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RESUMO: Este artigo constitui-se uma análise da prática pedagógica e tem como objetivo compreender como são as práticas educacionais dos (as) educadores (as) nas
salas de aulas relacionadas com as questões étnico-raciais, pontuando no decorrer das seções que se seguem categorias fundamentais que favorecem o entendimento da
temática apresentada. Os estudos de Barroso e Oliveira (2015), Nunes (2015), Rosemberg (2014) e Paim e Pinheiro (2016) dão a sustentabilidade teórica à análise. Neste
prisma, o entendimento referente às contribuições educacionais que são propostas através dos (as) educadores (as) sempre com um caráter de reconhecimento das
convicções dos sujeitos sobre realidade e do contexto social e cultural.

Palavras-chave: Relações étnico-raciais; Formação docente; Práticas educacionais.

ABSTRACT: This article is an analysis of the pedagogical practice and aims to understand how are the educational practices of the educators in classrooms related to
ethnic-racial relations. Punctuating in the course of the following sections fundamental categories that favor the understanding of the presented theme. The studies of
Barroso and Oliveira (2015), Nunes (2015), Rosemberg (2014) and Paim and Pinheiro (2016) give theoretical sustainability to the analysis. In this prism, the understanding
regarding the educational contributions that are proposed through the educators always with a character of recognition of the convictions of the subjects about reality and of
the social and cultural context.

Keywords: Ethnic-racial relations; Teacher training; Educational practices.

RESUMEN: Este artículo constituye un análisis de la práctica pedagógica y tiene como objetivo comprender cómo son las prácticas educativas de los educadores (as) en
las aulas relacionadas con las relaciones étnico-raciales. Puntuando en el curso de las secciones que siguen categorías fundamentales que favorecen el entendimiento de
la temática presentada. Los estudios de Barroso y Oliveira (2015), Nunes (2015), Rosemberg (2014) y Paim y Pinheiro (2016) dan la sostenibilidad teórica al análisis. En
este prisma, el entendimiento referente a las contribuciones educativas que son propuestas a través de los (as) educadores (as) siempre con un carácter de
reconocimiento de las convicciones de los sujetos sobre realidad y del contexto social y cultural. Palabras clave: Relaciones étnico-raciales; Formación docente; Prácticas
educativas.

I JUSTIFICATIVA E PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

Este trabalho aborda questões referentes à temática das relações étnico-raciais no ambiente escolar a partir das vivências em sala de aula em disciplinas propedêuticas,
tais como Fundamentos Históricos da Educação e Fundamentos Antropológicos do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas que despertou
na turma o interesse sobre esta temática, pois os momentos de discussões na sala de aula proporcionaram aos estudantes a compreensão de questões que antes muitos
discentes desconheciam.

Durante o percurso da disciplina, os graduandos puderam vivenciar e aprender alguns aspectos relacionados com etnia racial. Neste sentido, a discussão sobre os negros
possibilitou à classe refletir sobre a realidade social da maior parte da turma que, embora negra, é intitulada como parda. Com as leituras feitas, os discentes começaram a
refletir sobre situações com as quais se deparavam em seus próprios ambientes familiares.

Outro aspecto que merece destaque diz respeito aos estereótipos, como o padrão de beleza imposto pela mídia, e como essas questões implicam diretamente na
educação, tal como acontece muitas vezes na Educação Infantil, na qual as crianças que, aparentemente, não estão neste “padrão” sofrem com o que a sociedade nomeia
como bonito e belo. Nesta discussão, eram abordados os aspectos físicos das crianças negras, seus cabelos crespos ou cacheados, que na maioria das vezes, sofrem
preconceitos. Nesta perspectiva, pode-se destacar o posicionamento de Barroso e Oliveira (2015, p.04):

A questão da identidade negra também irá envolver vários sujeitos dentro do processo de valorização da etnicidade brasileira, tais como, mulheres
negras, jovens negros e a religiosidade de matriz africana, entre outros que se ao contrário do estabelecido, mantiveram firmes seus laços com as
tradições, memória, ancestralidade que marcadamente conota a resistência desses sujeitos.

