencando temas surgidos ao longo do desenvolvimento da oficina 

de formação docente ‘Racismo, mídia e educação’, relacionadas às percepções trazidas nos 

relatos das 2 entrevistadas anteriormente mencionadas e à fundamentação teórica 

correlacionada ao tema.  

 

7.2. Emergências elencadas na ação interventiva: estereótipos, praxis docente, 

alteridade e (re)educação das relações étnico-raciais negras 
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A experiência de formação docente para a ERERN proposta pela ação interventiva 

realizada com a oficina ‘Racismo, mídia e educação’ foi desenvolvida de acordo com o 

quadro 3 e possuiu 4 etapas de realização, conforme o quadro 3.1. 

Quadro 3 – Projeto da oficina de relações étnico-raciais 

Tema Público-alvo Duração Objetivos Recursos didáticos 

Racismo, mídia e 

educação. 

Professores do 

Ensino Médio de 

uma escola 

pública do DF. 

4 horas. Conhecer os 

conceitos de 

diferença, 

desigualdade, 

raça, racismo, 

discriminação e 

preconceito. 

Slides contendo os 

conceitos 

mencionados nos 

objetivos. 

Compreender a 

relação racismo 

vs. mídia vs. 

educação com 

base em notícias 

recentes 

divulgadas na 

TV e na Internet, 

especialmente 

nas redes 

sociais, e sua 

influência nas 

opiniões e 

conceitos dos/as 

alunos/as acerca 

do tema. 

Textos recentes (até 

um ou dois anos 

anteriores) 

divulgados na 

Internet com 

temática acerca de 

questões raciais. 

Identificar 

possíveis ações 

pedagógicas na 

prática docente 

de combate ao 

racismo. 

Data-show. 

 

Folhas de papel 

branco e canetas. 

Fonte: o autor. 

Quadro 3.1 – Etapas de execução da oficina ‘Racismo, mídia e educação’ 

Etapa Descrição 

1ª etapa (60’) – Dinâmica A) Em uma folha avulsa, pediu-se aos 

professores que descrevessem características 

do que seria para eles uma ‘pessoa bonita’ e, 

então, socializassem as respostas escritas ou 

imagens desenhadas.  

B) Apresentaram-se um texto retirado da 

internet e imagens sobre a eleição de Lupita 
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N’yongo como mulher mais bonita do 

mundo
4
.  Procedeu-se à leitura e ao debate 

sobre este texto e também à discussão sobre o 

conceito de ‘belo’ e sua concepção 

contemporânea associada à raça e ao 

capitalismo.  

C) Instigou-se o grupo a relatar sobre 

influências da mídia acerca do tema nas 

opiniões e conceitos dos alunos e alunas da 

escola. 

2ª etapa (45’) – Apresentação de slides A) Após a mediação das falas e opiniões 

apresentadas, foram expostos slides sobre 

conceitos e exemplos acerca de ‘diferença’, 

‘desigualdade’, ‘preconceito’, 

‘discriminação’, ‘raça’ e ‘racismo’ e 

discutiram-se questões que apareceram sobre 

o que foi apresentado.  

Obs.: esta etapa pode ser integrada à primeira, 

em futuras oficinas, em que a discussão dos 

conceitos surja concomitantemente às falas 

dos participantes da oficina. 

Intervalo (15’) 

3ª etapa (60’) – Relacionando racismo vs. 

mídia vs. Educação 

A) Realizou-se a leitura de textos da Internet e 

imagens sobre recente fato ocorrido com o 

jogador brasileiro Daniel Alves
5
 e sua 

repercussão midiática.  

B) Promoveu-se debate de posturas contra ao 

e a favor do caso relatado, com base no texto 

‘Somos todos macacos’
6
, da revista Carta 

Capital.  

C) proporcionou-se espaço para relatos e 

opiniões sobre influências da mídia sobre o 

tema nas opiniões dos(as) próprios(as) 

docentes e também acerca dos conceitos 

percebidos sobre o tema pelos(as) alunos e 

alunas da escola.  

4ª etapa (60’): Construindo intervenções A) Foram sugeridos: um momento de 

reflexão em pequenos grupos sobre toda a 

discussão feita ao longo da oficina; a 

confecção de possíveis ações de mudança de 

atitude acerca do racismo e seu combate na 

prática docente e no ambiente escolar.   

