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RESUMO 

 
SOARES, Luis Gustavo Marques. Consciência e Representatividade Afro-Brasileira 
em um viés Matemático na Educação Básica. 2018. 92 f. Produto Acadêmico Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Matemática) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 
Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 
 
Este projeto visa mostrar uma abordagem para o trabalho da representatividade afro-
brasileira e o preconceito racial por meio do ensino da Matemática, nomeadamente da 
Estatística. Os alunos podem notar o meio em que interagem, analisá-lo criticamente e 
aplicar os conhecimentos matemáticos adquiridos. Para atingir os objetivos propostos, o 
trabalho se ateve em: fazer um estudo estatístico da escola quanto a etnia registrada na 
ficha de matrícula de cada aluno e comparar com a sua autorreferência; usar dados 
retirados da mídia referentes a casos de racismo para elaborar situações-problema de 
matemática; analisar estatisticamente a representatividade negra no entretenimento e 
consumo de informações dos alunos por meio de uma atividade orientada e dinamizar a 
“Semana da Consciência Negra” na escola, onde a maioria dos professores trabalham 
conteúdos sobre o tema de forma interdisciplinar, como uma culminância ao final do 
projeto. Destacam-se: o envolvimento de todos os alunos e profissionais da educação da 
escola, em que se notou grande interação e participação no projeto; um incentivo a uma 
visão crítica dos alunos quanto às questões raciais, para que as mesmas não sejam 
motivo de exclusão, de segregação, nem de diferenciação, e que o estudo da matemática 
pode contribuir também para tornar a escola menos desigual. 
 
Palavras-chave: Representatividade afro-brasileira. Estatística. Relações Étnico-racias. 
Consciência. Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT  
 

SOARES, Luis Gustavo Marques. Consciência e Representatividade Afro-Brasileira 
em um viés Matemático na Educação Básica. 2018. 92 f. Produto Acadêmico Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Matemática) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 
Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 
 
The project aims to show an approach of the Afro-Brazilian representativeness and 
racial prejudice through the teaching of mathematics, namely Statistics. Through this 
study, students can notice the environment which they interact, analyzing and applying 
the acquired mathematical knowledge. In order to reach the proposed objectives, the 
work consisted of: making a statistical study of the school regarding the ethnicity 
recorded in the enrollment form of each student and comparing with their self-reference; 
using data taken from the media of concerning racism cases to elaborate mathematical 
problem situations; analyzing statically the black representativeness in the entertainment 
and consumption of information of the students by means of an oriented activity; 
Working on the "Black Consciousness Week" in a dynamic way, in which  the teachers 
can develop the subjects in an interdisciplinary way, as a culmination to the end of the 
project. Highlights: the involvement of all students and professionals during the project, 
where great interaction and participation could be noticed; an encouragement to a 
critical view of the students on racial issues, so that they are not grounds for exclusion, 
segregation, or differentiation. At last, let people know how the study of mathematics 
can also contribute to making the school less unequal. 
 
 
Keywords: Afro-Brazilian representativeness. Statistic. Ethnic-racial relations. 
Consciousness. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda que 50,7% da população brasileira se declare negra e 0,4% indígena (IBGE, 

2010), persiste o imaginário étnico-racial de valorização da cultura “branca” (europeia), 

em detrimento da história e da cultura africanas, assim como das indígena e afro-

brasileiras.  

Com a população negra compondo mais da metade dos brasileiros, os índices de 

pesquisas deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos, mas será 

que é o que acontece?  

Na educação, a chance de um negro ser analfabeto é duas vezes maior que a de 

um branco e somente uma a cada quatro pessoas com ensino superior é negra. 

(BRASIL, 2015). Segundo o Atlas da Violência (2018), elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a 

taxa de homicídios negros (40,2%) foi duas vezes e meia superior à de não negros 

(16%) em 2016. Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de 

homicídios cresceu 23,1%. Esses são apenas alguns dados estatísticos que revelam o 

preconceito racial e a falta de representatividade negra em diversos setores.  

