
Resumo

O presente artigo dialoga com a edição da Lei n° 10.639, de 2003, que introduziu a obrigatoriedade do
ensino da história e cultura afrobrasileira e africana no currículo escolar da educação básica. Apresento
resultados de pesquisa cujo compromisso foi mapear e analisar a produção acadêmica publicada em
periódicos científicos classificados pela QUALISCAPES como internacional, na área de Educação, no
período de 1990 a 2003. Nosso intuito foi reconhecer modos e formas, aspectos e dimensões em que esta
produção foi realizada até o ano da promulgação da Lei n° 10.639, refletindo sobre a formação do
professor e suas práticas em sala de aula diante de questões étnicas. As publicações se mostraram
bastantes escassas no que diz respeito à temática abordada. Foram encontrados e analisados nove artigos
observando os seguintes descritores: data de publicação, autoria e filiação institucional, objeto de estudo,
enfoques teórico e metodológico. Não se percebe um ápice temporal de publicações, estando estas
distribuídas de modo homogêneo dentro do período pesquisado. Sobre os autores observase que estes se
encontravam, no período da publicação, ligados a algum programa de PósGraduação ou Fundação de
incentivo à Pesquisa Científica. Os artigos abordam revisões bibliográficas, estudos empíricos e análises de
dados coletados por órgãos de pesquisa.

Palavras-chave: Estado da Arte; Produção Acadêmica; Formação de Professores; Relações Étnicoraciais.

Resumen

Este trabajo dialoga con la promulgación de la Ley N º 10.639 de 2003, que introdujo la enseñanza
obligatoria de la historia y la cultura afrobrasileña y africana en el currículo de la educación básica. Son
resultados de las investigaciones, cuyo compromiso era cartografiar y analizar la producción académica
publicada en revistas científicas según QUALISCAPES como internacional, en el área de Educación, de
1990 a 2003. Nuestro objetivo fue reconocer maneras y formas, aspectos y dimensiones de esta
producción que se llevó a cabo hasta el año de la promulgación de la Ley N º 10.639, reflexionando sobre
la formación del profesorado y sus prácticas en el aula antes de las cuestiones étnicas. Las publicaciones
resultaron muy escasas en relación con el tema. Se encontraron y analizaron nueve artículos observando
los siguientes descriptores: fecha de publicación, la autoría y la afiliación institucional, un objeto de
estudio, enfoques teóricos y metodológicos. No hay un ápice de publicaciones temporales, éstos se
distribuyen homogéneamente dentro del período de la investigación. Sobre los autores observaron que
estaban, en el período de publicación, vinculada a un programa Postgrado o una Fundación para fomentar
la investigación científica. Los artículos se centran en revisiones bibliográficas, estudios empíricos y análisis
de los datos recogidos por los organismos de investigación.

Palabras clave: Estado del Arte, Producción Académica, Formación de Docentes; Relaciones
Etnoraciales.

INTRODUÇÃO
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Este artigo é fruto de um projeto de pesquisa cuja proposta foi mapear e analisar a produção acadêmica
no campo da Educação Infantil, publicada em periódicos científicos de circulação internacional, no período
de 1990 a 2003, no intuito de reconhecer modos e formas em que esta tem sido realizada.

Metodologicamente a referente pesquisa caracterizouse enquanto “estado do conhecimento”. Sua
relevância justificase frente à necessidade de um maior conhecimento acerca da produção científica na
área da Educação.

Uma pesquisa de caráter bibliográfico, como esta, tem, segundo Ferreira (2002), o objetivo de identificar e
analisar a produção acadêmica sobre determinado campo de conhecimento, dentro de um campo temporal
previamente delimitado com o intuito de localizar aspectos, dimensões e formas em que a mesma tem
sido realizada e ainda, apontar perspectivas para pesquisas vindouras.

Para Witter (1990) a pesquisa bibliográfica configurase enquanto um tipo específico de pesquisa
documental, caracterizada pelo mapeamento de informações de caráter científico em suportes
informacionais específicos, cercado de cuidados em sua metodologia – descrição da fonte, delimitação
temporal e exposição das categorias de análise utilizadas.

Achamse na produção nacional alguns estudos de mapeamento na área da Educação Infantil. Rosa (1986)
estudou dissertações e teses no período de 1973 a 1983. Valendose do mesmo suporte de análise
Strenzel (2000) cobre o período de 1983 a 1998. Campos e Haddad (1992) detiveramse aos estudos
publicados nos Cadernos de Pesquisas da Fundação Carlos Chagas, nas décadas de 70 a 90. Rocha, Silva
Filho e Strenzel (2001) confeccionaram um banco de dados onde se encontram artigos, teses e
dissertações compreendidos no período de 1983 – 1996.