Assim, foi fundamental que essas discussões fossem debatidas no ambiente educativo, pois é necessário que cada sujeito conheça sua identidade (Etnia, gênero, religião)
e por meio das interferências nas salas de aulas os (as) educadores (as) puderam desencadear diversas ênfases que não são abordadas no cotidiano escolar, formando
sujeitos com visões diferenciadas sem que haja rotulação, respeitando a diversidade, as crenças e, entre outras questões, que englobam particularidades dos
ensinamentos de etnia racial, salientando as lutas e resistências dos sujeitos. Sendo assim, os debates referentes à identidade do sujeito eram expostos durante todas as
aulas da disciplina de Fundamentos Históricos da Educação no primeiro período do curso.

Nesses debates era evidenciada a prática educativa que os (as) educadores (as), deveriam ter, ao ensinar, ou seja, como os mesmos mediavam suas aulas e discutiam as
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questões associadas aos conteúdos relacionados com as questões étnico-raciais juntamente com a diversidade e que deve ser respeitada.

Nesse processo formativo e de aprendizagem, merecem também destaque os acontecimentos e as discussões vivenciadas no terceiro período, na disciplina de
Fundamentos Antropológicos, principalmente quando eram ressaltadas as discussões sobre etnocentrismo. Desse modo, provocava diversas inquietações que os
discentes as interligavam com os aspectos das relações étnico-raciais nas instituições de ensino.

Partindo das questões destacadas acima, este trabalho apresenta um levantamento bibliográfico sobre a temática das relações étnico-raciais. A princípio essa revisão
bibliográfica foi realizada por meio dos sites de periódicos vinculados às universidades públicas, com o intuito de compreender as concepções referentes à diversidade
étnico-racial.

Sendo assim, o estudo dos escritos de Barroso e Oliveira (2015), Nunes (2015), Rosemberg (2014) e Paim e Pinheiro (2016), promoveu a junção das percepções dos
mesmos.

Nestes embasamentos, as indagações previstas nos escritos estavam voltadas para as ações nos espaços educacionais, considerando a obrigatoriedade da Lei nº
10.639/03, que estabelece o ensino de história e da cultura afro-brasileiras e indígena na Educação Básica tanto nas instituições públicas como nas privadas, pois esse
ensinamento respaldado na lei não está sendo comtemplado na maioria das escolas.

Neste contexto, subsiste nos escritos evidenciados como norteadores uma crítica referente à formação dos (as) educadores (as), do curso de Pedagogia da Universidade
Federal de Alagoas, pois a disciplina de Relações Étnico-racial não é obrigatória e sim eletiva, estamos em um ambiente educacional formativo em que o currículo não
abrange a especificidade do estudo desta questão.

Abordando assim o posicionamento de Barroso e Oliveira (2015, p. 01) que “esta temática é marcada por múltiplos desdobramentos que assumem pautas no campo
ideológico, econômico, cultural e jurídico-político [...]”. Entendendo algumas questões referentes ao porquê não é obrigatória esta disciplina nos cursos de Pedagogia, pois
se precisa destes múltiplos desdobramentos que implicarão em uma série de novas questões.

Neste viés, tornasse complexo evidenciar que há uma obrigatoriedade e que a lei supracitada não está inserida nos currículos da formação de pedagogos. Este fato nos
permitiu uma reflexão, pois se no ambiente acadêmico não é proposto como disciplina obrigatória, imagine se essa discussão seria abordada nas escolas da rede pública
ou privada, com seu corpo docente (aqui enfatizando os pedagogos), que não obtêm/obtiveram em sua formação essa disciplina. Também destacando outro aspecto, nos
quais os (as) educadores (as) por motivos pessoais e formação social na maioria das vezes, não abrangem esta temática, pois compreendendo que as visões e
concepções são diferenciadas.

