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Apresentação: 

 Este projeto propõe a discussão das relações étnico-raciais no ambiente escolar, através de 

abordagem político-pedagógica multidisciplinar. Visa à análise crítica das tensões raciais, permeada por 

debate e diálogo, no contexto da sociedade brasileira e da diáspora africana, refletidas nas práticas 

culturais, sociais, político-econômicas, jurídicas, linguísticas e literárias que perpetuam o sistema de 

exclusão racial, balizador de relações desiguais entre brancos e não brancos. Busca afirmar positivamente 
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a identidade étnico-racial afrodescendente e índiodescendente, requerendo protagonismo aos 

conhecimentos e à ancestralidade africana e indígena em face da abordagem curricular eurocentrada, 

típica na educação formal brasileira. 

 Cabe ressaltar que esta proposta foi elaborada inicialmente pelos professores Fabiana de Lima 

Peixoto e Osmar Soares Filho como pré-requisito para a Dedicação Exclusiva  e que desde o desligamento 

da professora Fabiana dessa instituição tenho dado continuidade a este projeto. 

 

Objetivo Geral:  

Educar para as relações étnico-raciais. 

 

Objetivos Específicos:  

 abrir um canal de diálogo sobre questões raciais, que englobem desde a denúncia da opressão e 

sua superação à afirmação dos valores sociais negros e indígenas refletidos na história e na cultura 

africana e afro-brasileira e indígena.  

 repensar o lugar da identidade negra e indígena na formação do educando petrossecundense, 

através da audiência a vozes de diferentes origens, em diálogo com foco nas relações étnico-

raciais; 

 permitir a construção consciente da alteridade e da nostridade como práticas político-

pedagógicas, tendo como foco a dinâmica das relações étnico-raciais; 

 refletir sobre os valores éticos, estéticos, étnicos, religiosos, morais, psicológicos que corroboram 

para a manutenção da opressão racial na sociedade brasileira, no contexto da diáspora africana 

e do racismo ambiental, que exterminou e extermina as populações indígenas no contexto da 

colonização e seus desdobramentos. 

 possibilitar a criação de práticas político-pedagógicas que apontem caminhos contra o 

preconceito e opressão racial, através da participação dos membros  da comunidade escolar, 

estudantes, professores e funcionários.  

  

Recursos utilizados:   

 Sala de aula para os encontros semanais; 

 Auditórios, bibliotecas, sala de informática ou qualquer outro espaço do campus apropriado para 

o desenvolvimento da atividade pedagógica, evento escolar, acadêmico ou artístico-cultural. 

 

Passo a passo:   

A metodologia utilizada é de perspectiva multidisciplinar e intercultural. Nesse sentido, as práticas 

educativas serão construídas no diálogo constante e aberto com os participantes do Fórum, no intuito de 

produzir e divulgar práticas educacionais comprometidas com a emancipação de grupos sociais e raciais 

subalternizados na sociedade brasileira.  

 Seguindo tal perspectiva teórico-metodológica, os encontros semanais serão em formato de 

oficinas que não separem a conscientização corporal do desenvolvimento cognitivo. Na medida em que 

a corporeidade dos grupos étnico-raciais subalternizados tem sido historicamente inferiorizada por 

estereótipos, esse corpo estará sempre presente de maneira positiva, no intuito de levar os nossos alunos 

ao protagonismo social e discursivo. A partir das demandas cognitivas e intelectuais deles, novas 

metodologias e estratégias pedagógicas serão desenvolvidas. A tônica, portanto, será a abertura e o 

contato criativo e produtivo com o conhecimento, evitando dualismos maniqueístas que preconizam, por 

exemplo, a separação da oralidade e da escrita; do conhecimento corporal e do conhecimento mental; 

do ensino e do aprendizado; da razão e da emoção; da gramática e literatura da política; do branco e 

do negro enfim.  

 Essa abertura também fará parte da concepção e produção de eventos sobre a temática do 

Fórum para toda a comunidade escolar e de toda e qualquer atividade pedagógica realizada por esse 

grupo.  

 

Tempo de duração:   

 O projeto é desenvolvido ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

  