                                                           
4
 Retirado do site <http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/23/lupita-nyongo-e-eleita-a-

mulher-mais-bonita-do-mundo-pela-people.htm>. Acesso em: 03/07/2015. 
5
 Retirado do site <http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,villarreal-pune-para-o-resto-da-vida-

torcedor-que-atirou-banana-em-campo,1159689,0.htm>. Acesso em: 03/07/2015. 
6
 Retirado do site < http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/somostodosmacacos-foi-criado-por-

agencia-de-publicidade-7487.html>. Acesso em 03/07/2015. 

http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/23/lupita-nyongo-e-eleita-a-mulher-mais-bonita-do-mundo-pela-people.htm
http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/23/lupita-nyongo-e-eleita-a-mulher-mais-bonita-do-mundo-pela-people.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,villarreal-pune-para-o-resto-da-vida-torcedor-que-atirou-banana-em-campo,1159689,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,villarreal-pune-para-o-resto-da-vida-torcedor-que-atirou-banana-em-campo,1159689,0.htm
http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/somostodosmacacos-foi-criado-por-agencia-de-publicidade-7487.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/somostodosmacacos-foi-criado-por-agencia-de-publicidade-7487.html
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Obs.: esta etapa pode ser realizada 

concomitante à etapa anterior, em futuras 

oficinas, e as sugestões podem ser elencadas 

como possíveis práticas pedagógicas para 

adoção no Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

da escola. 

Fonte: o autor. 

 

Desde a dinâmica proposta na etapa 1 da oficina, as opiniões manifestadas no 

grupo docente foram bem diversificadas sobre o conceito de belo e sua construção social, 

mas a maioria das descrições de beleza dos participantes estava associada aos padrões 

europeus (branco ou branca, cabelos lisos loiros ou pretos, traços afinados). Ao apresentar 

a primeira problematização, as interpretações sobre as intenções da escolha da atriz 

estiveram ligadas à questão capitalista, de aproveitamento da beleza dela não por ser negra 

em si, mas por estar sendo o centro das atenções na mídia e isso poder virar produto de 

consumo. No caminho dessa discussão, a professora de Espanhol fez a observação de que 

em outro momento a atriz Lupita não estaria na capa como mulher mais bela, pois existe 

um preconceito claro da revista, que raramente ocupa sua capa com homens e mulheres 

negros/as, a não ser quando estão sob os holofotes da fama. Interessante observar que essa 

fala entra em consonância com a percepção de E1, a qual diz em seu relato que  

 

[1] a mídia televisiva influencia bastante seu público e até mesmo a definição de 

temas como: “diferença, desigualdade, preconceito, discriminação, raça e 

racismo”. Sobre esta formação, tenho refletido bastante e acredito que 

precisamos valorizar histórias de sucesso em que o negro seja o ator principal 

(ENTREVISTADA 1).   

 

A observação feita pela professora de Espanhol durante a oficina e esse trecho do 

relato de E1 enfatizam a influência midiática negativa sobre o senso comum e a 

perpetuação de estereótipos e preconceitos, que podem fazer com que as pessoas levem 

para o ambiente escolar todas essas concepções geradoras de conflito diante da diversidade 

de culturas, crenças, etnias, ideologias, opiniões, desconsiderando o que aponta Pulino 

(2015) acerca do reconhecimento do outro, o qual seria muito útil à sociedade se de fato 

observado. Assim, quando E1 diz em seu relato que tem refletido bastante sobre a 

formação proporcionada pela oficina e entende que histórias positivas sobre negros devem 

ser valorizadas, parece estar compreendendo essa posição de reconhecimento do ‘outro’ 
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socialmente inferiorizado, colocando-se a favor de sua emancipação, em uma relação 

reflexiva entre teoria e prática docente. 

Também E2 descreve o momento da discussão na oficina sobre o que a mídia 

veicula sobre os padrões de beleza, ao trazer em seu relato o entendimento sobre a 

influência midiática na definição desses padrões motivados por questões raciais, em 

concordância com as opiniões dos demais participantes identificadas nas notas de 

observação, como já mencionado anteriormente. Conforme essa informante: 

 

[1] Outro momento muito proveitoso durante a oficina foi a leitura de uma 

matéria relacionada à eleição de uma modelo negra, como sendo a mais bonita 

do mundo. Fizemos todos em conjunto, uma discussão sobre o que é considerado 

belo, e quais são os conceitos para se considerar a classificação para a nomeação 

de uma beleza mundial (ENTREVISTADA 2). 