Essas constatações que impendem os (as) educadores (as) de ampliarem sua visão deveriam ser discutidas desde os momentos formativos nos espaços de formação
docente inicial. Essa visão, segundo Paim e Pinheiro (2016), é “a desconstrução de concepções colonialistas, racistas, conservadoras e excludentes, que banalizam e
tornam insignificantes as práticas sociais, culturais e históricas seculares”.

Nesta perspectiva, é interessante ressaltar que, de acordo com os embasamentos de Barroso e Oliveira (2015, p.05) :

Durante muitas décadas, educandos e educadores foram formados através de uma visão homogeneizadora e linear, baseada em uma visão
eurocêntrica e branqueadora, que naturalizou preconceitos e ações discriminatórias em relação aos negros.

O estudo desta temática proporcionou aos estudantes o entendimento das ações que são, na maioria das vezes, enfatizadas nos espaços educativos e, partindo desta
afirmação, entende-se a perspectiva de educacional que temos no nosso país. Mas, mesmo a passos lentos, alguns educadores buscam desconstruir suas visões
eurocêntricas e contemplando assim suas concepções sobre uma educação que englobe o todo e não exclua, mas que inclua.

Existe uma diversidade de elementos que foram discutidos sobre relações étnico-raciais, mas evidenciamos estudar questões interligadas com as práticas educativas dos
(as) educadores (as) em meio às situações vivenciadas no ambiente escolar e como os aspectos que englobam a identidade dos sujeitos, principalmente na Educação
Básica

Para esboçar a problemática deste trabalho foi preciso destacar as seguintes perguntas: Como os (as) educadores (as) podem contribuir nos espaços educativos mediante
as ênfases abordados sobre as relações étnico-raciais A formação dos educadores respalda-se da discussão que se interliga com as relações étnico-raciais Como são
desenvolvidas nas salas de aula as questões referentes à discriminação, preconceito e racismo para que os (as) alunos (as) respeitem a diversidade

No intuito de compreendemos a problemática relatada, salientamos a necessidade que exista “uma educação escolar que reconheça a pluralidade da sociedade brasileira”
(NUNES, 2015, p.97), ou seja, para o reconhecimento desta pluralidade, devem existir na formação docente aspectos que comtemplem as definições sobre as questões
interligadas com a diversidade da sociedade juntamente as interferências dos assuntos contidos na discussão étnico-racial.
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Partindo desta ênfase, são evidentes as contribuições inseridas nas concepções ressaltadas através dos (as) professores (as), cujo objetivo é “[...] possibilitar que os (os)
alunos (as) negros (as) sintam orgulho da sua cultura, como também contribuir no processo de afirmação da sua autoestima” (NUNES, 2015, p.97). Ficando explícito
através das observações dos graduandos em sala de aula, o quanto o espaço educativo é fundamental para o desenvolvimento dos sujeitos e quando realmente esses
aspectos de pertencimento, identidade e cultura, são discutidos nos ambientes educacionais promovem o reconhecimento dos mesmos juntamente com o respeito ao outro
e a cultura do outro.

Visto que “a escola precisa ser o lugar de participação, do exercício da cidadania” (NUNES, 2015, p.98), assim proporcionado tanto para os (as) educadores (as) como
para os (as) alunos (as) o entendimento das interações no ambiente educacional. Reafirmando a importância em promover essa participação do todo e com isso será
necessário que os (as) professores (as) se comprometam com a educação.

Pontuando com essa afirmação, as mediações que podem ser desenvolvidas por meio da prática pedagógica dos docentes, visando aos aspectos explicitados na “[...]
história dos negros e negras brasileiras e que garantam, no espaço da sala de aula conteúdos amplos que contemplem a multiplicidade da riqueza cultural do nosso povo”.
(NUNES, 2015 p.98). É mediante as ações dos (as) professores (as) que se pode promover o entendimento do contexto histórico das relações étnico-raciais.

