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Resumo: o texto é resultado da sistematização das atividades de levantamento e 
intervenção na realidade por meio da pesquisa-ação em uma escola municipal da cidade 
de Água Branca – AL enquanto etapas desenvolvidas no projeto de extensão Educação 
para as Relações Etnicorraciais no Sertão Alagoano, tendo o objetivo de verificar as 
relações interpessoais que se estabelecem na vivencia cotidiana da sala de aula marcada 
pela percepção e/ou silenciamento frente a ações discriminatórias, bem como destacar a 
importância da formação continuada enquanto mediadora da ação docente no processo 
de percepção/afirmação da identidade do aluno negro, ressaltando aspectos da 
naturalização do preconceito no interior da escola, referenciado em autores como 
SANTANA (2001), MUNANGA (2000), SILVA (2011), dentre outros. 
 
Palavras-chave: Educação, Identidade negra, Formação Continuada, Prática docente. 

 
 
Resumen: El texto es el resultado de la sistematización de las actividades de 
intervención en la realidad a través de la investigación-acción en una escuela municipal 
en la ciudad de Aguas Blancas - AL desarrolladas en etapas en el proyecto de extensión: 
Educación para las Relaciones Etnicorraciais en Alagoas, con el fin de verificar las 
relaciones interpersonales que se establecen en las experiencias cotidianas en la clase 
marcada por la percepción y / o silenciamiento contra los actos discriminatorios, así 
como destacar la importancia de la educación continua como un mediador de la acción 
docente en el proceso de la percepción / afirmación la identidad del estudiante negro, 
haciendo hincapié en los aspectos de la naturalización de discrimanción en la escuela, 
sobre la base de Santana (2001), Munanga (2000), Silva (2011), entre otros. 
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I – Introdução 
 
 
 
Trata-se do relato analítico4 das atividades do Projeto de Extensão Educação para as 

Relações Etnicorraciais no Sertão Alagoano, mais especificamente no município de 

Água Branca. Dentre as ações realizadas destacam-se: participação e observação da 

jornada pedagógica oferecida pela SEMED aos profissionais da educação, aplicação de 

questionários nas escolas da rede pública municipal daquela cidade e observação da 

prática docente em sala de aula numa dada escola rede supracitada para a posterior 

oferta de formação continuada, enquanto intervenção na realidade no contexto do objeto 

do projeto.   

Com vistas à problematização/reflexão/superação do racismo na escola num 

processo de afirmação da identidade negra, as ações destacadas foram orientadas pela 

literatura específica e complementadas nas discussões da equipe de trabalho, nesse 

sentido observando-se alguns estudos como o de Adilton de Paula (2004, p. 91), que 

têm abordado a questão do racismo e a forma como muitas vezes ele aparece na escola 

em brincadeiras, apelidos, xingamentos e principalmente na exclusão e/ou isolamento 

do aluno negro na prática educativa, pois, “em geral, os professores e as professoras 

vêm estas crianças como futuros evadidos, fracassados. O carinho, o contato, o afeto são 

diferentes e diferenciados” 5. 

 Neste texto, serão abordadas as relações interpessoais que ocorrem no cotidiano 

escolar focalizando as formas de discriminação etnicorracial existentes e como os 

professores lidam com essas diversas situações, silenciando ou enfrentando a realidade 

por meio de atividades pedagógicas que levam à reflexão e combate ao racismo no 

                                                           

4
 Este relato de experiência foi registrado em outro artigo que explorou os aspectos do levantamento da 

realidade desenvolvido em três etapas: observação da jornada pedagógica, da escola e aplicação de 

questionário. Tendo passado por uma revisão sofreu algumas alterações a partir das quais são 

destacados os aspectos da intervenção realizada num curso de formação continuada oferecido para os 

profissionais da escola observada. 
5
 Não se buscou responsabilizar os professores pela perpetuação de relações discriminatórias presentes 

nas escolas, mas, verificar/desvelar a existência destas práticas no cotidiano escolar e como os 

professores se posicionam frente às mesmas. 



interior da sala de aula. Bem como, verificando a maneira a SEMED auxilia as escolas, 

sobretudo, aos educadores na abordagem a esses assuntos. 

