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RESUMO: O presente artigo pretende analisar as experiências de duas estudantes do Curso de Pedagogia na
vivência da disciplina: Educação Ético-Racial na Universidade Federal de Alagoas, mostrando a dificuldade de
implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 que asseguram o Ensino da História, Cultura Afro-brasileira,
Africana e Indígena no currículo da Educação Básica, mostrando a necessidade de se repensar a formação
docente, para preparação dos mesmos na futura abordagem desta temática em sala de aula. As questões
étnicas-raciais estão inclusas no currículo da Universidade Alagoana apenas de forma facultativa, questiona-se
qual a razão, dificuldades históricas e ideológicas de tal ensino, propondo uma abertura de debate e reflexão
intelectual sobre o tema na construção da identidade negra, ressaltando a importância da abordagem desta
disciplina para o Curso de Pedagogia.
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ABSTRACT: This paper intends to analize the experiences of two Pedagogy students during the discipline:
Educação Ético-Racial in Universidade Federal de Alagoas, exposing the dificulty to enforcing laws 10.639/03
and 11.645/08, which ensure the teaching of history, Afro-Brazilian Culture, African and Indigenous in the
circle of basic education, showing the need to rethink the teaching formation to prepare themselves in future
approaches of this themes in the classroom. Is questioned the motivation to ethnic and racial questions are
included optionally in the curriculum of University, proposing to open debate and intellectual reflection around
the theme in the black identity construction, highlighting the significance of this discipline to Pedagogy
Course.
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Introdução

A pesquisa e o relato de experiência, esboçados aqui por meio deste artigo, pretende refletir sobre o impacto
das Leis 10.639/03 e 11.645/08 no curso de Pedagogia na Universidade Federal de Alagoas. Para tanto cabe
ressaltar que fora preciso traçar um comparativo temporal, em relação a duas épocas distintas e sua
abordagem na formação docente, sendo estes dois momentos a década de 70 com um enfoque técnico e os
dias atuais, com uma característica reflexiva, sociológica, mas ainda com muita dificuldade.

Para melhor desenvolvimento do trabalho fora preciso uma pesquisa bibliográfica, com autores que tratam
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desde a implementação das leis já citadas, em escolas, até especificamente sua resposta nas Universidades
de diversos estados, ao mesmo tempo as ações afirmativas foram estudadas, como também a história da
formação docente, citando aqui autores como Jesus (2009), Freitas (2013), Coelho (2007), Pinto (1999),
Tanuri (2000), entre outros. Fora necessária uma análise documental da instituição analisada,
especificamente do Curso de Pedagogia, a exemplo de alguns planos de ensino do acervo de 1978 dos Cursos
de Licenciaturas de Ciências Humanas e o atual plano de curso da disciplina eletiva Educação e Diversidade
Étnico-racial, além do atual Projeto Político Pedagógico do curso.

Este locus investigativo se torna significativamente interessante, por se tratar de um Estado com cerca de 5%
de população auto declarada negra, e cerca de 65 comunidades certificadas de remanescentes quilombolas
distribuídas em 34 municípios[iv], sendo ainda a terra de Zumbi dos Palmares. O trabalho com a diversidade
que vai muito além de um mero eixo de pluralidade cultural ou de políticas de igualdade, precisa ser discutido
e refletido em diferentes pontos. Aludindo aqui que em pesquisa feita em 2000, apenas 5% da população se
declaravam preta, enquanto 34,1% se declaravam branca e 59,5% se declaravam pardas. Pesquisa esta feita
pelo IBGE. Neste espaço, entre as lutas do movimento negro e as discussões e conquistas do reconhecimento
da diversidade presente na população brasileira, não apenas de corpo presente como Coelho (2007) classifica,
mas de verídico espírito crítico. A formação de professores no âmbito superior requer atenção e reflexão da
realidade presenciada, o reconhecimento dos desafios e avanços precisam ser perfilhados.