Através das questões expostas, é notável a necessidade de um currículo cujo objetivo é de contemplar o todo, englobando e respaldando as leis educacionais, viabilizando
assim o aprimoramento e o respeito da diversidade cultural existente no Brasil.

As contribuições deste trabalho buscaram por meio dos embasamentos teóricos a compreensão e o entendimento da problemática ressaltada. Interligando com
associações vivenciadas nos ambientes educacionais, vinculadas com os aspectos da formação docente, com o currículo das instituições de ensino da rede pública entre
outros casos, que precisaram ser discutidos e entendidos ao longo deste processo formativo juntamente com as questões sociais, culturais e políticos que se englobam
nesta temática.

II REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste contexto da primeira aproximação com os (as) autores (as) relativos ao objeto escolhido, destacando assim as contribuições, dos escritos e das publicações a
respeito das categorias desta pesquisa, como por exemplo, Barroso e Oliveira (2015), Nunes (2015), Rosemberg (2014) e Paim e Pinheiro (2016), cujos autores (as) em
suas concepções abordam diversos elementos interligados com a discussão referente a relações étnico-raciais.

Diante dos estudos dos (as) autores (as) apresentados um dado importante está relacionado ao andamento e desenvolvimento dos estudos acadêmicos, pois aconteceram
avanços. Mas, não é suficiente, sendo avaliado que há mais de uma década a lei n. 10.639/03 referente à Educação Étnico-racial não é desenvolvida nos ambientes
escolares como deveria ser. Havendo a necessidade para que sejam disponibilizados recursos para a formação dos (as) educadores (as) englobando questões inovadoras
sobre a discussão que obtêm um caráter abrangente ao longo dos anos.

Enfatiza-se, portanto, a problemática desta pesquisa, cujo intuito está voltado para o entendimento das práticas educativas dos (as) educadores (as) em meio às situações
de racismo no ambiente escolar, abordando assim as definições sobre os aspectos da identidade dos sujeitos juntamente com as ênfases discutidas ou não nos currículos
escolares e nas atribuições das leis educacionais, referente à educação étnico-racial, questão esta interligada com a formação docente inicial e continuada.

Ressaltando que as concepções de Nunes (2015) contribuem para a compreensão das categorias expostas anteriormente. Desta forma, ao estudamos as questões
relacionadas com a identidade dos sujeitos nos ambientes educacionais, considera-se necessário que os (as) educadores (as) discutam e promovam aos alunos (as) o
conhecimento de suas origens, pois este conhecimento proporciona o reconhecimento de sua identidade, de pertencimento de determinado lugar/grupo. São nos espaços
educativos que esses elementos devem ser abordados.

Nesta perspectiva, buscamos por meio dos escritos estudados conceituar identidade, enquanto lugar de reconhecimento da cultura, aqui ressaltando a cultura negra. Visto
que é necessário que os (as) estudantes negros (as) se reconheçam e compreendam todo o seu contexto histórico. A partir do momento em que essas questões são
desenvolvidas e discutidas nas escolas os (as) discentes passarão a respeitar a diversidade, o que é “diferente”, ou seja, outros grupos diferentes.

Outro aspecto importante nesta discussão está interligado com as práticas educativas, ou seja, como os (as) educadores (as) devem mediar nas salas de aulas essa
temática, posto que, os “professores articuladores das ações que devem acontecer na escola, que partem do desenvolvimento de uma política de formação até as ações
que ocorrem no cotidiano da sala de aula” (NUNES, 2015, p. 97). Nesta concepção, entendem-se as vinculações dos acontecimentos ocorridos nos espaços educativos,
associando às reflexões dos (as) professores (as), estimuladoras das reflexões discentes.