Outro aspecto explorado é a contribuição das leis nacionais 10.369/03 e 11.645/08 

para a mediação docente no trato dos contextos discriminatórios, ou seja, como os 

instrumentos legais e as diretrizes nacionais podem balizar ações de outra ordem, 

possibilitando um espaço de diálogo entre os membros da comunidade escolar. E na 

esteira destas preocupações a mediação da formação continuada, como elemento 

importante para uma prática docente ancorada nas demandas da contemporaneidade. 

 

II – Conhecendo a realidade educacional do sertão alagoano  

 

O projeto de extensão Educação para as Relações Etnicorraciais6 que 

desencadeou o processo de acompanhamento da realidade educacional do alto sertão 

alagoano já está em sua segunda edição e nas duas edições pautou-se pelo 

reconhecimento da realidade para a intervenção na mesma por meio da pesquisa-ação. 

A SEMED e os profissionais da educação do município de Água Branca, que é o lócus 

do projeto mostraram-se bastante receptivos, acolhendo e contribuindo na realização do 

trabalho cuja primeira ação envolveu a participação da equipe na Jornada Pedagógica 

ofertada pela secretaria municipal de educação em fevereiro de 2011, por um período de 

uma semana, através de uma empresa contratada para este fim, tendo a presença dos 

educadores de todas as escolas da rede, com posterior aplicação de questionários 

semiestruturantes.  

A Jornada7 Pedagógica teve o tema Como trabalhar temas transversais 

conforme a lei vigente, etnia, meio ambiente e cultura local e chamou a atenção da 

equipe pela indicação do que seria abordado. No entanto, verificou-se que os elementos 

centrais do tema não foram sequer tratados em nenhuma das salas de aula onde a mesma 

desenvolvia ao longo de toda a semana de sua realização. Nos intervalos, em conversa 

                                                           

6
 Embora haja várias grafias para o termo etnicorraciais, sua escrita, neste texto, segue a regra atual 

sobre uso/desuso do hífen em palavras compostas. Neste caso dois substantivos que se transforma em 

substantivo adjetivado escrito sem o hífen em função de o primeiro elemento terminar em vogal e o 

segundo elemento iniciar com R, devendo-se, portanto ser grafado com a duplicação do R. 
7
 Havia uma equipe de cinco pessoas distribuídas nas turmas de formação nos dois horários a fim de 

verificar a coerência entre o tema enunciado e o conteúdo trabalhado. Ao longo da semana a formação 

versou sobre os conteúdos de matemática, língua portuguesa, educação especial, história e geografia. 



com os professores, constatou-se que esse era um tema de interesse geral, sobretudo, 

para àqueles que fazem pós-graduação à distância nesta área específica. Entretanto, em 

contato com os ministrantes da formação – contratados pela empresa – detectou-se a 

ausência, na programação, do tema em epígrafe e/ou de assuntos correlatos. 

Era bastante comum escutar comentários de corredor, por parte dos cursistas, 

dando conta da crítica à programação oferecida pela empresa contratada, por seu caráter 

aligeirado – muita informação sobre as diversas áreas do conhecimento em pouquíssimo 

tempo de discussão – e/ou pela repetição de algumas atividades. Contraditoriamente, no 

momento da avaliação, essa aparente insatisfação não se fez perceber8. Na busca de 

investigar mais a fundo as razões desta contradição optou-se por mais duas etapas de 

observação da realidade antes da proposição de uma intervenção ao nível da extensão 

universitária, para a situação diagnosticada.  

Atendendo a necessidade de conhecer melhor a realidade, foram aplicados 

questionários9 com questões semiestruturantes sobre a formação continuada pela 

SEMED nas 44 escolas da rede municipal, bem como, foi realizada a observação de 

uma semana em uma destas escolas, cuja escolha atendeu aos critérios de localização, 

acolhimento, número de extensões entre outros.  

Durante a observação, nitidamente, não foi possível verificar nenhuma forma 

explícita de isolamento ou exclusão direta por discriminação ou racismo com relação 

aos alunos negros. Entretanto, constataram-se várias expressões racistas ainda presentes 

nas atitudes, principalmente, dos demais alunos, caracterizadas nas brincadeiras e até 

xingamentos no meio das discussões durante a aula e/ou no intervalo. Expressões estas 

que passam despercebidas por todos, como se estas situações não representassem 

práticas de discriminação, contribuindo para reforçar posturas que desvalorizam e 

desrespeitam as diferenças dentro do ambiente escolar, e logo, em suas vidas fora da 

escola.  