Os estudantes do Ensino Superior ao entrarem em contato com o mundo acadêmico trazem de suas
experiências na educação básica uma imagem distorcida ou estereotipada do continente africano e de sua
relação com o Brasil, as principais imagens da África levantadas por estes estudantes, é a fome, miséria,
AIDS, tragédias, guerras, capoeira, escravos e tráfico. Tomamos aqui como base uma investigação feita com
estudantes do recôncavo baiano, feita por Oliva (2009), mostrando assim a fragilidade do ensino da história
da África, cultura afro-brasileira; o desconhecimento não se limita apenas aos alunos, mas aos professores
efetivos da rede de ensino de Educação Básica. Em pesquisa sobre a implementação da Lei 10.639 em escolas
públicas e privadas de Maceió, capital do Estado de Alagoas, Freitas (2013), adverte que dos 17 professores
participantes da pesquisa, cerca de 70% dos desses conhecem superficialmente a temática da lei e
desconhecem seu texto. O currículo turista[v] se trata de passear de forma superficial em contextos tão
presentes e importantes na composição de sujeitos sócio-históricos, como falar do Índio no dia do Índio, ou
abordar temas sobre o negro apenas no dia da consciência negra, 20 de novembro. Tais práticas constroem
sujeitos com as concepções aqui apresentadas, e se esta deficiência perdura até a formação de futuros
educadores, o ciclo permeará com a própria noção de identidade destes sujeitos.

Cabe ressaltar que apenas esta disciplina eletiva será investigada, mas muitas outras abordam a temática,
como construção de identidade ou currículo pluralista na educação. Porém, não possuem a especificidade
necessária (que se requer neste assunto).

1. Identificando o estudo racial

A história da população negra no Brasil fora embranquecida, contada e montada por influência branca, mas o
objetivo do negro e de militantes do movimento negro é que sua história seja a quem das influencias brancas,
sendo vistos como grupo diferente, e que historicamente e socialmente foi desprivilegiado, travando lutas
desde então para assim ser visto. A primeira grande forma de luta negra nacional conhecida foram os
quilombos, onde os negros fugidos reuniam-se para viver sua liberdade, era uma opção ao negro escravo
(CALADO, 1994), sua construção social era um tanto diferente da vivenciada pelos brancos, exemplo disso
era a forma de propriedade social/coletiva, e o consumo que era apenas para sobrevivência, hoje lutamos não
mais pela liberdade física, mas pela liberdade ideológica que ainda nos aprisiona devido aos preconceitos, o
negro luta para ser visto como capaz, para ter a história divulgada e estudada, possibilitando assim fazer
parte da sociedade, e mostrar que a história de nosso país também é negra, acarretando em uma diminuição
de discriminação. A gaiola que aprisiona é a ideologia, ela é mais forte que as correntes que o negro arrastou
na época escravista, mas está sendo quebrada e cada vez mais questionada.
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Com o passar dos anos, em meio às lutas, o debate das as questões étnico-raciais foi além dos atos dos
movimentos negros, aos poucos a mídia, e as escolas foram atingidas e, embora ainda singelo o debate sobre
as diferenças étnico-raciais na instituição escolar, já vem tomando conta da maioria dos países descendentes
de imigrantes africanos, aqui no Brasil tal debate vem ganhando força, devido também a aprovação da lei
10.639 em 2003. Contudo, é preciso frisar que mesmo dez anos pós-Lei ainda é um tanto difícil tornar a
educação escolar, um momento ou local de verdadeira democracia e reflexão, valorização o respeito às
nossas diferenças. Prova disso são os últimos discursos a respeito de igualdade, dando mais respaldo as
questões de coletividade esquecendo que somos seres individuais de identidades longe de serem coletivas.

Historicamente é possível afirmar que o currículo da Universidade Brasileira apesar de suas fragilidades nunca
esteve tão voltado para as questões de diversidade como atualmente. Isto pode ser comprovado através de
um percurso histórico, que servirá como embasamento para situar o leitor no tema aqui abordado. Para
limitar a pesquisa foi escolhido como locus a Universidade Federal de Alagoas, que foi fundada no ano de
1962, por tanto traremos aqui fatos e dados a partir deste período, como já fora afirmado no início do
trabalho.