Devido a todo esse quadro, surgiu a ideia de trabalhar questões étnico-raciais com 

os alunos da Educação Básica sob um viés matemático, e também desenvolver em 

paralelo um projeto transversal, multi e interdisciplinar. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), é possível perceber uma 

organização para cada área de conhecimento, devido às necessidades específicas e aos 

conteúdos de cada uma, mas também se contempla a integração entre elas. No que tange 

as questões sociais, sugere-se a abordagem de temas transversais como: ética, saúde, 

meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Destaca-se esse último tema, 

reconhecendo que a diversidade faz parte da nossa identidade enquanto nação, incluindo 

as diferenças étnico-racias.  

Em 2008, entra em vigor a Lei 11.645/08 que altera a Lei 9.394/96, modificada 

pela Lei 10.639/03, para incluir como obrigatoriedade, no âmbito de todo o currículo 

escolar, a temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, e suas providências 

se estendem a todos os professores e áreas do conhecimento. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) reafirma os marcos legais 

anteriores, visando um planejamento com foco na equidade também para reverter a 

situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, favorecendo o reconhecimento 
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da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais. Ainda na BNCC, 

consta o reconhecimento da Matemática como uma ciência humana e que devemos 

utilizar suas ferramentas para modelar e resolver problemas cotidianos e sociais. É, 

portanto, nesse sentido que, se torna bastante necessário desenvolver situações-

problema e outras atividades para trabalhar a representatividade afro-brasileira e o 

racismo no ensino de matemática na Educação Básica.  

Dessa forma, com intuito de criar um projeto transversal e integrador com a 

temática, o presente trabalho se dividiu em algumas etapas: apresentação do projeto 

para os órgãos de gestão da escola e outros professores de diversas áreas; cronograma 

de ações de trabalho e planejamento de aulas com a temática integradora; coleta de 

dados da identidade étinico-racial dos alunos; pesquisa e coleta de dados do consumo 

midiático e do entretenimento dos alunos; análise estatística dos dados coletados com 

construção de gráficos e tabelas; construção de murais e exposição de trabalhos e, por 

fim, a preparação e execução de um dia integrador unificando tudo que foi planejado 

pela gestão e pelos professores envolvidos. Por meio desta ação, os alunos podem notar 

o meio em que vivem, analisá-lo criticamente, e aplicar conhecimentos matemáticos e 

de outras áreas adquiridos. 

Este produto final encontra-se estruturado em três capítulos, além da Introdução 

(Capítulo 1) e das Considerações Finais (Capítulo 5). 

No segundo capítulo, serão levantados alguns pressupostos teóricos que 

permearam a pesquisa, dando sustentação conceitual às estratégias para o 

desenvolvimento do trabalho educacional. No terceiro capítulo, será descrita toda 

estrutura do projeto: justificativa, objetivos e procedimentos metodológicos. No quarto 

capítulo, serão apresentados e discutidos os dados da pesquisa e aplicação do projeto, 

por meio dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Por fim, serão apontadas as 

considerações finais, destacando a relevância e os resultados desse estudo e as 

contribuições que o curso de Pós-Graduação e este projeto proporcionaram.    
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1  A utopia de uma educação não desigual  

 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer 
o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora,         
sob pena de ser uma farsa (FREIRE, 1984, p.97). 

 
 

A partir dessa citação, propõe-se refletir sobre a pergunta que o Munanga (2014) 

fez em uma de suas palestras: “Que tipo de educação precisamos hoje?”  

O autor responde esta pergunta em seguida, afirmando que necessitamos de uma 

educação que forme novos cidadãos, valorizando toda a riqueza das nossas diferenças e 

diversidade; uma educação com instrumentos pedagógicos antirracistas, antimachistas, 

anti-homofóbicas, etc. (MUNANGA, 2014).  

Cada sociedade criou uma cultura própria que pousa nessa sociedade. 

Pertencemos às sociedades humanas que desenvolveram e criaram suas respectivas 

culturas. É através das diferenças biológicas, socioeconômicas e da maneira de viver e 

pensar, e tudo isso em sua totalidade, que resultam atividades como a educação. Porém, 

toda essa diversidade, ao invés de ser fonte coletiva de enriquecimento e 

desenvolvimento, se transforma em causa de conflitos e violência (MUNANGA, 2014).  

A Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, já estabelecia em seus artigos I e II 

que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, e que têm a 

capacidade para gozar desses direitos independente da sua raça, cor, sexo, religião, 

riqueza ou qualquer outra condição. 

Hoje, apesar de termos o respaldo de muitas constituições e leis que defendem 

esses princípios, essa não é a realidade que enxergamos. Ao contrário disso, vemos uma 

sociedade permeada de preconceitos com o ser humano, com o outro.  Como sanar essas 

preocupações? Como desenvolver uma educação em que sejam respeitadas todas as 

diferenças?  

No presente trabalho, pretendemos abordar e debater apenas um tipo de diferença: 

as étnico-raciais. Essa temática foi escolhida como um recorte de estudo e pesquisa, 

porém é importante ressaltar que não estamos ignorando as outras diferenças e formas 

de preconceito que temos hoje na sociedade. 

 A Lei 11.645/08 valoriza a diversidade brasileira, reconhecendo a importância 

da cultura africana e indígena para a construção da sociedade no Brasil. Ela gera uma 
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demanda específica de formar professores para aplicar determinados conteúdos que 

foram omitidos dos currículos escolares e da formação profissional dos docentes 

(BRANDÃO, 2010).  

 Essa lei visa construir uma escola inclusiva e não discriminatória. O que não 

significa que a história de outros continentes deva ser substituída e sim que nossas 

histórias brasileiras devem incluir raízes integradoras e formadoras, em vez de ter 

referências apenas de algumas culturas, que muitas vezes são consideras superiores às 

outras (MUNAGA, 2014). 

À primeira vista pode se pensar que a lei se refere apenas aos professores de 

História, pela própria natureza dessa disciplina. Porém, por meio de uma leitura mais 

apurada da mesma e de outras diretrizes educacionais, percebe-se que seus fundamentos 

se estendem a todos os professores e áreas do conhecimento, incluindo a Matemática 

(SANTOS, 2008). 

Pode-se perceber que a lei, por si só, não garante que essas questões sejam 

realmente trabalhadas nas escolas. Acredita-se que é a figura do professor que se 

encontra como sujeito principal, mas não único, na aplicação ou não dessa lei na sala de 

aula (CRUZ, 2013).  

Quando não refletimos seriamente sobre essa situação e, quando a sociedade 

não constrói formas, ações e políticas na tentativa de criar oportunidades 

iguais para negros e brancos, entre outros grupos raciais, nos mais diversos 

setores, estamos contribuindo para a reprodução do racismo (GOMES, 2005 

p.49). 

Os educadores não podem se eximir das complexas questões que as escolas têm 

de enfrentar, e elas exigem uma redefinição dos propósitos da escolarização, ou seja, do 

significado de ensinar e aprender em um mundo cada vez mais desigual, contraditório e 

diversificado (NICODEMOS, 2014). 

As nossas ações como educadores de todos os níveis de ensino, se tornam de 

extrema importância para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, 

repudiando qualquer tipo de discriminação (GOMES, 2005). 

Uma proposta de atuação docente multicultural deve implicar a aprendizagem das 

habilidades necessárias à promoção de um diálogo que favoreça a dinâmica da crítica e 

da autocrítica por parte de professores e alunos. A escola deve ainda estabelecer a 

relação entre os saberes culturais dos alunos e os saberes escolares, sem hierarquização 

entre si, para que se constitua um espaço estimulador e motivador da construção de 
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conhecimentos significativos e relevantes para os alunos e para a sua luta em prol da 

transformação social (NICODEMOS, 2014). 

 

2.2 A diversidade humana   

 

Por que classificar a diversidade humana? Esses conceitos e classificações servem 

de ferramentas para organizar o pensamento. Alguns biólogos antirracistas opinam por 

banir o conceito de raça dos textos científicos. Porém, é um conceito que persiste 

socialmente, no uso popular e em trabalhos e estudos (MUNANGA, 2004). 