Existem diferentes formas de isolamento e, a depender do modo como se é 

tratado pode levar ao isolamento indireto que resulta na autoexclusão, numa forma de 

autodefesa frente a manifestações discriminatórias e xingamentos diversos. Entre os 

alunos negros, percebeu-se que alguns eram mais quietos, não conversavam e nem 

                                                           

8
 As respostas às avaliações se limitavam a expressões simples do tipo, bom, legal, muito bom, sem uma 

caracterização mais precisa. 
9
 O resultados dos questionários já foi explorado em outro artigo que relata a experiência vivenciada no 

projeto. 



participavam muito das aulas. Outros, no entanto, interagiam muito bem com os colegas 

e demonstravam rapidez e agilidade na assimilação do conteúdo e resolução das 

atividades propostas pelos professores.  

De forma geral, os xingamentos e agressões verbais, ditos tanto por alunos 

brancos como negros têm uma relação com a cor da pele, ocorrendo com maior 

frequência no intervalo das aulas e incluíam termos10 como neguinha feia, cocada 

preta, dedo de macumba, filho da doença, sebosa, Judas, veado, urubu, cabeça de 

jegue, macaco prego, chapéu de balaio, caçoar, saci Pererê, nojento, fedorento, pidona 

entre outros. Quando ditos em sala de aula, em presença dos professores os apelidos só 

eram repreendidos pelo argumento da indisciplina, mas, não por serem expressões de 

racismo e/ou atribuições de estereótipos que remetem a uma desqualificação do sujeito e 

consequentemente criam uma autoimagem negativada.  A esse respeito, segundo Silva 

citada por Munanga (2000, p. 17): 

O professor pode vir a ser um mediador inconsciente dos 
estereótipos se formado numa visão acrítica das instituições e 
numa ciência tecnicista e positivista, que não contempla outras 
formas de ação e reflexão. 

O silenciamento – na ausência de envolvimento – do professor na tentativa de 

livrar-se do problema ou evitando situações constrangedoras para si e para os alunos 

acaba contribuindo para reforçar estigmas e o preconceito em sala de aula. Em uma das 

turmas a professora afirmou não haver discriminação entre os alunos, em sua sala. 

Compreende-se, como Santana (2001, p. 47) a dificuldade em envolver os 

professores, “principalmente no convencimento de que a temática das relações raciais é 

importante e devem ser trabalhadas na escola”. Não só por professores de alguns 

componentes curriculares a exemplo de História ou Ensino Religioso, mas também por 

todo o conjunto de professores independente de da área de conhecimento. Corrobora-se 

com a ideia de Gomes citado por Munanga (2000) segundo a qual “é preciso que nos 

organizemos enquanto grupo”, para que haja mudanças e trabalhos conjuntos evitando 

ações isoladas e/ou pontuais, haja vista que “mesmo sendo um tema altamente 

relevante, a questão das relações raciais na escola ainda é um tema tabu, e na maioria 

dos casos as motivações são individuais” (SANTANA, 2001, p. 42). 

                                                           

10
 Verifica-se nestes termos um atravessamento de questões de gênero e orientação sexual que também 

precisam ser trabalhadas pela escola, mas, neste momento, não sendo o foco do projeto, serão 

encaminhadas aos pesquisadores da área, para não ficaram sem um encaminhamento. 



Os questionários foram aplicados na última etapa de levantamento da realidade e, o 

conjunto de perguntas foi divido em três aspectos: Formação continuada em geral; 

Jornada Pedagógica e Formação Continuada específica no tema das relações 

etnicorraciais.  A partir da análise das respostas, é possível afirmar que a maioria 

absoluta dos entrevistados frequenta a formação continuada ofertada pela SEMED e 

esta, se configura como planejamento mensal, treinamento, capacitações de professores 

formação continuada a distancia com recursos do FNDE, pró-letramento, 

acompanhamento dos professores do ensino fundamental do 1º ao 5º ao ano. E se 

desenvolve em torno dos seguintes temas: educação inclusiva e escola ativa. 