1. UFAL nasce. Currículo em pleno militarismo - um “momento negro”.

Pedimos licença aos leitores para fazer uso de uma expressão que adquiriu em si um sentido negativo, ao
citarmos “momento negro” fora com simples objetivo de intitular o período histórico do militarismo Brasileiro
com relação ao estudo do negro, e claro excitar a discussão a respeito de como o significado do ser negro foi
construído socialmente e ainda é visto. Voltando as questões históricas, teremos como ponto e partida o
nascimento da Universidade Federal de Alagoas, criada em 25 de janeiro 1961 durante o fim governo de
Jucelino Kubitscheck, reunia apenas as Faculdades de: Direito (1933); Medicina (1951), Economia (1954),
Engenharia (1955) e Odontologia (1957) e Filosofia (1952) (UFAL, [s.d.]). O curso de Pedagogia, junto com
outras licenciaturas, era de responsabilidade da FFA (Faculdade de Filosofia de Alagoas) (CEDU, [s.d.]).

A Educação Brasileira estava sobre o teto da primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei 4024/61, os
principais avanços foram a possibilidade de acesso ao nível superior para alunos do ensino técnico, criação do
Conselho Federal de Educação e dos Conselhos Estaduais. Infelizmente a demora para aprovação da LDB/61
fez que com que quando aprovada, já estivesse em partes desatualizada, afinal pouco tempo antes de sua
promulgação aconteceu o golpe militar. Antes disso, ocorreram algumas mudanças na educação, mas
especificamente no curso de Pedagogia que através da aprovação do Parecer do Conselho Federal de
Educação nº 251/62 teve a fixação de um currículo mínimo para o curso (EUGÊNIO; RODRIGUES, 2007 p. 4).
Após tal momento, os conteúdos curriculares do curso passaram a ser ainda mais direcionados para o
funcionamento técnico da escola, ensinava-se a elencar objetivos a serem adquiridos em cada ciclo escolar,
controle, métodos e técnicas de avaliação. Para obtenção de uma escola eficiente na reprodução de assuntos,
deixando de lado as questões críticas e sociais. Durante o período militar a UFAL teve como reitor o General
do Exército Nabuco Lopes, os alunos eram vigiados pelo Serviço Nacional de Informação (SNI) e todas as
informações tinham que ser repassadas aos militares. É importante ressaltar a reforma universitária de 1968,
apoiada pela Lei 5540/68 que precedeu Ato Institucional nº:5 (AI5), tal lei fora:

[...] uma estratégia militar de afrontamento ao movimento estudantil, como uma
concessão à classe média que clamava por mais vagas no ensino superior. Esta
reforma, ao ser implantada, encontrou resistências em vários setores sociais ligados
à educação, principalmente porque ela nasceu identificada com um período em que
as liberdades democráticas tinham sido suprimidas. Estamos falando de um período
político em que o Estado brasileiro estava organizado em bases autoritárias, que se
fundara por meio de um golpe de Estado e que definira como classe política dirigente
um grupo de militares. (BATTISTUS et.al, 2006, p. 228)

Esta reforma tentou congelar o projeto da UNE (União Nacional dos Estudantes) que era o de uma
Universidade Brasileira crítica, política e democrática, a reforma tentou desmobilizar os estudantes, trazendo
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à universidade conteúdos mínimos, porém mesmo com isto as lutas continuavam e a oposição ao Regime por
parte dos estudantes crescia. Um dos reflexos da reforma foi o Parecer 252/69, que unificou os cursos de
bacharelado e licenciatura em Pedagogia.