É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas 

tensas relações entre brancos e negros, nada tendo a ver com o conceito biológico 

cunhado no século XVIII. O termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais 

brasileiras para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, 

tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino 

e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira (BRASIL, 2004). 

Segundo Munanga (2004) e Gomes (2005), os pesquisadores brasileiros que 

atuam na área das relações raciais empregam ainda esse conceito não para afirmar a 

realidade biológica, mas sim para explicar o racismo, num significado político. Alguns 

substituem o conceito de raça pelo de etnia, considerado “politicamente mais correto”. 

Nesse campo intelectual, os profissionais preferem usar o termo etnia para se referir aos 

negros e negras, pois ao falarmos em raça, ficamos presos ao determinismo biológico, à 

ideia de hierarquia entre as raças, que já foi abolida pela biologia e genética. 

 
Se o conceito de raça não corresponde a nenhuma realidade cientifica – do 
ponto de vista da genética – ele, sim, representa uma realidade social, desde 
que remete a uma organização perceptiva comum de referências à 
diversidade humana (BONNAFOUS; FIALA, 1992 apud PETRUCCELLI, 
2013ª, p.15). 
 

Esse uso do termo “raça” sempre produziu uma longa discussão de modo geral. 

Quando é feita a pergunta: “qual é sua raça?”, muitos podem ter uma reação negativa ou 

não saber responder. Porém é necessário entender o contexto em que tal pergunta é 

feita. Ela poderá ser realizada por um recenseador do IBGE, por exemplo, e a forma 

como se reage dependerá, sobretudo, da maneira, da compreensão e construção da 

identidade étnico-racial do sujeito que é questionado (GOMES, 2005).  
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A identidade e a representação dos outros tem por questão a imposição de 

percepções e categorias de percepção. A categorização tem especial relevância para a 

ciência social, desde que esta é obrigada a classificar para conhecer, e de conhecer tudo 

o que é o produto dos atos de classificação (BOURDIEU, 1980).  

As características que são definidas como recorte da identidade – étnica ou 

regional – na prática social funcionam como signos ou estigmas que podem ser 

utilizados por seus portadores a partir de interesses materiais e simbólicos. As lutas de 

classificações ou de definições de identidades só podem ser compreendidas com a 

superação da oposição entre a realidade e a representação da realidade 

(PETRUCCELLI, 2013a). 

A discussão em torno de possíveis maneiras para aprimorar o atual sistema de 

classificação étnico-racial utilizado limita-se à questão das categorias em uso e de suas 

variações encontradas em pesquisas. Porém, isto é apenas uma maneira de encarar um 

aspecto do problema, e não o sistema de classificação em toda sua complexidade, pois 

mesmo atualizando os termos utilizados, ainda assim se permaneceria dentro da 

perspectiva de mensuração unidimensional do fenômeno (PETRUCCELLI, 2013b). 

 

2.3   Influência da mídia sobre as relações étnico-raciais 

 
A mídia exerce grande influência na configuração dos valores sociais e 
estéticos do grande público e, historicamente, tem ou impedido a veiculação 
da imagem do afro-brasileiro e de seus valores positivos, ou refletido e 
recriado uma imagem estereotipada difundida pelos ideais e ideias racistas 
(SOUSA, et al, 2005, p. 169). 
 

A mídia é um veículo disseminador de informações, culturas, estereótipos, 

referências. Ela é uma ferramenta poderosa na construção do imaginário coletivo 

(SANTOS, 2015). 

Mesmo sem uma abordagem tão direcionada, basta uma hora diante da televisão, 

num canal específico ou transitando em vários, ou circular pela cidade olhando os 

outdoors, ou folhear uma revista, ou parar na frente de uma banca de revista qualquer. 

Se tivermos um mínimo de olhar crítico, podemos constatar o caráter excludente, 

racista, elitista, machista de mídia (TRINDADE, 2005). Numa abordagem mais 

direcionada, podemos citar como exemplo a novela “Segundo Sol” da TV Globo, que 

escalou um elenco majoritariamente branco para uma trama que se passa na Bahia, o 

estado mais negro do Brasil. Enquanto fora da ficção 76,3% da sua população se declara 

preta ou parda, dentro da obra inicialmente, o elenco escalado foi composto por 26 
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atores e atrizes, sendo apenas três negros. Por conta disso, a novela foi alvo de crítica 

nas redes sociais, o que fez a emissora ser notificada pelo Ministério Público do 

Trabalho, que coincidentemente após esta notificação houve um aumento de negros no 

elenco (RONCOLATO, 2018). 