As respostas, de um modo geral, consolidaram as intenções dos docentes em 

aprender mais sobre etnia, negritude, cultura africana e afro-brasileira entre outros, para 

poder discuti-los melhor na sala de aula. Verificou-se, no geral, um descompasso entre 

os desejos dos professores e o que é oferecido pela empresa contratada para ministrar a 

formação continuada à rede municipal de educação do município de Água Branca. Há 

um interesse em conhecer e enfrentar um problema que é real. No entanto, essa vontade 

se perde no cotidiano da escola cuja dinâmica acaba obliterando as expectativas, 

impelindo as práticas à mesmice e fomentando a reprodução de uma práxis pedagógica 

pouco humanizada11.  

 
III – Aspectos da lei nacional 10.639/03 como contribuição à mediação docente no 
enfrentamento aos estereótipos e práticas racistas 
 
  
 Na relação professor-aluno, geralmente, a atenção do profissional se volta para 

aqueles que apresentam maior interesse e participação nas aulas, sem distinção, o que 

não é um aspecto de todo negativo. Há, contudo, a necessidade de um 

comprometimento dos professores com aqueles alunos menos participantes, 

principalmente na investigação dessa não participação e, um posicionamento destes 

professores de modo a não permitir atitudes ou comportamentos racistas no ambiente 

educacional. A atenção para as mínimas situações nas relações que envolvem não 

apenas os alunos, mas, entre todos que compõem o espaço da escola, é fundamental. 
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 Esta afirmação leva em consideração a prática do racismo no interior da escola por meio de 

xingamentos e zombaria, prática esta que distancia o aluno negro do processo de aprendizagem. Os 

professores acabam também sendo vítimas dos vícios cotidianos que desejam modificar, pela falta de 

uma discussão mais aprofundada deste fenômeno.  



 No bojo desse enfrentamento destacam-se as leis nacionais 10.639/03 e a 

11.645/0812, por trazerem para o currículo escolar o debate sobre o racismo que 

frequentemente é posto para debaixo do tapete, além de fomentar atividades 

pedagógicas de valorização da história e cultura africana, indígena e afro-brasileira. 

Sendo algo normatizado em lei, deixa de ser coisa de negro ou de índio passando a ser 

responsabilidade de todos que fazem a educação em todos os níveis, etapas e 

modalidades. 

Não precisamos ser profetas para compreender que o 
preconceito incutido na cabeça do professor e sua incapacidade 
em lidar profissionalmente com a diversidade, somando-se ao 
conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às 
relações preconceituosas entre alunos de diferentes 
ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o 
aluno negro e prejudicam seu aprendizado. O que explica o 
coeficiente de repetência e evasão escolares altamente elevado 
do alunado negro, comparativamente ao aluno branco 
(MUNANGA, 2000, p. 8). 
 

 A riqueza da cultura brasileira pela contribuição dos grupos étnicos que 

formaram e ainda formam o território nacional tem sido negligenciada/negada nas 

abordagens curriculares de um modo geral, e nos livros didáticos, em particular 

(SILVA, apud MUNANGA, 2000, p. 18).  A existência de duas leis complementares 

que acrescentam à LDB 9394 de 1996 a existência de uma preocupação e normatização 

da inclusão de um conteúdo diferenciado no currículo escolar oferece maior segurança 

no processo de regulamentação dessas ações, e ainda, conduz o diálogo sobre as 

demandas das relações etnicorraciais em todos os níveis da educação nacional.  

Percebe-se, contudo, nesse sentido, pouco envolvimento de alguns agentes e/ou 

a resistência em algumas áreas, a exemplo do grupo das exatas em que os sujeitos 

geralmente, simplesmente se recusam a discutir algo do assunto. Na Educação Básica 

professores de matemática13, por exemplo, acreditam tratar-se de algo que não lhes 

dizem respeito e, na Universidade – no Campus do Sertão da UFAL, por exemplo – os 

cursos de engenharia não participam de nada que é promovido neste âmbito. Há talvez, 

o desconhecimento de que o disposto na lei os contempla, tanto quanto aos sujeitos de 

                                                           

12
 A lei 11.645/08 não será abordada de modo relevante pela falta de um estudo aprofundado sobre a 

questão indígena. 
13

 A etnomatemática é um bom exemplo de como as questões culturais podem ser discutidas em 

quaisquer áreas de conhecimento. 



quaisquer outras áreas de conhecimento e, por isso mesmo, deve ser 

abordado/trabalhado também pelos mesmos. 