Mesmo com as lutas e combates as Universidades Brasileiras eram constantemente silenciadas pelo regime,
na UFAL a realidade não era diferente, não havia espaço para o debate político, o currículo era tecnicista não
por escolha ou influência teórica, mas pelo momento histórico de vigia. Como podemos ler neste trecho de
uma reportagem elaborada por Carla Serqueira da Gazeta de Alagoas e divulgada pelo sítio na UFAL em
2011: “Como em todo o Brasil, nas salas de aula da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), os professores
restringiam o debate aos assuntos meramente acadêmicos. Discutir política era pecado mortal. ” (p. 02).
Desta forma impossibilitava o debate em sala, todos os estudantes e professores estavam vigiados pelo
regime militar, em qualquer ambiente; era proibida a discussão sobre política em sala de aula,
impossibilitando debates, como a questão da diversidade. Neste período o ainda discreto departamento de
educação pertencia ao centro de Ciências Sociais Aplicadas, e é aqui que podemos observar o silêncio do
currículo Alagoano quanto às questões de diversidade, foram-nos concedido pelo Grupo de pesquisa
Caminhos da Educação em Alagoas, alguns planos de ensino de disciplinas da época que são analisados
dentro do projeto de pesquisa: Inventários do Acervo dos Cursos de Licenciaturas em Ciências Humanas da
UFAL: Um Estudo das Práticas Curriculares Escolares (1950-1980). Através deste acervo poderemos explicitar
sobre as práticas curriculares vividas por educadores dessa época, além de saber de que forma a
Universidade se organizava nos cursos de licenciatura. Foram nos concedido seis Inventários, mas
ressaltaremos o inventário do Plano de Ensino da disciplina Evolução da Educação no Brasil, tal disciplina
tinha como ementa: Estudo de fatores históricos - culturais na educação brasileira, desde o Brasil Colônia ao
Brasil República. Inclusive um de seus objetivos cita a cultura, como alvo de estudo. Entretanto, no corpo do
documento não se fala da questão do negro, ou do índio, mesmo tendo como alvo os estudos sobre a
educação desde o Brasil Colônia até os dias atuais (1978 - época), os únicos povos citados eram os
colonizadores e suas influências, excluindo a contribuição negra ou indígena na educação brasileira, que como
sabemos, até os dias atuais são silenciadas, muitos de nós não temos conhecimento algum sobre a
contribuição negra em nossa educação, isto se dá não pela falta de contribuição destes povos, mas pela
seleção dos brancos em relação ao que deve ou não ser pregado dentro das paredes escolares.

O estudo é de forma muito técnica, como por exemplo, nas disciplinas sobre leis e normas como Legislação
do ensino I e Legislação do ensino II, que tinham como foco o conhecimento sobre a legislação brasileira para
aplicação em sala de aula, em sua organização e planejamento, esquecendo a importância do momento
histórico para situar o estudante, além disso, a importância de não apenas estudar as políticas, mas também
construir críticas e buscar subsídios teóricos para aprender a fundamentar críticas e não apenas a leitura e
assimilação das leis.

Ao fim dos anos 70, e começo dos anos 80 com os primeiros sinais de enfraquecimento da ditadura o
currículo do curso de Pedagogia é em partes reestruturado, com a criação do Centro de Educação, que
segundo o sítio do centro, foi criado com intuito de ser:

[...] um espaço de formação cada vez mais comprometido com a nova realidade
educacional alagoana, através de uma atuação crítica, investigativa, politicamente
competente, capaz de manter interlocução com a sociedade e seus dirigentes, e cada
vez mais ávida por transpor os muros que frequentemente encastelam a
Universidade e tendem a fazê-la alienada do seu tempo e de sua realidade. (CEDU
[s.d])

Com este novo caráter é possível conhecer um novo curso de pedagogia, com roupagem além das questões
técnicas, dando ênfase maior as ciências sociais, e apoio a pesquisa.

1. A redemocratização e seu enfoque sóciocultural - um espírito crítico na Universidade
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Este momento histórico serve de palco para que as vozes antes caladas, consigam ser ouvidas. O campo da
educação é marcado pela valorização da formação docente no ensino superior como constituinte da identidade
de educador, completa, ao mesmo tempo, que estes, cansados de um ensino tecnicista e burocrático, tentam
derrubá-lo, questionando a excessiva divisão do trabalho escolar e o parcelamento da Pedagogia em
habilitações, acirrava-se a discussão acerca da função do curso (TANURI, 2000, p.24). Deslocando-se
especificamente para o atual curso de Pedagogia, a defesa deste ensino, já demarcado anteriormente na
intenção proposta na criação do Centro de Educação, se repete também em seu Atual Projeto Político
Pedagógico, destacando a situação atual do Estado de Alagoas e enxergando a educação como meio de
desenvolvimento do sujeito crítico e reflexivo. Pontuando em seu projeto eixos de desenvolvimentos pautados
em quatro concepções fundamentais: democracia, autonomia, integração e compromisso social. Pode-se aqui
perceber que a democracia no país, ainda recente neste processo, não pode ser entendida como suficiente
para garantir a igualdade de tratamento dado a todo/as, como defende Gomes (2000), as políticas de
“igualdade para todos” acabam sendo mais discriminatórias nas práticas educativas, este paradoxo, está na
tentativa falha de homogeneização da sociedade. Neste sentido, a luta do movimento negro, pelo
reconhecimento de sua história e identidade é primordial para os resultados de seu impacto no sistema
educacional e no curso de pedagogia, como já fora mencionado, apenas aludindo, no caderno de lutas sociais
e controle social de Alagoas (BEM, 2006, p.1151):