 

De volta às observações feitas no decorrer da oficina, houve também a exposição de 

conceitos acerca de ‘diferença’, ‘desigualdade’, ‘preconceito’, ‘discriminação’, ‘raça’ e 

‘racismo’, seguida de comentários e de exemplos colocados pelo grupo, que ilustravam 

cada um desses conceitos. Para a entrevistada E2, o estudo, a compreensão e a 

exemplificação sobre esses conceitos apresentados “foram muito importantes [...], pois, 

para a prática pedagógica e me encontrando em uma situação de conflito, acredito que 

consigo argumentar sobre o assunto com tranquilidade”.  

Assim, podemos inferir que tanto E1 como E2 entendem que a discussão promovida 

pela ação interventiva foi importante para a valorização da compreensão humana na 

perspectiva do entendimento do ‘outro’, da compreensão humana, conforme Edgar Morin 

(2000, p. 96-98), para quem a compreensão humana só é possível evitando-se, entre outros 

obstáculos, o egoísmo, o etnocentrismo e sociocentrismo, que “nutrem xenofobias e 

racismos” e fazem parte, dentre outras, das “causas e consequências das piores 

incompreensões”, o que leva também à superação de preconceitos outros existentes para 

além do racial. O trabalho pedagógico antirracista pode, assim, ser ampliado para além dos 

muros da escola, como também E2 expõe no trecho seguinte:  

 

[2] Acredito sim que estudos relacionados a temas étnicos-raciais são 

importantes para serem discutidos na escola, pois colaboram e muito para o 

trabalho do professor em sala de aula e fora dela, podendo este debater com seus 

alunos diversos assuntos relacionados ao tema (ENTREVISTADA 2).  
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Esse trecho dialoga, ainda, com o exposto por Pulino (2015, p. 4) sobre a abertura 

para uma consistente promoção da alteridade na educação: 

 

É a partir dessa abertura do humano para o outro que se instauram suas 

possibilidades de ações no mundo, de produção da linguagem, de comunicação, 

de sentimentos, pensamentos, desenvolvimento mútuo, enfim, de educação. A 

educação consiste nesse processo que propicia o encontro com o outro, com o 

mundo e consigo mesmo. 

 

Para essa autora, apenas esse momento de respeito e promoção da alteridade 

caracteriza o processo educativo e isso corrobora os relatos trazidos até aqui pelos sujeitos 

de pesquisa entrevistados. 

Após essa etapa, foram apresentadas as reportagens acerca do caso de racismo 

ocorrido com Daniel Alves, jogador brasileiro do Barcelona, que comeu uma banana 

lançada no campo por um torcedor. Também foram mostradas notícias sobre a campanha 

iniciada por Neymar Jr. – e seguida por famosos –, que divulgava fotos dele segurando 

bananas com a inscrição da hashtag #somotodosmacacos nelas. Sobre esse momento da 

oficina, E2 relata que: 

 

[3] A apresentação da Oficina foi um momento enriquecedor para todos os 

docentes que ali estavam e participaram, discutimos temas atuais àquela época, 

como a do jogador brasileiro, que no momento em que iria cobrar uma falta foi 

quase acertado por uma banana, caracterizando-se aquele momento como uma 

total falta de respeito e consideração ao ser humano (ENTREVISTADA 2).   