Desconhecimento, racismo ou ambos? Tal situação, de alguma 
forma, explicita a considerável lacuna existente nos currículos 
brasileiros, quanto ao trato cotidiano das referências raciais da 
população negra, o que se pretende minimizar com a efetivação 
da Lei 10.639/2003. Como se vê, o tímido diálogo entre 
tradição cultural e educação remete ao desrespeito à realidade 
sociocultural do educando, principalmente o de periferia. Na 
verdade, a baixa interação sociedade/escola/cultura demanda 
iniciativas concretas e urgentes (AMÂNCIO, 2008, p. 37). 
 

As relações etnicorraciais dizem respeito a todos os sujeitos e a lei 10.639/03 

assegura o direito de todos ao estudo da cultura e história da África e afro-brasileira. O 

instrumento legal, no entanto, por si só, não é suficiente para a mudança de postura, 

mas, pode servir de base, no mínimo, para uma reflexão, e no limite, responsabiliza os 

sistemas e os sujeitos sociais em sua parcela de comprometimento legal.  

Esta lei foi reforçada pelo Plano Nacional de Implementação das Relações 

Etnicorraciais que traça as diretrizes para a implantação de práticas diferenciadas por 

todos os entes federados, deste modo, universidades e sistemas de ensino ao nível da 

educação básica precisam caminhar juntas para assegurar ações que se pretendam 

promissoras. A Universidade, por sua vez, em cumprimento às recentes resoluções14 

que a torna responsável pela sistematização do processo de formação continuada da 

educação básica precisa fazer sua parte no sentido de ocupar um espaço que tem sido 

preenchido por empresas mais interessadas em lucrar com programas aligeirados de 

formação e desconectados da realidade educacional onde são aplicados. 

As universidades no uso da lei 10.639/03 podem, de modo salutar, contribuir no 

ordenamento da ação docente no sentido da desconstrução de concepções pouco ou 

nada científicas que estão inseridas no imaginário geral e inspiram práticas racistas e 

discriminatórias.  

 

 
IV – Contribuições da formação continuada à prática docente para a 
desmistificação de estereótipos e combate às práticas racistas. 
 
 

                                                           

14
 A CAPES em parceria com as universidades passou a ser responsável pela formação continuada dos 

professores da educação básica. 



O projeto de extensão está na fase da intervenção com o curso de formação 

continuada que está sendo oferecida a escola municipal que foi observada por uma 

semana pela equipe. Embora ainda em andamento – faltam dois encontros para ser 

concluído – já confirma que discussões dessa natureza, para apontarem resultados 

concretos, precisam ser de caráter contínuo, portanto, uma simples reflexão uma vez no 

ano não é suficiente para o trabalho com temas tão delicados. 

 O SEMED do município de Água Branca realizou uma seleção – processo 

seletivo simplificado – de professores para substituir os professores monitores, 

ocasionando atraso nas atividades letivas e a entrada de muitos novos profissionais na 

rede. Em virtude disto, a formação continuada oferecida pelo projeto, iniciou com 35 

professores do núcleo e extensões conta com mais de 40. São profissionais que não 

participaram da jornada pedagógica ofertada pela SEMED, não acompanharam o início 

dos encontros do curso. A rotatividade dos professores é apenas um exemplo de como 

um projeto de formação continuada ao longo do ano é importante para que os 

profissionais da rede estejam a par das discussões que são travadas no sistema 

educacional. 

 O curso foi organizado com oito encontros quinzenais ao longo do ano para os 

profissionais da escola municipal que é um núcleo com diversas extensões espalhadas 

nos diversos povoados da cidade de Água Branca. Os encontros têm o objetivo de 

problematizar questões como racismo, discriminação, estereótipos e preconceitos por 

meio da discussão de temas como África, mulher negra, religiosidade de matriz 

africana, personalidades negras e fatos da cultura afro-brasileira a partir das diversas 

áreas de conhecimento: história, geografia, língua portuguesa entre outras. 

A dinâmica do curso evidencia as possibilidades que a formação continuada abre 

para o espaço escolar. Um espaço de mediação que fomenta um novo olhar sobre o 

planejamento pedagógico. Tais possibilidades são potencializadas quando a 

coordenação pedagógica da escola faz uso das reflexões e instrumentalização do curso 

para o aprofundamento do planejamento pedagógico, bem como, quando os professores 

se organizam de modo interdisciplinar para enfrentar à luz do referencial trabalhado, as 

demandas da sala de aula e do cotidiano escolares relacionadas ao racismo e 

discriminações correlatas. 