Em outra matéria de jornal, Isabel Costa (2018) notifica opiniões de alguns 

pesquisadores da área: Julio Cesar Fernandes, professor da pós-graduação em Produção 

Transmídia da Faculdade Cásper Líbero, afirma que causa estranhamento a ausência de 

personagens negros em qualquer história que se passe no Brasil. Ele lembra que a 

primeira protagonista negra global, Taís Araújo, foi escalada em 2003, há apenas 15 

anos, constatando um movimento recente, se contabilizarmos que a televisão brasileira 

tem 60 anos. Ainda, nessa matéria, Mayara Magalhães, doutora em Sociologia e 

produtora cultural, acredita que o realismo da teledramaturgia está muito mais 

comprometido com estratégias de mercado do que com um desejo de retratar o Brasil 

em sua diversidade.  

Tais aspectos da televisão brasileira, e talvez da mídia em geral, ao serem 

analisados geram uma conclusão de que, mesmo após tanto tempo, o lugar do negro não 

se alterou significativamente e ideais como o branqueamento ainda são reproduzidos na 

contemporaneidade (SALDANHAS, 2013). “A invisibilidade é uma das marcas do 

racismo no Brasil e uma de suas estruturas mais eficientes (SANTOS, 2015, p.5).”  

Para além dessa invisibilidade, o caráter conservador e excludente da mídia 

brasileira é gravíssimo, principalmente, quando notamos seu caráter humano, pois essa 

mídia é feita por pessoas, ou melhor, seres humanos. É tão grave o fato dela representar 

os afro-brasileiros pela deformação de suas imagens e pela naturalização da 

subalternidade, porque produz uma baixa autoestima da população negra, pois assim 

não apresenta referenciais positivos do(a) negro(a) e da sua cultura (TRINDADE, 

2005). Também, é possível considerar que os programas televisivos e a mídia em geral 

contribuem significativamente para a consolidação de uma “branquitude” normativa, 

onde os personagens brancos são o ideal de beleza do povo brasileiro, contribuindo para 

que se propague uma estética produzida pela persistência da ideologia do 

branqueamento em nossa sociedade (SALDANHAS, 2013). 

 Vale ressaltar que os discursos da mídia influenciam a sociedade como um todo 

e não apenas o público-alvo da empresa para a qual as ferramentas ou os produtos de 

comunicação são confeccionados. Logo, esses discursos impactam a construção e a 
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reafirmação das identidades individuais e oferecem modelos de comportamento a serem 

seguidos (KELLNER, 2001 apud ACEVEDO, 2010). 

Independentemente de como as pessoas vão interpretar os discursos midiáticos em 

relação às questões étnico-raciais, evidentemente é importante ter um maior número de 

pessoas negras em destaque nas mídias e redes em geral, para que assim como os/as 

brancos/as já são bem representados/as, os/as negros/as também possam se sentir 

igualmente vistos nesses espaços (AMORIM, 2017). 

 

2.4  Educação Matemática por meio da Estatística: a utilização de 

ferramentas para construção e modelagem de reflexões críticas e sociais   

 

Para Ubiratan D’Ambrosio (2013) das diversas maneiras de fazer e de saber, 

algumas privilegiam comparar, quantificar, classificar, medir, explicar, inferir, e de 

algum modo avaliar. São ideias matemáticas e formas de pensar presentes nas pessoas. 

Para ele esse saber/fazer matemático responde a fatores naturais e sociais, pois a todo 

instante os indivíduos estão comparando, quantificando, classificando, medindo, 

explicando e inferindo e, de certo modo, avaliando, utilizando instrumentos próprios.  

A matemática e a estatística são importantes ferramentas da sociedade moderna. 