Nas ações do cotidiano escolar os docentes precisam se colocar e ficar atentos às atitudes e ações que apresentam um caráter preconceituoso e racista, para assim haver
um combate aos estereótipos, cujo enfoque é discriminatório. Portanto, é nas salas de aula que os docentes podem intervir utilizando-se dos aparatos contidos no currículo
escolar.
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Com tais ponderações é preciso entender algumas questões relacionadas com as reivindicações referentes ao movimento negro, pois desde os mediados da década de
1960, com a maior visibilidade e atuação dos movimentos sociais, vêm-se lutando para que os direitos da classe trabalhadora sejam garantidos e cumpridos. São nas
discussões, relacionadas com as perspectivas da educação, que se percebe a necessidade de inserir na Educação Básica o respaldo referente a relações étnico-raciais,
visto que, em 2003, foi sancionada a lei n. 10.639/03 que garante a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.

Durante estes períodos foram observados os avanços nas produções acadêmicas, nas discussões, nos escritos e entre outros fatores que abordavam os assuntos sobre
as relações étnico-raciais. Mas, é evidente que existem lacunas na formação dos docentes, pois, segundo Nunes (2015, p.100), “faltam aos docentes conhecimentos sobre
a problemática racial brasileira para que possam intervir adequadamente no combate às práticas discriminatórias no universo escolar [...]”. Essa afirmação aponta para a
compreensão de que as práticas educacionais podem contribuir de maneira significativa no debate sobre relações étnico-raciais.

No entanto, é preciso entender o debate interligado com diversidade contida em nossa sociedade. Para entender sobre esta categoria, os discentes interligaram as
concepções contidas nos escritos de Fúlvia Rosemberg (2014), nos quais a mesma buscou em seus estudos contribuições relacionadas à Educação Infantil. Mediante às
suas concepções, Rosemberg abrange questões interligadas com os assuntos das relações étnico-raciais.

Partindo de suas contribuições foi destacado que “de fato, o tema diversidade não é uma questão nova na humanidade ou na educação” (ROSEMBERG, 2014, p.747), ou
seja, existem diversas pesquisas relacionadas com a diversidade. Mas, esta palavra “diversidade” foi um aspecto importante que possibilitou a compreensão da discussão
relatada. Articulando essa afirmação da autora com a seguinte definição que a mesma enfatiza:

Como a identidade e a diferença não são dados da natureza, nas criações do mundo cultural e social, usamos, muitas vezes, marcadores para
diferenciar grupos sociais, sexo, idade, cor de pele, língua, configuração do corpo entre outros, que são, também, construções sociais e históricas.
(ROSEMBERG, 2014, p. 747)

Percebendo que os próprios sujeitos sociais determinam as diferenças, as divisões, os conceitos e as normas. Nessa determinação, qual o padrão que será generalizado
como “correto”, “belo”, qual o padrão que será idealizado São nestas indagações que se vinculam aos conflitos ocorridos nos espaços educacionais, pois surgem nesses
ambientes às convicções “corretas”, as “rotulações” e o não reconhecimento de uma população, cuja diversidade é evidente em todos os sentidos. De alguma forma, há
negação do contexto histórico, social e cultural de um determinado grupo.

As interpretações dos (as) autores (as) propõe o entendimento das demandas vinculadas às categorias da formação dos (as) educadores (as), tanto os autodeclarados
“negros” e como os declarados “brancos”. A proposta deste trabalho foi promover o entendimento das práticas educativas nas salas de aula, buscando a conscientização
dos (as) alunos (as) sobre os aspectos da diversidade, do respeito à cultura do outro e de propor voz aos sujeitos, tanto para os educadores (as) quanto para os
estudantes, independente da raça, sexo, idade, religião ou classe social, pois todos esses elementos são, constantemente, silenciados na formação do professor.