O projeto de pesquisa que deu origem a esse elaborado diferenciase dos demais por empregar em sua
análise artigos publicados em periódicos científicos, no campo da Educação Infantil, entre os anos de 1990
e 2003, classificados pela QUALISCAPES 2003, na área da Educação, como categorial Internacional.

A inclusão da temática das Relações Éticoraciais na Formação de Professores se justifica pela necessidade
em se criar oportunidades para conhecer, valorizar e incorporar as culturas de matriz africana e indígena
ao ambiente escolar.

Os documentos Avaliação Final De Periódicos Científicos Da Área De Educação – 2003, divulgados pela
ANPEd, classificam como internacionais os seguintes periódicos:

• Cadernos de Pesquisa – FCC – revista dedicada a divulgar a produção acadêmica sobre Educação,
Gênero e Etnia. Aborda temas como família, socialização de crianças e relações étnicas.

• Educação e Pesquisa – Revista da Faculdade de Educação da USP – este periódico publica artigos
inéditos na área da Educação que resultem de pesquisas teóricas ou empíricas e também revisões
de literatura de pesquisa educacional.

• Educação & Realidade – UFRGS – periódico em Educação com artigos de variados aportes teóricos
ligado a vários campos do conhecimento. Sua contribuição é central para a divulgação da produção
científica, filosófica e artística na área da Educação.

• Educação e Sociedade – CEDES – periódico que incentiva a pesquisa acadêmica. Possui vasto
acervo de análises, debates, relatos de experiências pedagógicas, entre outros, de interesse das
Ciências Humanas.

• Revista Brasileira de Educação – ANPEd – revista direcionada para professores, pesquisadores e
estudantes de graduação e pós graduação que atuam na área das Ciências Sociais e Humanas. Com
efeito, esse periódico contempla áreas de interesse bastante próximas do tema em estudo, a saber:
educação, educação básica, política educacional, educação e movimentos sociais, entre outros.

Essa pesquisa foi realizada em sintonia com os objetivos propostos pelo projeto Estado da Arte da
Educação Infantil no Brasil de 19902003 (Resolução CONSEPE N° 153/2005).
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A DISCRIMINAÇÃO NUMA NAÇÃO MULTIÉTNICA

Constatase que a população brasileira é fruto de um rico processo de miscigenação que se deu ao longo
dos séculos. Produto final da reunião de etnias distintas, que em diferentes momentos históricos, por
diversas vias e motivações adentraram e se estabeleceram em território brasileiro. Nosso povo descende
das diversas etnias indígenas que já habitavam essas terras desde antes do início do processo de
colonização que se deu com a chegada dos portugueses (HEMMING, 2008). A partir de então o elemento
europeu foi introduzido na formação da população e se iniciou o processo de mestiçagem que se
enriqueceu ainda mais com a introdução das diversas etnias africanas trazidas ainda no período colonial.
Posteriormente outros grupos étnicos se somariam a esses (ciganos, hispânicos, nipônicos, arianos,
árabes, entre outros) contribuindo para a formação deste mosaico de fenótipos étnicos que forma a nação
brasileira.

Não obstante esta realidade de população multirracial sobrevive no Brasil o estigma da discriminação
racial, fruto de mais de 400 anos de sociedade escravista e hierarquização racial, apoiada em valores
eurocêntricos que compreendem o caucasiano como superior (BOAS, 2010). Desde o início da colonização
as nações indígenas foram subjulgadas, física e culturalmente, ainda que tenham oferecido resistência,
seja no confronto aberto, seja com fugas para o interior da região, estavam, porém, em desvantagem
frente ao poder de fogo dos colonizadores de modo que essa tensão culminou num processo de dizimação
desses povos.

O negro foi trazido, sob imposição da força, de várias partes do continente africano para trabalhar nas
lavouras e engenhos, garantindo assim o sucesso da economia agrária. Sob o julgo da escravidão foi a
população negra quem construiu essa nação, servindo de mão de obra indispensável para o sistema
econômico então instituído. Por séculos a sociedade escravocrata teve que conviver com movimentos de
resistência negra, caracterizados, sobretudo pelo elemento da fuga, que aponta para o fato do negro,
fosse ele trazido do continente africano ou nascido no Brasil, não ter se mantido passivo diante de sua
condição de escravo. O sistema escravista entra em decadência no século XIX quando se observa seu
declínio e a promulgação de leis que gradualmente extinguem em âmbito oficial a escravidão.