Com base no que é discutido nos encontros, verifica-se que nos dias atuais 

quando confrontadas sobre o racismo, dificilmente as pessoas se declararão racistas ou 

preconceituosas. Isso deveria ser sem dúvida, um bom motivo para se comemorar, haja 



vista as intensas lutas e reivindicações da população negra por respeito e valorização de 

sua identidade. E o seria se tal afirmação não fosse frágil, uma vez que muitas pessoas 

carregam em si certo grau de receio em expor suas reais concepções, já que o espaço 

conquistado pelos debates etnicorraciais tem se ampliado consideravelmente, além, 

ainda da criminalização do racismo já estar normatizada de modo concreto. As “pessoas 

praticam o racismo, os preconceitos e as discriminações, são vítimas dele, mas não o 

percebem em seu cotidiano e seu fazer histórico” (PAULA, 2005, p. 90). 

Com efeito, independente dos motivos nem sempre se assume um preconceito 

ideologicamente internalizado, em cuja situação se precisa de coragem para ser 

reconhecido e trabalhado. Dizer que o outro é racista parece até fácil, no entanto quando 

se trata de uma autoavaliação, a percepção e tomada de consciência, quando acontece, é 

bem mais demorada e tímida. Dados como estes não só são explicados por uma negação 

da existência do racismo, como contribuem para uma naturalização constante de atos 

que se dizem não intencional, mas que reforçam decisivamente as desigualdades do 

tratamento e das oportunidades entre negros e brancos, nos mais distintos âmbitos da 

sociedade. E na escola a “ausência da discussão anti-racista no planejamento escolar 

impede a promoção de boas relações entre aqueles que integram o cotidiano da escola” 

(MEC/SEPPIR, p. 87). 

A questão aqui posta é que todos estão sujeitos a sofrer, presenciar ou praticar 

um ato de discriminação, e a forma de expressar e de se colocar diante de tal situação 

pode coibir ou fortalecer e incentivar posturas racistas. Assim, mesmo na condição de 

espectador, a escolha pelo silenciamento, abre espaço para que estas práticas continuem 

ocorrendo. 

O racismo é um fenômeno que influiu e influi nas 
mentalidades, nos modos de agir e de ver o mundo. As 
diferentes sociedades interagiram com ele de diversas maneiras 
– o Brasil não tem a mesma história de relações raciais que os 
Estados Unidos, para usar um exemplo clássico. No entanto, 
durante muito tempo se defendeu a idéia de que aqui não havia 
discriminação e, ainda, que o que separava as pessoas era 
“apenas” a condição social. (MEC/SEPPIR, p. 27). 

 
 O texto citado faz uma análise do chamado racismo envergonhado, não 

assumido, camuflado. É importante para a reflexão/combate o reconhecimento de que 

ele existe sim e está dentro de cada um. O reconhecimento é o primeiro passo para a 

mudança de atitude. O racismo também está presente quando o olhar despercebido não 

se atém ao fato de que uma simples brincadeira pode vir sobrecarregada de insultos e 



palavras depreciativas da identidade negra. Entretanto, mesmo que esteja mascarado, 

não significa dizer que o preconceito racial seja imperceptível e não possa ser 

combatido.  Como descreve Santana: 

A discriminação se manifesta em todos os setores da escola, seja 
nos livros didáticos, nos conteúdos trabalhados ou omitidos no 
silenciamento dos professores diante de situações de preconceito e 
discriminação no cotidiano escolar, etc. (2001, p.37). 
 

Ao contrário do que seja afirmado por algumas pessoas o racismo não 

desapareceu do ambiente escolar, nem deixou de existir só por não estar tão aparente. E 

a escola não precisa esperar chegar a semana da consciência negra, para tratar do 

assunto. Todos os dias o professor dispõe de inúmeros momentos que se usados 

estrategicamente, podem se tornar excelentes espaços para a desconstrução de falsas 

verdades que insistem em ser veiculadas e transmitidas na formação dos alunos não 

esquecendo “do racismo institucional , refletido através de políticas educacionais que 

afetam negativamente o negro”( SANT’ANA, 2000, p. 42).   