A década de 1980 foi das mais significativas não apenas por ter marcado o início do
fim do regime ditatorial; foi também uma das mais frutíferas do ponto de vista da
pluralização dos movimentos sociais, que passaram a abranger várias novas
temáticas, como a questão das mulheres, dos negros, de crianças, dos índios, do
meio ambiente etc. O Movimento Diretas-Já demonstrou, pela força e determinação,
que o "povo" brasileiro não tinha mais fôlego para suportar as atrocidades do regime
que havia se instalado em 1964.

As mobilizações e lutas travadas pelos movimentos identitários ganham força, surgindo grande mobilização
social, onde juntamente com a redemocratização do país, e da constituição de 1988, os movimentos sociais
começaram a assumir novos papeis, e dentro do espaço universitário as pesquisas envolvendo modificações
no currículo que atendam as características étnicas e socioculturais ganham destaque, porém acabam não
atendendo as especificidades regionais e diferenças locais. Especificamente em Alagoas, segundo Araújo
(2011)[vi], professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas e Pesquisador do NEAB-AL - Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros, em entrevistas para o próprio NEAB-AL, afirma que este movimento iniciou-se aqui
no estado tardiamente em comparação com outras capitais, em 1980. Dentro da esfera universitária as
discussões em relação ao movimento negro começaram a emergir, discutindo o caráter racista predominante
em uma sociedade construída na falsa perspectiva de democracia, a falha do movimento segundo Araújo,
atualmente, se dá pela falta do enfoque na cultura, mas o que se pode destacar é que os movimentos sociais
são fruto de ações coletivas em prol da construção de sua história, como Silvério (2008, p.1) justifica

O argumento é que o movimento negro, a partir dos anos 1980, inovou a luta social
no país por meio de uma ação coletiva descentralizada e não unívoca tendo como
referência temas e problemas transnacionais relacionados às diferenças
étnico-raciais, a identidade e a democracia.

Neste sentido, há doze anos, fazia-se a I Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a
Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância, que acarretou no despertar dos 173 países participantes,
incluindo o Brasil, para a implementação urgente de ações que combatam qualquer forma de preconceito,
assim ocorreu o início da reforma na legislação, sem qualquer tipo de preconceito, marco na história nacional.
E mais recentemente a sua III conferência, realizada na cidade de Durban em 2011, com maior participação
do Brasil, define ações específicas para a educação como igual acesso à educação, adoção de leis que proíbam
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a discriminação, recursos para eliminar desigualdades de rendimentos educacionais, livre de violência e
assédio motivado por racismo e discriminação.

Nesta abertura democrática compostas por discussões, as diretrizes do curso de Pedagogia em seu momento
de composição e desenvolvimento são embarcadas por entraves, conflitos e constantes debates entre todos
educadores e seus movimentos. Em suas diretrizes unificadas nos Pareceres CNE/CP n. 05/2005, 01/2006 e
na Resolução CNE/CP n. 01/2006, esclarece-se aqui o avanço alcançado na construção da identidade do
educador ampliando o seu “trabalho pedagógico” em espaços escolares e não escolares, logo entende que

A educação do licenciado em pedagogia deve, pois, propiciar, por meio de
investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, execução, avaliação
de atividades educativas, a aplicação de contribuições de campos de conhecimentos,
como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico,
o lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. (Parecer CNE/CP
n. 05/2005, p. 6, grifo nosso)

Vivenciando assim a efetiva mudança nas discussões e concepções de educação já postuladas anteriormente,
e em seu artigo 5º propõe, entre outras aptidões, que o educador possa agir eticamente, na construção de
uma sociedade justa, equânime, igualitária. Para tanto, Pinto (1999, p.207), nota ao longo do tempo ao
refletir sobre a formação dos professores, que a mesma se dá ao fato em conta os aspectos destacados no
parecer que

[...] mostrou-se que há uma grande preocupação dos autores com o preparo do
professor ou futuro professor, para lidar com aluno das camadas populares que, em
geral, não domina a linguagem utilizada na escola, sente-se alheio as regras e à sua
organização e, como agravante, não dispõe em casa de um ambiente e de uma
estrutura que favoreçam a sua permanência na escola, enfim, que atuem em
consonância na instituição.