A abolição da escravatura não foi o suficiente para devolver a dignidade, garantir os direitos e reparar as
perdas da população negra. Ainda dentro do sistema escravista, negros e pardos, mesmo que livres,
sentiam o peso da discriminação de uma sociedade que os encarava como cidadãos de categoria inferior.
Não foram desenvolvidas políticas específicas para a inserção do negro na sociedade, de modo que essa
porção significativa da população brasileira ficou relegada ao analfabetismo e ao serviço braçal e/ou
informal. Quanto à trajetória desses recémlibertos (FRAGA FILHO, 2006), alguns permaneceram nas
fazendas onde trabalhavam e viviam, outros mudaram para fazendas circunvizinhas, outros, ainda,
migraram para as cidades em busca de melhores condições. Contudo, sem capacitação profissional para
ingressar no mercado de trabalho capitalista, competindo com a mão de obra especializada imigrante, a
população negra continuou à margem do desenvolvimento econômico do país. Passa a residir em cortiços
e posteriormente foi relocada para áreas distantes dos centros urbanas dando origem às atuais favelas.

No tocante às oportunidades de acesso à educação, sabese de medidas que pretendiam afastar a
população negra dos bancos escolares. A esta, por muito tempo, foi negada o direito de aprender a ler ou
quando lhe era permitido o acesso ao estudo, este tinha por objetivo inculcar uma imagem negativa
acerca do negro, para convencêlos de que deveriam ocupar uma posição de submissão dentro da
sociedade (SILVA, 2007).

É possível constatar os efeitos que hoje se fazem sentir a partir desse desenvolvimento histórico sobre
toda a sociedade. O eixo dessa pesquisa são as crianças nãobrancas na idade de zero a seis anos e o
impacto de tais efeitos sobre elas, sobretudo no que se refere à sua constituição identitária e intelectual. O
objetivo desse estudo consiste em mapear e analisar a produção acadêmica no campo da Educação
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Infantil, no intuito de reconhecer modos e formas em que esta tem sido realizada. Interessanos ainda,
refletir sobre a formação do professor e suas práticas em sala de aula diante de questões étnicas. A
inclusão da temática das Relações Étnicoraciais na Formação dos Professores na Educação Infantil se
justifica pela necessidade em se criar oportunidades para conhecer e valorizar a história e as culturas de
matrizes africanas e indígenas em ambiente escolar, bem como fomentar a incorporação dessa temática
na prática docente. Esta, por conta de uma má formação do profissional da Educação, em geral mostrase
omissa diante desta realidade. Com efeito, existe um acervo de objetos, cores, significados para
representar e valorizar a criança, a família, o profissional branco enquanto não há o mesmo para
representar o negro (CAVALLEIRO, 2003), tão pouco os demais grupos étnicos que compõem a população
brasileira. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura
AfroBrasileira e Africana a educação, no que se refere às relações étnicoraciais, deve ser regida
observando os princípios de “consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento de identidades
e de direitos; ações de combate ao racismo e a discriminações” (BRASIL, 2004, p. 17).

UMA PESQUISA COM CARÁTER DE ESTADO DA ARTE

Esta pesquisa caracterizase enquanto Estado da Arte (Estado do Conhecimento) à medida que analisa
artigos científicos, publicados em periódicos ligados a programas de pósgraduação em Educação, do
período de 1990 a 2003 (ano em que se iniciou a pesquisa). Com o objetivo de ponderar acerca da
produção acadêmica no que se refere às Relações Étnicoraciais e à Formação de Professores da Educação
Infantil, foi estabelecida uma metodologia para o trabalho que teve duração de um ano.

Primeiramente, foram delimitadas as fontes passíveis de análise. Enquanto fonte de dados utilizouse
periódicos científicos, classificados pela QUALISCAPES, no ano base 2003, na área de Educação, como
Internacional.

De acordo com os documentos: AVALIAÇÃO FINAL DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO
– 2003, divulgados pela ANPEd, os periódicos internacionais são os seguintes: Cadernos de Pesquisa –
FCC; Educação e Pesquisa – Revista da Faculdade de Educação da USP; Educação & Realidade – UFRGS;
Educação e Sociedade – CEDES; Revista Brasileira de Educação – ANPEd.