O entendimento sobre o desenvolvimento e a construção da 
auto-estima, do autoconhecimento e da identidade nos leva a 
crer que a despreocupação com a convivência multiétnica, quer 
na família, quer na escola, concorre para a construção de 
indivíduos preconceituosos e discriminadores. O não-
questionamento dessa questão pode levar inúmeras crianças e 
adolescentes a cristalizarem aprendizagens baseadas, muitas 
vezes, no comportamento acrítico dos alunos à sua volta. 
(MEC/SEPPIR, p. 87). 
 

 Em decorrência é possível questionar a presença insistente do racismo na escola, 

sendo este um espaço educativo, de aprendizagem de valores, hábitos e atitudes. As 

explicações para a presença deste fenômeno são muitas e a relação entre educação e 

sociedade é a maior delas. Mas antes, é valido lembrar que não se busca aqui 

responsabilizar a escola ou o professor pelas práticas racistas, a intenção é apenas 

discutir e compreender o papel e a importância da atuação docente para a 

desmistificação da imagem negativa do negro nos distintas manifestações. Neste sentido 

vemos em Munanga o seguinte: 

Sabemos que nossos instrumentos de trabalho na escola e na 
sala de aula, [...] carregam o mesmo conteúdo viciado, 
depreciativo e preconceituoso em relação aos povos e culturas 
não oriundos do mundo ocidental. Os mesmos preconceitos 
permeiam também o cotidiano das relações sociais, dos alunos 
entre si e de alunos com professores no espaço escolar. No 
entanto, alguns professores, por falta de preparo ou por 



preconceito neles introjetados, não sabem lançar mão das 
situações flagrantes de discriminação no espaço escolar e na 
sala de aula como momento pedagógico privilegiado para 
discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a 
importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa 
identidade (2000, p.07). 
 

É preciso salientar que a tomada de consciência por parte dos professores não é 

suficiente para acabar com a prática racista, acreditar nisso é jogar para o nível das 

ideias o fim do racismo e desconsiderar as bases materiais de sua realização. Mas, este 

processo de esclarecimento é importante para desencadear outros e somar-se ainda a 

tantos outros na busca de relações etnicorraciais humanizadas.   Não dá para trabalhar o 

que não se aprendeu na sua formação, ou pelo menos do que não se apropriou 

efetivamente. É bem sabido que muitos professores, além de carregarem, como uma 

segunda pele, um preconceito adquirido desde o espaço familiar, pouco conhecem sobre 

África e a cultura africana e afro-brasileira, ou ainda, sobre os elementos que compõem 

a negritude. Também se sabe que o fenômeno do racismo é uma construção social que 

pode ser refeita/ressignificada. 

 Como observado na visita à escola pública municipal, a situação é bem mais 

crítica quando se trata dos professores das demais áreas que transcendem a História, 

principalmente, quando se trata das exatas. Muitos ainda sustentavam a compreensão de 

que a incumbência de trabalhar a cultura africana e as relações étnicas cabia apenas ao 

professor de História. O que demonstra as fragilidades de suas formações seja na 

dimensão inicial ou continuada. 

As lacunas na formação geram insegurança e esta provoca o silêncio e a 

omissão, muitas vezes pelo medo de errar. Contudo, permanece o desejo de conhecer, 

como foi visto na escola acompanhada mais de perto e, nas respostas aos questionários. 

Os professores demonstraram o interesse em aprender mais sobre a temática, percebem 

que há algo que precisa ser mudado, mas, temem piorar a situação com atitudes 

politicamente incorretas. É nesse momento que o papel do sistema de ensino, à luz do 

instrumento legal, é fundamental, para amparar e ordenar a prática docente. “O silêncio 

que envolve essa temática nas diversas instituições sociais contribui para que as 

diferenças sejam entendidas como desigualdade e os negros como sinônimos de 

desigual e inferior”. (MEC/SEPPIR, p. 87). 

A omissão das instituições sociais em geral, e dos sistemas de ensino em 

particular contribui para a perpetuação dessa realidade e o mundo do faz de conta 



preenche o espaço educativo. Cada um – sistema, escola, profissionais da educação – 

faz de conta que o problema é do outro e enquanto isso, as brincadeiras pejorativas, 

tomam conta do imaginário e consolidam a falsa ideia de que tudo é natural. A 

desvalorização do negro, do índio, do gordo, do muito alto, do muito magro, da mulher, 

do homossexual, de quem possui algum tipo de deficiência entre outros arquétipos 

sociais estereotipados/inferiorizados sege banalizada/naturalizada e lançada ao lugar 

comum do é assim porque o próprio negro/índio/mulher/homossexual etc. não se 

valoriza e não se dá ao respeito, onde as vítimas viram algozes.  