 

Com os dois últimos trechos de seu relato aqui apresentados, E2 demonstra a 

importância da sua participação na ação interventiva proposta como fonte de reflexão-ação 

para seu trabalho pedagógico, assim como o entendimento de Leite, Y. (2008) mencionado 

anteriormente neste estudo (p. 11) sobre o propósito de a pesquisa-intervenção conduzir a 

uma praxis pedagógica reflexiva. Assim também a oficina mostrou-se como fonte de 

formação para essa praxis reflexiva aos/às demais participantes, pois durante o supracitado 

momento relatado por E2, todos/as foram unânimes em não considerar como crítica ao 

racismo a hashtag #somostodosmacacos (que acompanha as imagens das bananas), pelo 

contrário, consideraram um reforço desse mesmo racismo, especialmente após leitura 

compartilhada que foi feita do texto ‘Contra o racismo nada de bananas, por favor!’, 

disponibilizado no site da revista Carta Capital. Esse texto foi debatido pelo grupo e os 

seus argumentos apresentados foram comentados pelos dois professores de História 
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presentes e pelo diretor da escola, sobre como a figura do macaco foi e é utilizada para 

deslegitimar negros frente a brancos, portanto inadmissível como símbolo de campanha 

antirracista.  

Por fim, o grupo foi questionado sobre as influências que todas as reportagens da 

mídia apresentadas na oficina podem ter sobre os/as jovens que são o público-alvo do seu 

trabalho docente, além de sua relação na perpetuação do racismo. Dois participantes, um 

professor de História e um professor de Sociologia, levantaram a problemática das 

representações de negros e indígenas nos livros didáticos, reflexo dessas concepções 

publicitárias e de estereótipos sociais. Acerca disso, a professora de Espanhol e o professor 

de Matemática começaram comentando sobre ter ouvido de alguns de seus alunos, em suas 

respectivas salas de aula
7
, sobre a insatisfação deles com a hashtag mencionada. Segundo 

seu relato, aqueles alunos/as que reclamavam eram negros/as e aos/às alunos/as brancos/as 

que entravam em discussão com aqueles/as era perfeitamente aceitável que se concordasse 

com a campanha do jogador Neymar Júnior nas redes sociais. Esse fato visto em sala de 

aula que aqueles participantes da oficina expuseram pode relacionar-se à reflexão sobre o 

apagamento da experiência pessoal do/a negro/a, em um paralelo com o relato de Adichie 

(2015, p. 46), sobre sua postura em afirmar-se como ‘ mulher’: 

 

Uma vez eu estava falando sobre a questão de gênero e um homem me 

perguntou por que eu me via como uma mulher e não como um ser humano. É o 

tipo de pergunta que funciona para silenciar a experiência específica de uma 

pessoa. Lógico que sou um ser humano, mas há questões particulares sobre que 

acontecem comigo no mundo porque sou mulher. 

 

Da mesma forma que essa autora fala da sua necessidade de afirmar-se como 

mulher, por acontecerem situações com ela apenas por pertencer ao gênero feminino, 

também se entende que há situações que apenas aqueles/as alunos/as negros/as que 

reclamaram da hashtag vivenciaram enquanto seres humanos negros/as, e não ‘apenas’ 

como seres humanos, portanto não caberia para sua experiência pessoal que eles se 

acomodassem com o discurso daquela campanha, que implicitamente trazia a mensagem 

de silenciamento das diferenças e a homogeneização da diversidade racial – nos termos 

entendidos por esta pesquisa e já anteriormente discutidos –, por melhores que tivessem 

sido as intenções do jogador que a iniciou.   

                                                           
7
 Esses professores não especificaram qual dia ou qual horário, apenas que foi logo que a notícia a que se 

referiam foi veiculada pela mídia.  



33 

 

A “experiência específica de uma pessoa”, como colocado no trecho acima de 

Adichie (2015), foi também reforçada por aquele mesmo homem que a questionou, quando 

ele também falava sobre suas situações específicas vivenciadas no mundo enquanto um 

homem negro. A autora diz que deveria tê-lo questionado: “Por que você não fala das suas 

experiências como um homem ou um ser humano? Por que tem que ser como um homem 

negro?” (ADICHIE, 2015, p. 46). 

Os trechos colocados acima sobre a experiência da escritora Adichie traz questões 

muito mais profundas, como a de gênero, entretanto a análise aqui apresentada ateve-se à 

reflexão levantada com estes trechos sobre como ter elementos que diferenciam uns dos 

outros proporciona vivências diferentes no mundo e às vezes humilhantes, especialmente 

se alguns se encontram pertencentes a grupos minoritários de características discriminadas 

socialmente, como mulheres e/ou negros/as.  Também a experiência de E2 na escola sobre 

o aspecto social da discriminação fez emergir reflexão similar a esta em sua narrativa: 

 

[4] Fazendo aqui um pequeno relato do que vivenciamos na escola, percebo que 

ainda há muito que se fazer para que a discriminação e a intolerância racial não 

sejam mais praticadas. Às vezes me pergunto o porquê de tanta violência e de 

tanta crueldade, e o que me vêm à memória é que, as pessoas passam a ter valor 

e respeito pela cor de sua pele (ENTREVISTADA 2).   