Neste sentido, pode-se perceber o quão a escola se faz espaço de exclusão, mesmo em seus discursos
democráticos, suas práticas de igualdade para todos excluem os alunos, onde oferece um código que uma
determinada classe social ditou como coerente e única fazendo com que os alunos, que não conseguem
entender nem dominar este código, desistam, como apresenta Dubert (2000/2001) para preservar sua
autoestima. Cabendo aqui perceber a necessidade de se enxergar o Brasil como um país de diversidade
cultural e racial e para que esta fala fosse ouvida e levada em consideração tanto na formação docente
quanto na escola básica, o movimento negro e sua atuação constante na luta pelo não “silenciamento” da
história do povo brasileiro, fora de legitima significação. E uma de suas principais conquistas fora a criação da
Lei 3639/2003 que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e mais tarde da Lei
11645/2008, que inclui a história e cultura indígena no currículo escolar. Este passo se torna primordial para
que o aluno possa conhecer a história negra e suas lutas. Dando visibilidade, ao dia da Consciência Negra,
mas os embates e obstáculos para a efetiva prática nas escolas são muitos, a descrença no significado da
força do conhecimento para uma verídica escola democrática e formadora de cidadãos críticos e ativos, entre
outros. Como não é o foco principal deste artigo, não nos deteremos a este ponto, mas na principal
dificuldade encontrada na problemática estudada, o despreparo dos professores ou futuros professores para
abordagem da temática, para superação deste problema seria no Curso de Pedagogia que o educador poderia
apreender tal conhecimento e se preparar para suas futuras atuações.

1. Educação e Diversidade Étnico-Racial – Saberes na academia e experiências estudantis.

O curso de Pedagogia da UFAL atende as propostas das diretrizes curriculares nacionais do curso e a
tendência sócio-crítica já pontuadas, em suas disciplinas como os Fundamentos, Antropologia da Educação,
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Currículo etc., mas que ao abordarem a diversidade sócio-histórica do Brasil na dão conta, de certo modo, de
suprir toda a especificidade que a temática Étnico-racial. Neste sentido, criou-se a disciplina eletiva de
Educação e Diversidade Étnico-Racial, que em sua ementa esclarece que a disciplina se trata de um

Estudo da formação sociocultural da sociedade brasileira e, particularmente, da
sociedade alagoana, perpassando a instituição escolar enquanto espaço de relações
étnico-raciais em permanente socialização e a reconceitualização do currículo
escolar, introduzindo culturas e histórias que estiveram à margem do processo
escolar.

Esta eletiva trabalha com autores como GOMES (2001), JESUS (2009), MOREIRA (2008), SILVA (2008)
encontrando nestes subsídios para guiar os futuros educadores em suas ressignificações de conhecimento.
Entre seus objetivos propõe refletir sobre a relação África Brasil, as especificidades do racismo no Brasil,
discutir a contribuição dos africanos e na formação do povo brasileiro, conceituar identidade, diversidade,
discriminação racial, preconceito, racismo, analisar os limites e as possibilidades dos documentos legais que
tratam da questão racial no Brasil discutir as políticas de ações afirmativas nas universidades brasileiras,
mensurar o nível de conhecimento dos professores e estudantes sobre a questão racial e elaborar propostas
de intervenção sobre a temática racial. Focada nas questões étnico-racial, juntamente na relação entre África
e Brasil, sendo que este continente estabelece relações diretas com nosso país desde a invasão dos
portugueses e trazida da população africana de diferentes países e tribos para servirem de mão de obra
escrava, mas acima de tudo, incorporando seus costumes em nossa cultura como fator primordial para esta
composição tão rica que fora construída ao longo dos anos.

A metodologia proposta, fora a de entre discussões de textos, apresentações de diversas propostas sugeridas
pela turma para se trabalhar com o tema Diversidade em sala de aula, foram abordados desde contos
infantis, músicas, religiões, comportamentos, entre outras singularidades e de apresentar a cada semana um
país africano, mas de maneira aprofundada, fincando na cultura presente no país, e não apenas em dados
frios oferecidos como comparativos a outras nações. Ainda neste movimento, apresentou-se a relação entre
Brasil-África, as dificuldades de implementação das Leis 10639/03 e 11.645/08 e a desmistificação de uma
África sofrida, com apenas problemas e atrasos.