Posteriormente os periódicos e seus sumários foram localizados virtualmente.

Em seguida, através do título, palavraschave e resumo, foram selecionados os artigos que apresentavam
relevância para a pesquisa em questão. Para tanto, observouse ainda os seguintes descritores: creche,
préescola, educação infantil, 0 a 6 anos, criança, infância e simultaneamente com qualquer um destes,
formação de professores, relações étnicoraciais ou palavras afins. Para o caso de artigos que não
possuíam resumo ou palavraschave, observouse, ainda, a introdução do texto.

Após a leitura completa dos artigos, para o trabalho de análise, foram considerados os aspectos: data de
publicação, autoria e filiação institucional, objeto de estudo, enfoques teórico e metodológico.

Uma vez concluída a análise dos textos, foi produzido um relatório e sistematizado em forma de pôsters.
Em seguida foi redigido o presente artigo.

COMPREENDENDO AS FONTES COLETADAS

Para o trabalho de análise dos artigos, foram consideradas as categorias: data de publicação, autoria e
filiação institucional, objeto de estudo, enfoques teórico e metodológico.

Data de Publicação
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Dentro do recorte temporal proposto foram identificados nove artigos referentes à temática pesquisada.
Apenas nos anos de 1993 e 1995 foram encontrados mais de um artigo (dois) que abordavam o tema das
Relações Étnicoraciais. As demais publicações ocorreram nos anos de 1990, 1991, 1992, 1996 e 1999.
Observase, portanto, poucos artigos distribuídos ao longo da década de 1990.

Os referidos artigos foram encontrados nos periódicos Cadernos de Pesquisa (oito artigos) e Educação &
Realidade (um artigo). Nos periódicos Educação e Pesquisa e Educação e Sociedade não foram
encontrados nenhum artigo. Não houve tempo suficiente para a localização e análise completa do
periódico Revista Brasileira de Educação, esta atividade ainda está em andamento atualmente. Quanto à
distribuição dos artigos encontrados nos periódicos analisados o resultado pode ser observado na Tabela
1:

TABELA 1: Artigos encontrados nos periódicos analisados por ano de publicação

Periódicos
Ano de publicação

Total

Cadernos de Pesquisa 1 1 1 2 1 1 1 8
Educação e Pesquisa
Educação & Realidade 1 1
Educação e Sociedade
Total 1 1 1 2 2 1 1 9

FONTE: Própria

Com exceção do periódico que precisa ser ainda examinado, houve concentração dos artigos sobre a
temática em questão em dois periódicos, mas de maneira muito esporádica o que revela um desinteresse
por parte dos pesquisadores em abordar a temática em seus trabalhos.

Autoria e filiação institucional

Observase que apenas uma autora publicou três artigos (Pinto, 1992, 1993, 1999), uma publicou dois
artigos (Rosemberg, 1991, 1996) e três autores publicaram um artigo cada (Barcelos, 1993, Valente,
1995, Ferreira, 1995). Um artigo, ainda, foi identificado como de autoria múltipla (Hasenbalg e Silva,
1990) de modo que obtivemos um total de sete autores.

Observase um equilíbrio quanto ao gênero, dentre os pesquisadores da temática. Do total dos autores
três pertencem ao sexo masculino enquanto quatro pertencem ao sexo feminino. Foi analisada, ainda, a
atividade exercida pelos autores na época da publicação e constatouse que cinco atuavam como
professores, uma como pesquisadora vinculada à fundação, e um era aluno de pósgraduação. Referente
ao vínculo institucional duas autoras mantinham vínculo com a Fundação Carlos Chagas, uma delas, no
período de publicação de um dos artigos declarava vínculo também com a Pontifícia Universidade Católica
– PUCSP. Dois autores pertenciam ao Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, um
enquanto aluno de pósgraduação, outro enquanto professor. Um autor declarava vínculo com o
Laboratório Nacional de Computação Científica. Uma das autoras estava vinculada com a Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS. A sétima autora mantinha vínculo como professora da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Pelotas (RS) e como aluna de doutorado da Universidade
Complutense de Madrid (ES) e ainda bolsista CNPq.
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Quanto à frequência de publicação por tipo de instituição observase: duas de instituição privada, duas de
instituições públicas e cinco de fundações, conforme o mostrado na Tabela 2. Não foi encontrada nenhuma
publicação de instituições confessionais.