 

O conteúdo desse trecho do relato permite compreender como aquilo que se é – e 

que não se pode escolher não ser – muitas vezes é motivo de exclusão. Ao se relacionar, 

contudo, essa experiência de E2 com o que expõe Adichie (2015) sobre a perspectiva da 

mudança de paradigma social e cultural em relação à opressão – a fim de se evoluir e não 

regredir –, do reconhecimento da alteridade e respeito às diferenças que os direitos 

humanos propõem em seus marcos legais, a homogeneização não poderia ser uma opção 

para o reconhecimento do outro como ser humano. Em sendo todos/as conscientes disso, a 

opinião daqueles/as alunos/as negros/as sobre não concordarem com a mensagem da 

hashtag seria reconhecida por seus colegas e traria uma crítica pertinente a essa campanha 

midiática que assolou o ciberespaço brasileiro das redes sociais. Esta, contudo, não foi a 

realidade trazida à oficina pelos/as participantes, mas gerou o incômodo e a reflexão sobre 

o que fazer em sala de aula para dirimir esses conflitos de cunho racial surgidos. 

Dando continuidade às discussões da oficina, o tema iniciado no debate anterior 

entre os/as participantes recaiu sobre imagem dos/as negros/as na escola sobre os livros 

didáticos. O professor de Arte observou que a questão da representação errônea ou 
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estereotipada do/a negro/a – e também do/a indígena – é um problema desde a base 

escolar, em que essa representação está nos livros didáticos com imagens de negros/as 

apenas como escravos/as carregando senhores/as brancos/as. Ainda sobre livros didáticos, 

uma professora de Português – a Entrevistada 1 nesta pesquisa – fez uma observação 

sobre a representação literária dos/as negros/as no final do século XIX e ao longo do XX 

sempre mostrados como subjugados/as ou em péssimas condições de vida, mas ressaltou 

como sendo essa a realidade pós-abolição. Por outro lado, continuou sua exposição 

dizendo que raramente se menciona a capacidade intelectual/artística dessas pessoas 

enquanto negros e negras que contribuíram para a Literatura do país, como pouco se fala 

que Machado de Assis fora um escritor negro. Essas observações também foram 

evidenciadas em seu relato narrativo sobre o trabalho antirracista na escola: “[2] da forma 

como está sendo trabalhado, acredito que estaremos reproduzindo aquilo que aprendemos, 

apenas aspectos relacionados à sofrência (sic) do negro” (ENTREVISTADA 1).  Ainda 

para ela,  

 

[3] da forma como os projetos, em sua maioria, estão sendo realizados apenas 

reforçamos os estereótipos. Se você é uma criança negra numa sala de aula, 

precisa do reforço de papéis positivos e não de papéis negativos e isso é o que 

tem sido valorizado nos projetos. Com frequência, reforçam-se os papéis 

excludentes e a imagens negativas sob o pretexto da ‘conscientização’. A meu 

ver, poucos são os projetos e aulas verdadeiramente valorizam a imagem do 

negro e sua cultura, ainda que aparentemente se proponham a isso. No entanto, 

as formações continuadas são necessárias (ENTREVISTADA 1).   

 

Esse trecho do relato de E1 traz a reflexão sobre como a escola e prática docente 

têm conduzido os projetos que tratam do negro e da cultura afro-brasileira, evidenciando 

que não se pode promover um excluído com a exclusão de outro grupo. Entretanto, dentro 

da perspectiva da diversidade; dentro do exercício da alteridade, esses projetos deveriam 

construir uma ponte entre grupos socialmente excluídos com a maioria que não sofre 

exclusão. Por outro lado, ao longo do debate realizado pelos demais participantes durante a 

oficina, notou-se ainda que alguns consideravam o trabalho da semana de Consciência 