A disciplina Educação e Diversidade Étnico Racial não possui ainda um caráter obrigatório, apresenta apenas
40 vagas para inscrições, limitando ainda mais o acesso a esta disciplina, tão fundamental na constituição do
educador. Cabe então, questionar-se quais os reais motivos desta disciplina está ocorrendo de forma
obrigatória apenas na modalidade EAD; no momento atual, infelizmente tal fato pode ser reflexo de um PPP
atrasado e em reforma pendente desde o ano de 2010 na modalidade presencial, entretanto, antes mesmo de
2010 o debate a respeito das questões étnico-raciais já era defendido por lei, porém no Centro de Educação a
disciplina ainda não era visionada como importante, ao ponto de tornar-se obrigatória, demonstrando os reais
interesses da época para formação de professores, interesses esses pautados no silenciamento dos debates
sócio-históricos e culturais a respeito do negro e índio na educação. Será que mesmo com tantos avanços e
discussões não se entende a disciplina como necessária?
Será que existe um número de professores formados com esta especificidade que possam suprir tal demanda,
tão urgente?

Cabe destacar que dentro do curso de Pedagogia existe a luta de alguns professores para a reformulação do
PPP e inclusão da disciplina Educação e Diversidade Étnico Racial como obrigatória, pois muitos docentes
acreditam na real valorização e importância de tal disciplina. É importante expressar aqui que além da
necessidade social desse estudo, como conhecimento de nossa sociedade, convívio e aceitação das crianças, a
aplicação de tais temas em salas de aula são expressos pela lei 10.639/03, por tanto, desde o ano de 2003 se
torna necessário que esta disciplina seja trabalhada na formação de professores. E que este trabalho seja
obrigatório, e não apenas fruto de interesse de um grupo de profissionais.
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É notório que o mundo acadêmico ainda é muito restrito e seletivo, no início de sua constituição, apenas a
elite tinha o direito de cursar o ensino superior. A conquista das camadas populares ao obterem o acesso a
este patamar é positiva, mas a falta de condições para permanência e pesquisa, ainda é algo a se pensar.
Como então trabalhar com educação étnico-racial, se poucos são os professores negros da universidade.
Como em pesquisa desenvolvida por Carvalho (2009) apresentada em seu artigo, Ações afirmativas na
pós-graduação, na docência superior e na pesquisa, que pelo censo de identificação feito em 2005, a
porcentagem média de docentes negros no conjunto das seis mais poderosas universidades públicas
brasileiras (USP, Unicamp, UFRJ, UFRGS, UFMG, UnB) é de apenas 0,6%.

Constata-se então, o alcance desta problemática, que não é apenas o desenvolvimento do trabalho do
educador nas escolas, não é só em sua formação, nem nos obstáculos que o professor/pesquisador negro
encontra em sua trajetória, é muito mais complexo que limitar apenas um motivo, é entender que a
sociedade agindo em uma verdadeira democracia, recusando piamente a homogeneização, a exclusão, o
preconceito e não tolerando, mas refletindo sobre as diferenças - a diversidade cultura construída histórica e
socialmente, deste modo, poder-se-ia então pensar em soluções plausíveis.

1. O contato com estudo da diversidade - Relato de experiência.

Separamos este último momento para explicitar o contato com a disciplina de Diversidade Étnico Racial, como
já fora citada, a mesma é oferecida no curso de Pedagogia da UFAL como disciplina eletiva, e devido a esta
característica já se inicia o debate sobre como as questões de diversidades são inclusas na academia. Um
ponto importante a ser aqui explicitado é que durante todo o semestre em que tivemos contato com a
disciplina eletiva de Educação e Diversidade Étnico-racial nos foi proposto pela docente, algo além da reflexão
sobre o tema, o propósito era também a elaboração de estratégias a serem aplicadas na prática em sala de
aula, visando o emprego das teorias estudadas. Afinal a lei designa que tais conteúdos estejam em sala de
aula, e é da escola a função de prática. A dívida social ao negro é reconhecida na sociedade, e a escola
torna-se um campo no qual deve ser tomada uma posição explícita contra o racismo.