TABELA 2: Frequência de publicação por tipo de instituição e ano de publicação

Tipo de instituição
Ano de publicação

Total

Privada 1 1 2
Pública 2 2
Fundação 1 1 1 1 1 5
Total 1 1 1 2 2 1 1 9

FONTE: Própria

No que diz respeito à localização geográfica das instituições as quais os autores estavam vinculados na
época da publicação notase um predomínio da Região Sudeste em sete publicações. A Região
CentroOeste e a Região Sul apresentaram um artigo publicado cada. Não foi localizada nenhuma
publicação das regiões Nordeste e Norte no período analisado. Conforme pode ser visualizado na Tabela 3:

TABELA 3: Frequência de publicação por Região e ano de publicação

Tipo de instituição
Ano de publicação

Total

Centro-Oeste 1 1
Nordeste
Norte
Sudeste 1 1 1 2 1 1 7
Sul 1 1
Total 1 1 1 2 2 1 1 9

FONTE: Própria

Objeto de Estudo

Nos artigos analisados há sete estudos empíricos, um deles enfoca formação de professores e materiais
didáticos, outros dois abordam situações de preconceito explícito na préescola, outras quatro se detêm a
análise de dados quantitativos sobre carreira escolar. Outras duas pesquisas são bibliográficas,
apresentando reflexões teóricas, conceitos ou concepções de adultos sobre a descriminação étnica e o
preconceito racial vigente na sociedade.

Uma vez analisados os artigos foram agrupados tendo em vista seus respectivos objetos de estudo. Com
efeito, alguns textos poderiam ter sido classificados em mais de uma categoria, contudo, por questões
metodológicas, optouse por uma única classificação por artigo. Para a referida classificação considerouse
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as palavraschave, o resumo e a leitura integral do texto. O resultado pode ser observado na Tabela 4:

TABELA 4: Frequência da categoria objeto de estudo por ano de publicação

Objeto de Estudo
Ano de publicação

Total

Trajetória Acadêmica
dos Estudantes 1 1 1 1 4

Análise de Publicações 1 1
Processos
Educacionais 1 2 1 4

Total 1 1 1 2 2 1 1 9

FONTE: Própria

Observase que há uma concentração de estudos referentes às condições de acesso ao sistema
educacional considerando a variável raça como determinante nas trajetórias acadêmicas dos estudantes.
Hasenbalg e Silva (1990) caracterizam as oportunidades de acesso à educação formal como desiguais
entre brancos e nãobrancos. Os autores tomam por base os dados obtidos pela Pesquisa Nacional por
Amostragem Domicili, ar – PNAD de 1982 para descrever as trajetórias acadêmicas dos grupos de cor
branca, preta e parda e demonstrar a desvantagem desses últimos em relação ao primeiro desde o acesso
aos espaços de educação formal ao ritmo da progressão escolar. Rosemberg (1991) constata que as
oportunidades educacionais das crianças negras são as que apresentam pior qualidade dentre as
oferecidas pelo sistema de ensino. Destaca ainda a presença expressiva de crianças negras de sete a nove
anos na préescola, dado ainda mais evidente se isolada a Região Nordeste do país. Sua pesquisa aponta
para o potencial de segregação racial presente em programas préescolares de custo reduzido destinados
a população mais carente. Em seu artigo Barcelos (1993) analisa o funcionamento do sistema de ensino
embutido no contexto das diferenças étnicas, observando os desempenhos obtidos pelos grupos raciais.
Aborda as taxas de aprovação, reprovação e evasão dos estudantes. Aponta que os índices obtidos por
pretos e pardos são inferiores aos dos demais grupos étnicos, evidenciando que o elemento racial ainda
apresenta efeitos na vida escolar. Rosemberg (1996) pondera sobre as diferentes trajetórias entre os
gêneros no que se refere às carreiras escolares “evidenciando uma bipolarização masculinofeminina nas
engenharias e humanidades” (op. cit. p. 58) desde a Educação Infantil à graduação. Essas divergências
tornamse ainda mais acentuadas se analisadas dentro da perspectiva tríplice: classe, raça e gênero.

Pinto (1992) faz uma pesquisa do tipo Estado da Arte realizando uma análise de publicações considerando
as temáticas enfocadas no periódico Cadernos de Pesquisa que relacionem as categorias “Raça” e
“Educação” dentre os anos de 19711991. Aponta para a prioridade dada pelos autores em escrever sobre
a representação das categorias étnicas em material didático e paradidático, análises estatísticas em função
da raça/cor da população e o processo identitário da criança negra.