Negra como enaltecimento de uma parcela da população em detrimento de outra (brancos), 

como apontou um professor de Física e uma professora de Matemática. Houve, assim, a 

falta de compreensão destes professores de que não foram os brancos historicamente 

excluídos neste país, mas os negros, que apesar de ser maioria numérica são minoria em 

direitos (FRASER, 1996).  
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Sobre esse tema Nascimento e Delmondez (2015, p. 5) afirmam que: 

 

No entanto, é preciso analisar criticamente tais projetos, como têm sido 

realizados, pois, infelizmente, tais projetos político-pedagógicos podem apontar 

outros processos de exclusão.  É preciso discutir os desafios postos à escola, pela 

diversidade cultural contemporânea e pelas situações referentes à diferenciação 

do outro que o leva a exclusão do processo educativo.   

 

Apesar da observação dos autores acima sobre o cuidado com projetos que mais 

podem excluir do que incluir grupos minoritários, E2 considera que a experiência de 

projetos naquela escola foi positiva e necessária à compreensão dos alunos para a 

erradicação do racismo nas relações étnico-raciais negras, conforme o trecho de seu relato 

a seguir: 

 

[5] Há alguns anos em nossa escola, são desenvolvidos projetos com relação à 

Consciência Negra. Temos percebido que algumas ações que antes eram 

consideradas negativas por parte do comportamento dos alunos, hoje são 

consideradas positivas. Ou seja, durante os projetos, vários estudos são 

realizados, personalidades são pesquisadas e a própria cultura envolvendo as 

diferentes raças também é inserida nas atividades (ENTREVISTADA 2).   

 

Essa percepção de E2 confronta-se com a de E1. Pelo relato desta, infere-se que a 

solução para a superação do racismo na escola e conscientização dos/as alunos/as não está 

em trabalhar projetos de conscientização histórica da população negra, mas sim em 

reforçar os destaques de negros/as de sucesso ou que contribuíram para a construção 

político-social do País, especialmente aqueles cuja contribuição foi silenciada no passar 

das gerações. Já E2 percebe em sua prática na escola que os projetos pedagógicos que 

enfatizam os processos de pesquisa histórica e conscientização em ações pontuais sobre o 

racismo na sociedade ajudam paulatinamente na reflexão dos alunos sobre o que é preciso 

ser transformado para o pleno direito de todos/as.  

Com as percepções dos relatos apresentados relacionadas aos pressupostos teóricos 

apontados nesta pesquisa, foi possível perceber que a visão de E1 alinha-se àquela ideia 

trazida por Freyre (1933; 1936) e explanada por Souza (2000) de que brancos/as e 

negros/as podem ter suas diferenças econômicas e sociais superadas se o esforço individual 

para ascender socialmente desses/as últimos/as – e não coletivo – for realizado. No que 

tange ao entendimento de E2, relaciona-se a ideia trazida em seu relato à compreensão de 

Ribeiro (1995), o qual explana sobre como as distâncias entre classes e separações entre 
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ricos e pobres ainda são muitíssimo atreladas às questões raciais no país. Diante disso, 

entende-se com essa relação identificada nesta análise que não seria a ascensão de um só 

ou poucos indivíduos negros que emancipariam a raça frente as condições racistas 

historicamente construídas e consolidadas atualmente na sociedade brasileira, mas sim a 

consciência coletiva antirracista, a qual não desmerece a iniciativa individual, mas dialoga 

com esta para fortalecer esse coletivo. 

Também sobre a provocação para essa consciência coletiva antirracista, outros 

participantes da oficina partilharam experiências positivas e negativas sobre suas ações 

pedagógicas contra o preconceito e à discriminação raciais em suas aulas. A professora de 

Filosofia, por exemplo, comentou sobre um trabalho com piadas racistas que fez em sua 

aula e como houve alunas que pediram para ela encerrar a dinâmica de análise dessas 

piadas porque estavam se sentindo mal com aquilo e não queriam mais discutir sobre as 

influências daquele debate na escola já que não era uma coisa que elas poderiam mudar. A 

orientadora educacional – nossa Entrevistada 2 – expôs, durante esse momento da oficina, 

sobre um caso de um aluno que havia sofrido racismo nos jogos das aulas de Educação 