Em nosso cotidiano muitas pessoas usam a estatística sem nem perceber. Ela 

desempenha um papel de crescente importância na sociedade. Somos confrontados com 

tabelas, gráficos e outras informações sobre os mais diversos fenômenos e atividades 

em diversos meios de comunicação. Desse modo, a apropriação de tais conceitos e 

procedimentos contribui para formação do cidadão, especialmente para o aluno da 

educação básica (RODRIGUES, 2015). 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 265): “O 

conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja 

por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades 

na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais”. 

A BNCC (2018) ainda cita como uma das competências específicas da 

matemática para o ensino fundamental: fazer observações de aspectos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, a fim de produzir argumentos 

convincentes. No “ANEXO C” é possível verificar todas essas competências descritas 

neste documento. 
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No presente trabalho, pretende-se utilizar dessas ferramentas não apenas para 

ensino-aprendizagem da matemática, mas também para construir visões e análises 

críticas dos sob aspectos sociais, com enfoque no preconceito racial no Brasil.  

A realidade, mesmo não tão explicita, na qual os preconceitos e as ações 

discriminatórias alimentam as desigualdades sociais e raciais também se reproduz nas 

escolas brasileiras (PEREIRA, 2014).  

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a pedido do INEP, 

realizou uma pesquisa em 2009 com 501 escolas públicas de todo o país, por meio de 

entrevistas com mais de 18,5 mil alunos, pais, mães, diretores, professores e 

funcionários, constatando que 99,3% das pessoas no ambiente escolar demonstram 

algum tipo de preconceito étnico-racial, socioeconômico, com relação a portadores de 

necessidades especiais, gênero, geração, orientação sexual ou territorial. Entre eles, 

94,2% têm preconceito étnico-racial (ALBUQUERQUE, 2009). 

 A Folha de São Paulo (1995 apud AMORIM, 2017) divulgou uma pesquisa: 

apesar de 89% dos brasileiros afirmarem haver preconceito contra negros, somente 10% 

admitem tê-lo. Em 2011 essa pesquisa foi repetida (SCHWARCZ, 2012 apud 

AMORIM, 2017) obtendo resultados bem semelhantes, de onde se pode concluir que os 

brasileiros não desconhecem a presença do racismo na nossa sociedade. Em 1998, no 

Rio de Janeiro (FERNANDES, 2015 apud AMORIM, 2017), foi constatado que 93% 

dos entrevistados respondeu sim à pergunta “o Brasil é um país racista? ” no entanto, 

quando foi apresentada a pergunta “você se considera racista? ”, 84% dos entrevistados 

responderam que não, e somente 16% se consideraram racistas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (BRASIL, 2004) destacam alguns dados como: pessoas negras têm 

menor número de anos de estudos do que pessoas brancas; na faixa etária de 14 a 15 

anos, o índice de pessoas negras não alfabetizadas é 12% maior do que o de pessoas 

brancas; cerca de 15% das crianças brancas entre 10 e 14 anos encontram-se no 

mercado de trabalho, enquanto 40,5% das crianças negras, na mesma faixa etária, vivem 

essa situação. Analisar os dados que apontam as desigualdades entre brancos e negros 

na educação, constata-se a necessidade de políticas específicas que revertam o atual 

quadro, dentre elas a elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem a 

diversidade étnico-racial. 

Logo, é possível perceber que há diversas pesquisas que, ao analisarem os dados 

estatísticos fornecidos pelos próprios órgãos governamentais, constatam a perpetuação 
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das desigualdades estruturais no Brasil atual. Esses dados possibilitam importantes 

reflexões sobre os rumos tomados pela sociedade brasileira, além de propiciarem uma 

busca na construção e implementação de políticas públicas com intuito de promover a 

Igualdade Racial no Brasil (PEREIRA, 2014). 