Tendo em vista os processos educacionais Pinto (1993) discute sobre a dinâmica educacional de brancos e
negros além da reação do Movimento Negro perante essa situação, sobretudo no que diz respeito à
construção da identidade da criança negra. Valente (1995) parte de uma pesquisa empírica utilizada em
escolas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para esboçar uma proposta de enfrentamento do racismo
a ser desenvolvida com crianças na idade de zero a seis anos. Pinto (1999) apresenta um parecer acerca
da formação que o Curso de Habilitação para o Magistério em nível de segundo grau proporciona aos
estudantes, futuros professores, para interagir com uma turma que apresenta diferenças étnicoraciais.
Para tanto analisa três dimensões do curso: currículos, livros didáticos e professores. Ferreira (1995)
relata suas observações em uma escola de nível primário em Madrid (Espanha) onde expõe que o
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preconceito dos professores para com as crianças ciganas interfere no processo de aprendizagem destes.
Tal atitude por parte dos docentes leva a exclusão dos estudantes de etnia cigana dentro do espaço
escolar e contribui para a manutenção do fracasso escolar deste grupo. Por fim, discorre sobre a
interrelação “dominação cultural / resistência à dominação”.

Abordagem Teórica

Não obstante a diversidade de focos apresentados pelos artigos estudados que abordam a variante
Relações Étnicoraciais e Formação de Professores percebese que todas as pesquisas compreendem a
temática dentro da dimensão sóciohistóricocultural.

Contudo, os artigos, em geral, apresentam ampla diversidade teórica e dialogam com as mais diversas
ciências englobadas pela grande área das Ciências Humanas: Sociologia, Antropologia, História, Economia
e Ciências da Educação.

Abordagem Metodológica

Quanto à metodologia utilizada nos artigos contemplados na pesquisa, há dois artigos que optam pelo
método da pesquisa bibliográfica e outros sete artigos que se utilizam da observação empírica em sua
análise.

Para efeito de visualização optouse por classificálos segundo a Tabela 5 abaixo:

TABELA 5: Abordagem metodológica por ano de publicação

Metodologia
Ano de publicação

Total

Pesquisa Empírica 1 1 1 2 1 1 7
Pesquisa Bibliográfica 1 1 2
Total 1 1 1 2 2 1 1 9

FONTE: Própria

REFLETINDO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS

A segregação é uma realidade experimentada por grupos étnicos historicamente excluídos, no Brasil e em
vários países. Obviamente essa condição é responsável pelo afastamento de muitas crianças dos espaços
formais de educação.

Essa situação se apresenta de formas diversas ao longo da história nacional, desde o estado de abandono
a determinados grupos por parte do Estado e da sociedade, à negação explícita de direitos de acesso aos
espaços de educação formal, até a situação de precariedade no sistema educacional reservado a esses
grupos étnicos, o que afeta drasticamente a experiência da trajetória escolar dessas crianças. Essa
realidade histórica e social produz efeitos no que se refere às carreiras escolares da população nãobranca.
De acordo com os artigos estudados podese observar que pretos e pardos têm maior dificuldade para ter
acesso aos espaços formais de educação. Também têm um ritmo escolar mais lento o que causa um maior
atraso na progressão escolar que conta com altos índices de reprovação e evasão. Os artigos apontam
ainda para a precariedade do ensino ofertado a crianças pretas e pardas o que evidencia um potencial de
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segregação do sistema de ensino quando analisada a variante raça/cor.

A ausência de estudos e pesquisas que considerem as etnias indígenas por si só evidencia a parca
preocupação com essa categoria.

A temática das Relações Étnicoraciais é pouco observada na formação de professores. Essa carência
contribui diretamente com a propagação do preconceito racial que subexiste no Brasil de maneira velada e
não declarada. A escola aparece, nessa perspectiva, como espaço de manutenção da situação de
subalternação dos componentes nãobrancos da sociedade.

Ao término dessa investigação constatase o baixo interesse dos pesquisadores e instituições em relação à
temática das Relações Étnicoraciais na Formação de Professores. Ao longo dos quatorze anos que
compreende o recorte temporal estabelecido nessa pesquisa, a saber, os anos compreendidos entre 1990
e 2003, foram publicados nove artigos em dois dos quatro periódicos pesquisados.

Diante dessas evidências o presente trabalho pretende colaborar com a pesquisa científica apontando a
necessidade de novos estudos acerca do tema, visando um melhor preparo dos profissionais da educação
no trato com a diversidade étnica e com a alteridade cultural eventualmente presente no ambiente
escolar.
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