Física e como o professor dessa disciplina precisou de sua parceria para o trabalho 

pedagógico que precisaram fazer com a turma sobre piadas e ofensas racistas nas práticas 

desportivas. Na análise das narrativas, inferiu-se que era sobre o enfrentamento de 

situações similares a que essa entrevistada referia-se quando comentava em seu relato 

sobre a eficácia da do trabalho antirracista por meio de projetos: 

 

[6] Os alunos sentem-se motivados para a realização das atividades, que 

envolvem peças teatrais, danças, desfiles e até a exposição de trabalhos 

confeccionados por eles próprios. Quando o trabalho é direcionado 

principalmente para a conscientização do tema em si, tudo o mais fluirá 

normalmente, e até as “brincadeirinhas” que antes eram consideradas normais 

por alguns alunos, deixam de ser realizadas (ENTREVISTADA 2). 

 

Já o professor de Arte ressaltou como piadas, xingamentos e a imagem do negro 

humilhado ou em um subemprego é comum nos meios de comunicação e como os/as 

jovens absorvem isso, razão pela qual vemos esses fatos relatados acontecerem. O 

professor de História, por sua vez, comentou sobre como sofreu com piadinhas 

preconceituosas de um colega de trabalho na escola, claramente racistas – e mais de uma 

vez –, o que gerou debate entre os membros do grupo e indignação de alguns com a atitude 

do agressor e o silêncio de outros, que não emitiram opiniões sobre o fato, o que referenda 
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a importância de uma oficina como a realizada para o debate dessas situações, muitas 

vezes ignoradas na escola. 

Após esse debate, o momento seguinte foi de propor uma reflexão sobre possíveis 

ações pedagógicas que poderiam ser feitas na escola para o combate ao racismo e como 

sugestões para constar no Projeto Político-Pedagógico (PPP). Houve propostas aprovadas e 

compiladas por uma das coordenadoras pedagógicas, que realizava a ata da oficina, como 

encaminhamento à equipe gestora: (i) realização de discussão dos mesmos textos da 

internet mostrados na oficina – e outros a sugerir – com os alunos, por meio de 

minioficinas periódicas, como iniciativa institucional; (ii) trabalho interdisciplinar e 

transversal nas disciplinas, associando conteúdos formais a situações ligadas a raça e 

cultura negras e também sobre outras formas de discriminação, como as advindas da 

prática de bullying; (iii) dedicação de alguns minutos da aula (geralmente ao final, 

planejada a utilização de possível tempo ocioso) para tratar de questões ligadas não só a 

raça, mas também a gênero e sexualidade, com base nas notícias da mídia da semana e/ou 

trazidos pelos/as próprios alunos/as.  

Na perspectiva de trabalho em sala de aula trazida pelo relato de E1, pode-se ainda 

acrescentar suas propostas pedagógicas de trabalho docente: “[4] 1) construção de um 

dicionário pelos alunos de palavras africanas; 2) leitura e interpretação de autores negros; 

3) elaboração de painéis com pinturas inspiradas na tradição afro-brasileira”. Para essa 

informante, é necessária a valorização dessas ações nas aulas de Língua Portuguesa 

também como meio de dar visibilidade a esses elementos culturais, os quais consideram 

não contemplados no currículo daquela disciplina.  

Os relatos das entrevistadas trouxeram noções mais detalhadas sobre essas 

dimensões do preconceito racial e do entendimento sobre a superação do racismo no 

ambiente escolar, evidenciando o jogo de forças entre atitudes individuais e coletivas como 

embasamento para suas opiniões, apesar de compreenderem que a formação continuada era 

o melhor caminho para traçarem metas e objetivos a serem cumpridos no que concerne à 

maneira adequada de se buscar uma solução para as tensões raciais na escola.  