 Há diversas maneiras de trabalhar a temática dentro do âmbito escolar.  Por meio 

da Educação Matemática, é possível utilizar os dados estatísticos, tão presentes no 

cotidiano e nas pesquisas das relações étnico-raciais, como forma construção de 

atividades e, por fim, promover reflexões sobre o tema no ensino-aprendizagem dos 

alunos.   
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3 ESTRUTURA DO PROJETO 

Neste capítulo, subdividido em três seções (justificativa, objetivos do projeto e 

procedimentos metodológicos), está descrita toda a estrutura do projeto. Primeiramente 

relata-se como se iniciou a ideia de trabalhar as questões afro-brasileiras sob um viés 

matemático, logo após listam-se os objetivos com cada ação do projeto e por último 

descreve-se todo o percurso metodológico para execução do presente trabalho.   

 

3.1 Justificativa 

 

[...] o engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis 
científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições 
passadas e atual nas relações de produção e de classe, e de seu projeto 
sociopolítico em ato, de tal modo que o investimento que resulte 
inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda 
atividade de conhecimento (BARBIER, 1977 apud TRINDADE,2005 p.26). 

 

A escolha da temática “Consciência e Representatividade Afro-brasileira sob um 

viés matemático” se desenvolveu por alguns motivos, que permeiam algumas reflexões 

feitas e posições tomadas diante do quadro atual da sociedade brasileira marcado pelas 

injustiças sociais. 

Destaca-se nos próximos parágrafos um depoimento pessoal do autor deste 

trabalho como um dos motivos que norteou essa escolha: 

“Em minha trajetória pessoal, tive um grande processo de aceitação e construção 

da minha identidade étnico-racial. Não me definia e não me reconhecia como negro. Em 

minha base e estrutura familiar o processo de miscigenação é nítido e a maioria dos 

familiares, apesar de serem negros, acredito que por terem uma pele um pouco mais 

clara, cabelos alisados ou raspados, não possuírem nariz e lábios grossos e por não 

conhecerem nossa ascendência, não se identificam como tal. E eu me incluía dentro 

desse núcleo, até alguns anos atrás. Esse processo de mudança se iniciou, por vivências 

artísticas transformadoras, quando decidi assumir meu cabelo crespo e deixá-lo crescer.  

Nos ambientes profissionais, foi nítida a mudança do olhar dos alunos e 

professores, que muitas vezes foi de repressão. Logo percebi a necessidade de me 

empoderar enquanto negro. Ao longo desses, anos pude notar o quanto ter um cabelo 

“Black Power” fez com que muitos alunos e pais se identificassem comigo, ao ponto de 
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deixarem o cabelo crescer, assumirem os cabelos crespos soltos, e pararem de alisá-los, 

relatando que se sentiram influenciados por mim. 

Enquanto educadores, somos encarregados da formação ético-política e social 

dos alunos para além dos conteúdos programáticos que devemos seguir dentro de cada 

área específica, neste caso, da Matemática. 

Notoriamente, a maioria dos alunos da Escola Municipal Euclydes de 

Figueiredo, local da pesquisa-ação, são negros. Veio então a necessidade de entender 

como eles pensam sobre questões sociais como o racismo, e então desenvolver uma 

visão crítica e uma consciência sobre a representatividade afro-brasileira.” 

Devido a essa vivência pessoal, e por tantos outros motivos histórico-sociais, 

que foram citados no capítulo anterior, “Pressupostos Teóricos”, percebe-se a 

necessidade em se falar e debater sobre o tema durante as aulas. Relacioná-lo com a 

matemática foi um grande desafio. 

 

 

3.2 Objetivos do projeto 

 

Destaca-se como o objetivo geral do presente trabalho: trabalhar a 

representatividade e a consciência da cultura afro-brasileira dentro do contexto ambiente 

escolar e do cotidiano dos alunos abordando questões de preconceitos raciais e 

empoderamento negro por meio do ensino da matemática. 