Sendo assim, “ainda não conseguimos superar questões sociais, históricas, econômicas e culturais relacionadas ao racismo” (PAIM e PINHEIRO, 2016, p.10) é visível
nessa afirmativa o quanto se precisa discutir, pesquisar e estudar sobre a temática voltada para as questões vinculadas com o racismo.

Mediante ao que foi exposto, apontamos as características explicitas e implícitas, as quais envolvem não apenas os docentes e a equipe pedagógica de uma instituição de
ensino, e sim um todo. Um aspecto importante se relaciona às políticas públicas, pois nesta abordagem, o intuito dos representantes governamentais deveria ser de
promover uma educação de boa qualidade para todos, mas se sabe que essas questões estão sendo apenas respaldadas nas leis e não desenvolvidas como deveria ser
nos espaços educacionais.

Na perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação é abordado são abordadas às concepções relevantes para a elaboração e o desenvolvimento do
currículo escolar, nas quais essas concepções estarão explícitas nos planos de aulas dos (as) educadores (as) juntamente com as ações que promoveram meios
evidentes para garantir discussões sobre a temática ressaltada acima.

Sendo assim, “a lei n.10.639/03 propõe uma mudança profunda nos programas curriculares e no campo da formação dos profissionais que atuarão na Educação Básica”
(NUNES, 2015, p.100). Essas mudanças devem proporcionar uma formação que atenda à demanda dos contextos sociais e educacionais.

Portanto, é uma questão para se pensar na sociedade brasileira e na educação brasileira, pois “o preconceito racial na sociedade brasileira continua real e apresenta-se
disfarçado, denominado democracia racial” (Nunes, 2015, p.99). Compreendo, neste contexto, o papel fundamental das ações educacionais desenvolvidas nas escolas, as
quais podem promover para sociedade a formação de sujeitos conscientes sobre as relações étnico-raciais, agindo de maneira diferenciada, respeitando a diferença,
crença e a cultura do outro.

Em linhas gerais, o que buscamos entender foram essas relações educativas nos espaços institucionais, promovidas ou não por meios dos (as) educadores (as), se de
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fato englobando todo o contexto histórico e se os “currículos escolares com base nas diretrizes Curriculares Nacionais para a educação étnico-raciais e para o ensino da
história e cultura Afro-brasileira e africana” (BARROSO e OLIVEIRA, 2015, p.02), estão sendo explicitado como realmente está evidenciado.

Buscando compreender, dentro deste processo, as questões voltadas para as definições sobre identidade, cujo objetivo é articular com o entendimento de pertencimento.
Nessa perspectiva, almejamos articular o posicionamento dos autores estudados e ressaltados, nesta pesquisa sendo expostas nos ambientes educacionais através dos
(as) educadores (as) juntamente as recomendações da lei n.10.639/03.

III PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento desta pesquisa referente às relações étnico-raciais nas práticas educativas dos (as) educadores (as), os docentes das disciplinas informadas
anteriormente contribuíram de maneira significativa, pois durante o percurso do levantamento bibliográfico o entendimento sobre a temática foi produtivo, provocando nos
estudantes o entendimento do quadro social e cultural do sujeito.

Partindo desta convicção, foi possível evidenciar os aspectos voltados para aquilo que os sujeitos aprendem, considerando que foi analisado a uma realidade da qual os
estudantes de uma determinada turma do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL fazem parte, trazendo assim relação com o
sujeito e o objeto.

Compreendendo que “nas ciências sociais como na educação, tanto o investigador quanto o investigados (grupos de alunos, comunidade ou povo) são sujeitos; o objeto é
a realidade” (GAMBOA, 2014, p. 45), assim buscamos entender a realidade inserida no ambiente escolar, pois ela é “um ponto de partida e serve como elemento mediador
entre os sujeitos” (GAMBOA, 2014, p. 45).