Devido as questões de diversidades serem palco de grandes discursões atualmente na sociedade, em sala de
aula foi possível presenciar grandes debates, em muitos a turma era dividida em grupos que defendiam seus
respectivos conceitos. Apesar da maioria dos estudantes de pedagogia defenderem que é necessário o estudo
das questões étnico raciais, ou seja, que é preciso insistir e investir na formação docente, para que, além de
uma boa formação teórica e específica na área de atuação, os professores recebam uma formação que os
capacite não só a compreender e a lidar positivamente com as questões étnico-raciais mas, que além disso,
através dessa capacitação eles possam criar estratégias pedagógicas que auxiliem na reeducação de uma
sociedade menos preconceituosa e que aceite as diferenças raras eram as vezes em sala que algum
graduando deixava transparecer em seus discursos que se enxergava como negro. Parecia que muitos
estudantes debatiam e criticavam a respeito de uma causa que não era sua, isso se dá pela dificuldade de
reconhecer-se como negro no Brasil, o lugar do negro ainda não é o privilegiado, enxergar-se negro no Brasil
é enxergar-se pobre, feio e “burro”, que por vezes ainda agrega outras características, que é a do negro forte,
trabalhador e feliz com “o que a vida deu”; o que mostra que mesmo a versão mais positiva do negro o
demonstra sem perspectiva de melhora. Fato este que dificulta o cidadão querer atribuir a si tais
características.

Outro ponto importante a ser aqui colocado é como se torna regra a visão de estudantes brancos ou
estudantes negros não cotistas a respeito de estudantes cotistas e defensores das cotas raciais; em pleno
curso de formação de professores foi possível presenciar debates onde muitos alunos colocavam as questões
de classe como superior ao encargo histórico que a raça negra carrega, e por vezes reforçando o discurso de
igualdade de capacidade, deixando transparecer que nós negros estaríamos nos “aproveitando” de
determinada característica física pra conseguir algo, como a graduação por exemplo.

Mesmo com interação constante dos alunos, o tempo impossibilitava a evolução das discussões, fragilizando
nosso aprendizado mas, contudo, é possível afirmar que a vivência na disciplina foi de grande valia, foi
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possível aprender não só no “calor” dos grandes debates, mas também nos silêncios, nas contradições,
provando que muitas vezes nós professores não estamos preparados para aplicação da lei. E que infelizmente
mesmo com todos os avanços tanto teórico quanto práticos o ensino da diversidade étnico–racial no Brasil
ainda é antiquado e obsoleto, isto não pela falta de reconhecimento, mas pela má formação dos futuros
professores que formarão as futuras sociedades; o que dá força e abertura para que as lutas em prol do
reconhecimento do negro e índio continuem, e cresçam para que ganhem visibilidade maior.

Considerações finais

Para encerramento gostaríamos de deixar uma reflexão a respeito do que queremos como sociedade, não se
pode alcança o que se almeja apenas estabelecendo o que se quer atingir, é preciso demonstrar em ações
como alcançar tal objetivo. Sabemos que o debate acerca das questões de diversidade cresceu bastante,
entretanto, esta ainda não é uma causa ganha, será preciso estudar e pesquisar mais sobre este tema, para
realmente entendermos as dificuldades que perpassam a respeito da construção, reconhecimento, aceitação e
reflexão das diferenças.

É demasiado triste afirmar que mesmo com as vitórias das últimas décadas ainda as questões de diversidade
estejam empregadas nas escolas a cargo de conhecimentos dos professores, sendo estes rasos e ainda
carregados de estereótipos e preconceitos, no qual o planejamento debruçado sobre esta temática é
trabalhado apressadamente, sem maiores aprofundamentos acerca do tema e por vezes mal debatida.

Consideramos que no momento da formação o educador tem a oportunidade de potencializar seus
conhecimentos e construir sua identidade profissional, e que quando este educador se depara com temas
como a educação étnico-racial, a reprodução do preconceito é rompida, e consequentemente seus alunos
terão uma nova visão sobre este tema. Pensando nisto deixamos aqui uma linha de esperança depositada na
disciplina eletiva de Educação e Diversidade Étnico-Racial e em um possível novo momento histórico a
respeito das questões Étnico-raciais no curso de Pedagogia na Universidade Federal de Alagoas.
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