Pelo contrário, as relações sociais não devem ser naturalizadas, pelo processo de 

humanização, o ser social deveria poder realizar-se plenamente, sobretudo, livre das 

amarras do preconceito. É preciso considerar, nesse processo, que está na raiz do 

preconceito e da banalização do mesmo. Num contexto diferenciado, considera-se 

também que: 

Quando há uma interferência adequada o preconceito racial é 
inibido e o aluno negro que foi discriminado sente-se 
respeitado pelo professor, sente-se visto. Quanto ao aluno que 
discriminou a sua aprendizagem se refere tanto no nível do 
respeito, quanto na percepção de que o professor não é 
conivente com o racismo. Esse é um grande aprendizado 
(LOPES, p. 23). 

Práticas de afirmação da identidade negra – refletidas pelo conjunto dos 

professores, de modo sistemático, ao longo do ano – podem servir de contrapartida aos 

xingamentos e/ou zombarias. Trabalhar as diferenças culturais é, antes de qualquer 

coisa, sair do lugar de conforto, em que tudo já estava previamente definido, para 

arriscar-se na luta de possibilitar a construção de relações mais éticas e, com vistas à 

plena humanização. É certo que o professor não poderá sozinho instigar tal 

transformação, mas, ele é um importante agente neste processo.   

A valorização e o reconhecimento das culturas que adentram a escola, não é 

mais apenas o desejo de alguns, mas uma necessidade real e legal. Não dá para 

continuar perpetuando os padrões de uma única cultura e homogênea que se sobrepõe a 

tudo e a todos, haja vista que a realidade é etnicamente diversificada. E para tanto, a 

sensibilidade do professor é de extrema importância para se efetivar o processo de 

intervenção, reeducação e reconstrução das relações, pautando-as em um horizonte de 

respeito e reconhecimento às diversidades. 

 
 



V – Considerações finais  
 
 

Embora, por muito tempo, o apelo ao discurso sociocultural tenha suplantado o 

discurso racial e levado à falsa crença da democracia étnica, é salutar resgatar o 

argumento das condições sociais e da falta de oportunidades a que diferentes grupos 

étnicos culturais são acometidos. As dificuldades que sistemas educacionais, escolas e 

profissionais da educação sentem ao ordenar/abordar o tema das relações etnicorraciais 

não dizem respeito apenas à falta de informação ou desinteresse. As relações 

marcadamente racistas e discriminatórias não surgem do nada, elas se inserem na 

concepção de mundo que cria ilhas de produção econômica, cultural e de conhecimento 

relegando o resto da população à periferia da produção material e intelectual. Muitos 

são os exemplos históricos de segregação e distanciamento que tem empobrecido a 

humanidade naquilo que lhe é mais caro: com a não coletivização da produção cultural 

dos sujeitos sociais, todos saem perdendo. O gênero humano vê-se depauperado das 

riquezas sociais que são apropriadas por um pequeno grupo da sociedade.  

A usurpação social que acomete a todos é mais implacável quando acrescida de 

falsas crenças de inferioridade e incapacidade e recorre sobre o gênero, a cor, a 

condição física, a identidade sexual entre outras marcas identitárias. Desse modo, leva a 

uma mistificação da realidade e engessa possíveis lutas por oportunidades e, de modo 

mais grave, impede a denúncia de que a exploração se alimenta da opressão. As 

discriminações e estereótipos se enraízam na realidade mistificada e cobrem com o véu 

da violência, xingamentos, zombarias, silenciamentos e omissões o sofrimento de quem 

busca afirmar-se numa identidade comumente negada. 

A formação continuada não é ela própria, a solução para a prática do racismo no 

interior da escola, mas, sim, ela pode ser uma ferramenta de mediação nas mãos de 

profissionais dispostos a contribuir enquanto sujeitos sociais na construção de novas 

relações no ambiente escolar. A transformação social passa também pela transformação 

das relações entre os sujeitos em sua cotidianidade.  
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