Nesta perspectiva, o direcionamento proposto foi justamente um novo olhar para o quadro educacional, olhar este cujo intuito é para uma educação de qualidade e laica,
atendendo as mais diversas convicções sem se distanciar do outro. Pretendendo com este trabalho ajudar através das explanações e convicções dos autores (as)
estudados e discutidos juntamente com as contribuições dos respaldos dos (as) graduados (as) do curso em Pedagogia da realidade da educação, principalmente para os
(as) alunos (as) da rede pública.

Partindo da relação inseparável entre teoria e método, evidenciamos o interesse pela comunicação e interação com os sujeitos, visto que, eles são essenciais para a
compreensão da temática abordada. Motivados pelos acontecimentos para além da sala de aula, consideramos fundamental o entendimento da vertente epistemológica
que foi aplicada na pesquisa, vertente esta intitulada como fenomenologia, destacada por Sílvio Sânchez Gamboa (2014) em seu escrito: Pesquisa em Educação: Métodos
e epistemologia.

Para o referido autor, a pesquisa engloba “uma visão fenomenológica de mundo, um mundo que se esconde atrás das palavras, das manifestações, verbais, dos
significados, dos gestos, das maneiras de atuar etc.” (GAMBOA, 2014, p. 60). Aqui ressaltada a necessidade de entender os fenômenos das determinadas realidades dos
sujeitos.

Mas, sabendo que o fenômeno não pode ser captado facilmente, ou seja, é apenas por meios das percepções dos sujeitos interligados que será identificado este
fenômeno.

Por este ângulo, a técnica utilizada pode associar com a etnografia através do estudo de caso, sendo assim:

Descrever e caracterizar estudos de caso não é uma tarefa fácil, pois eles são usados de modos diferentes, com abordagens quantitativas e
qualitativas, não só na prática educacional, mas também como modalidade de pesquisa, com aplicação em muitos campos do conhecimento,
principalmente na Medicina, Psicologia e em outras áreas da saúde, e também nas áreas tecnológicas, humanas e sociais, entre outras.
(VENTURA, 2007, p. 383)

Pois, por meio da afirmação de Ventura, ressaltamos que as contribuições deste estudo promoveu o entendimento da problemática destacada. Mas, “com este
procedimento se supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único caso” (VENTURA, 2007, p. 384).

Vinculando o posicionamento de Ventura com as convicções de Sarmento referentes ao estudo de caso no ambiente educativo, pode-se destacar o seguinte conceito:

Os “estudos de caso” de escolas são, portanto, um formato metodológico que deve a sua divulgação, antes de mais, ao facto de perspectivarem
holisticamente as unidades organizacionais, e, no caso dos estudos de base etnográfica, de acrescentarem ao conhecimento de estruturas, regras,
interacções e processos de acção, as dimensões existenciais, simbólicas e culturais que se lhes associam. (SARMENTO, 2011, p.03)
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Neste contexto, foi por meio das ações observadas e relatadas através das vivencias dos discentes, nas quais foram evidenciadas e identificadas as práticas educacionais
e as percepções referentes ao assunto proposto a ser estudado/pesquisado, cujo intuito foi o de compreender os embasamentos e as concepções relacionadas com a
identidade dos sujeitos e do ensinamento histórico que englobe os aspectos das relações étnico-raciais no ambiente educativo.

Neste contexto, nos espaços educativos, em especial nas salas de aulas, interligando-as com as questões das entrevistas, desenvolvendo uma análise associando com os
conceitos dos (as) autores (as) estudados e citados nesta pesquisa, inserindo as contribuições e percepções que obtivemos e aprenderemos ao longo deste processo
formativo.

Mediante os procedimentos das ações o foco foi entender o posicionamento que os docentes relatam no decorrer da pesquisa sobre o assunto proposto e discutido nas
questões expostas anteriormente. Portanto, os aspectos aqui mencionados para o entendimento da questão apresentada foram expostos por meio das ações relatadas e
confrontados com a teoria e o método. Sempre com um caráter do reconhecimento das convicções que os sujeitos obtêm da realidade e do contexto social e cultural.