Com base no que foi possível elencar das notas de observação participante, da ata 

de reunião e análise das entrevistas solicitadas sobre a oficina – como os estereótipos 

percebidos, a reflexão sobre a praxis docente surgida, o reconhecimento da alteridade 

debatido e as propostas pedagógicas voltadas para a ERERN – notou-se que algumas 

visões expostas sobre o assunto refletiram atitudes que buscavam o combate ao racismo, 
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mas outras hierarquizavam as diferenças raciais, como a daqueles professores defensores 

da ideia de que projetos sobre o Dia Nacional da Consciência Negra priorizariam negros 

em detrimento de brancos. Esse tipo de posicionamento pode estar ligado à relação de 

poder entre raças, sobre a qual esta pesquisa apresenta explanações com base nos 

pressupostos teóricos de alguns autores aqui referenciados e na análise da ação interventiva 

realizada, em busca de uma possível ressignificação dessa temática na escola e na 

sociedade.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A oficina ‘Racismo, mídia e educação’ possibilitou ao corpo docente, direção e 

orientação educacional à reflexão sobre um tema impossível de ocultar, embora nem 

sempre se dispusessem a tratá-lo – o racismo. Com essa oficina, procurou-se analisar a 

experiência de formação docente para a ERERN com uma proposta de ação interventiva, 

com base na discussão de preconceitos que perpassam noções de raça, racismo, etnia e de 

construção das identidades sociais nas relações étnico-raciais negras. Também se buscou 

identificar dimensões do preconceito racial no contexto escolar, além de suas implicações 

na efetivação dos Direitos Humanos.  

Os resultados apontam para o comprometimento dos/das participantes com a 

superação do racismo e de preconceitos diversos, por meio de discussões em sala, em 

reuniões e conselhos ou repreendendo – mas também dialogando sobre – o ato 

discriminatório/preconceituoso entre alunos/as e entre si igualmente, o que pôde ser 

percebido por meio dos encaminhamentos de ações pedagógicas sobre o tema, dados ao 

final da oficina por eles/as à equipe gestora, para que fizessem parte das diretrizes do PPP 

da escola. Soma-se a esses resultados o debate reflexivo ocorrido, com perguntas, 

esclarecimentos e propósitos de atitudes desses/as participantes em relação à temática 

abordada, o que foi evidenciado nos relatos das duas entrevistadas, as quais, mesmo com 

algumas opiniões divergentes, concordaram que a formação docente ocorrida por meio da 

oficina foi necessária e importante para o trabalho pedagógico voltado para uma 

(re)educação das relações étnico-raciais negras.  

Esses resultados podem ser tomados como parte daquilo que as DCNERER 

(BRASIL, 2004) entendem como condições favoráveis para o ensino e as aprendizagens de 
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alunos/as negros/as e não negros/as, além dos/as professores/as, que passam a ser 

valorizados/as e apoiados/as, em articulações entre processos educativos escolares e outras 

instâncias sociais e governamentais para essa (re)educação. 

Esse trabalho é um exemplo de como uma ação interventiva no contexto escolar 

pode instrumentalizar o corpo docente de maneira teórica e prática para conduzir a busca 

de novos posicionamentos no combate ao racismo e outras formas de discriminação, o que 

pode contribuir com a função social da escola de formação integral do ser humano, para 

além da instrução de estudantes acerca do conhecimento científico historicamente 

adquirido. Também pode formar pessoas mais reflexivas e flexíveis para continuar a 

construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária do que em momentos históricos 

anteriores.  
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
Universidade de Brasília / Faculdade de Educação 

Departamento de Teoria e Fundamentos 

Disciplina: Psicologia da Educação 

Código: 191027  No créditos: 04   

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem por 

objeto A Educação das Relações Étnico-Raciais negras na formação continuada 

docente como proposta de ação pedagógica contra o racismo no ambiente escolar. 

Esse projeto está sob a responsabilidade do aluno Pedro Ivo Silva, regularmente 

matriculados no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu do Instituto de Psicologia – IP, 

curso: Educação em e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade 

Cultural, da Universidade de Brasília – UnB. Esta pesquisa faz parte das atividades para 

conclusão do referido curso. As informações coletadas serão utilizadas apenas para fins 

de estudo e produção de trabalho acadêmico a ser apresentado em sala de aula. 

Esclarecemos que a identidade dos participantes não será revelada bem como não será 

divulgada a instituição onde atuam. Assim, caso queira participar, assine abaixo, com a 

garantia de que o seu nome será mantido em absoluto sigilo, isso também se aplica ao 

nome da instituição em que trabalha. 

Estaremos à disposição para outras informações pelo telefone: 61 96558625 ou 

ainda por e-mail: pi.silva@gmail.com. 

Agradecemos pela atenção e participação na realização do trabalho. 

Entrevistado (a): _______________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

Data: _________________________________________________  

 