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho condicionou aos graduandos do curso em Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) o entendimento da questão apresentada, possibilitando
aos futuros educadores uma reflexão sobre o quadro educacional fazendo interferências com as relações étnico-raciais. Provocando nos mesmos o interesse em
buscarem, para além das salas de aula, a discussão da temática.

Concluiu-se que, mesmo sem a oferta da disciplina (eletiva) referente às relações étnico-raciais, os discentes buscam através de pesquisa e grupos de estudos discutirem
a temática, proporcionando um desenvolvimento intelectual acerca das ações desenvolvidas nos grupos e nas salas de aula que auxiliam no processo formativo dos
educandos.

Portanto, os períodos e as disciplinas analisadas foram de certa forma significante, pois os docentes das mesmas provocaram nos discentes o despertar para a
compreensão dos currículos escolares, para o entendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e em específico as Diretrizes Curriculares Nacionais
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relacoes_etnicoraciais_nas_series_iniciais_interligando_com_ident.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-8,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS

______. Lei nº. 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília: 2003.

BARROSO, Gisele Nascimento; OLIVEIRA, Ilka Joseane Pinheiro. O olhar docente sobre Educação das Relações Étnico-raciais: Fios e tramas do imaginário social
de professores em Belém do Pará. 37º Reunião Nacional de ANPED – Florianópolis. 04 a 08 de Out/2015 – UFSC, p.01-18.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/SEPPIR, 2004.

Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/36757/1/Etnografia.pdf SARMENTO, Manuel Jacinto. O Estudo de Caso Etnográfico em Educação. In
N. Zago; M. Pinto de Carvalho; R. A. T. Vilela (Org.) Itinerários de Pesquisa - Perspectivas Qualitativas em Sociologia da Educação (137 - 179). Rio de Janeiro: Lamparina
(2ª edição), p. 01-42, 2011. Acesso em 22 de maio de 2018.

Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BRHYPERLINK
"https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+caso&btnG"&HYPERLINK
"https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+caso&btnG"as_sdt=0%2C5HYPERLINK
"https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+caso&btnG"&HYPERLINK
"https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+caso&btnG"q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+casoHYPERLINK
"https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+caso&btnG"&HYPERLINK
"https://scholar.google.com.br/scholarhl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=+o+que+%C3%A9+um+estudo+de+caso&btnG"btnG =. VENTURA, Magda Maria. O Estudo de Caso
como Modalidade de Pesquisa. Revista SOCERJ, p. 383-386. Set/out. 2007. Acesso em 15 de maio de 2018.

GAMBOA, Sílvio Sânchez. Os métodos na pesquisa em educação: uma análise epistemológica. In: Pesquisa em Educação: Métodos e epistemologias. Chapecó SC:
Argos, 2014, p.25-47.

GAMBOA, Sílvio Sânchez. Tendências da pesquisa em educação: um enfoque epistemológico. In: Pesquisa em Educação: Métodos e epistemologias. Chapecó SC:
Argos, 2014, p.49-67.

NUNES, Cicera. A importância da formação docente para o trabalho com a diversidade étnico-racial. In. DAXENBERGER, Ana Cristina Silva; SOBRINHO, Rosivaldo
Gomes de. (orgs.). A diversidade como princípio dos estudos étnicos-raciais. João Pessoa: Editora Tempo, 2015.

PAIM, E. A.; PAULA, J.B.; PINHEIRO, P. M. Apresentação. Revista Grifos, n.41, p.10-14. 2016.

ROSEMBERG, Fúlvia. Educação Infantil e Relações Raciais: A tensão entre igualdade e diversidade. Cadernos de Pesquisa. V44 n.153 p.742-759. Jul./set. 2014.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relacoes_etnicoraciais_nas_series_iniciais_interligando_com_ident.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-8,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