 

Para atingir o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos:  

 

•  Permitir que os alunos conheçam o ambiente escolar que frequentam sob uma 

visão étnico-racial; 

• Fomentar a formulação de opiniões críticas sobre o tema; 

• Incentivar a argumentação e a comunicação oral; 

• Incentivar a leitura e a escrita;  

• Desenvolver situações-problema matemáticos sobre o tema; 

• Desenvolver as habilidades de leitura e interpretação de problemas; 

• Desenvolver as habilidades de interpretação e construção de tabelas e gráficos; 
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• Aplicar alguns conteúdos matemáticos como operações aritméticas elementares, 

fração, porcentagem e tratamento de informação por meio de dados, tabelas e 

gráficos nas situações-problema desenvolvidas; 

• Fazer os alunos perceberem que o conhecimento é multidisciplinar e 

interdisciplinar; 

• Propor aos professores de outras áreas trabalhar a temática em conjunto; 

 

3.3 Pressupostos Metodológicos 

 

Para atingir os objetivos propostos, foram feitas várias intervenções com os alunos 

do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Euclydes de Figueiredo, durante um 

mês. 

A ideia do projeto foi trabalhar sobre a temática “Consciência e 

Representatividade Afro-Brasileira” durante esse mês, de acordo com o planejamento 

de cada professor. Na semana escolhida no calendário da escola como “Semana a 

Consciência Negra”, os alunos confeccionaram diversos trabalhos propostos pelos 

professores. E, por fim, houve um “dia de culminância”, com atividades propostas para 

cada um dos cinco tempos de aula.  

Nessa semana, alunos de todas as turmas da escola trabalharam sobre a temática 

com diversos professores de todas as áreas do conhecimento. Cada professor preparou 

um trabalho diferenciado com os alunos, como murais, cartazes, desenhos, entre outros. 

Na área de Matemática, o projeto foi desenvolvido com alunos dos 6° e 7° anos. Os 

conteúdos escolhidos para serem trabalhados foram: fração, porcentagem e tratamento 

de informação.  

Tendo como base dados retirados da mídia e referentes a casos de racismo, o 

professor-pesquisador preparou uma lista de situações-problema matemáticos 

envolvendo os conteúdos escolhidos. Essa lista foi aplicada no dia de culminância do 

projeto como uma das atividades propostas.  

Os alunos participaram de três processos de pesquisa cuja abordagem foi 

quantitativa, com coleta de dados, construção de gráficos e tabelas e por fim análise de 

resultados. Na primeira atividade proposta, os alunos realizaram uma pesquisa 

documental que consistiu na consulta de fichas cadastrais de todos os alunos 

matriculados na escola, para pesquisar a forma como cada um estava registrado quanto à 
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raça ou cor¹. Com os dados coletados foi necessário quantificá-los, construir gráficos e 

analisá-los. 

Na segunda atividade proposta, os alunos realizaram uma pesquisa participante, 

em que coletaram informações de todos os alunos da escola por meio de um 

questionário. Foi perguntado como cada um se identifica ou reconhece de acordo com 

as alternativas: preto, branco, pardo, amarelo e indígena.  

Na terceira atividade, os alunos se dividiram em grupos para realizar uma 

pesquisa-ação entre eles. Foram dados alguns temas de pesquisa como: séries de 

TV/Netflix, novelas, futebol, produtos de beleza, entre outros. O objetivo desta 

atividade era analisar estaticamente a representatividade negra no entretenimento dos 

alunos.  Para todas as atividades propostas foram feitas análises e construídos gráficos 

em cartazes a fim de serem expostos no dia de culminância.  

Na escola municipal onde foi aplicado o projeto, os tempos de aula se dividem em 

cinco em cada turno.  Assim, o dia de culminância foi organizado da seguinte maneira 

nos dois turnos (manhã e tarde): 1° tempo - Exposição dos trabalhos (todas as turmas) ; 

2° tempo - Resolução da lista de situações-problema matemáticos; 3° tempo - exibição 

de vídeos sobre a temática; 4° tempo - debate guiado sobre a temática; 5° tempo - 

reprodução de músicas e videoclipes sobre a temática.  

No 1° tempo, todos os alunos circularam livremente pela escola para verem os 

trabalhos realizados por cada turma. Do 2° ao 5° tempo foi organizado um esquema de 

rodízio entre as salas de forma que cada turma (do 6° ao 9° ano) passasse por cada 

atividade proposta.  Ao final desta semana, foi entregue a cada aluno do 6° e 7° ano uma 

folha como coleta de dados onde ele deveria expor as suas impressões sobre o projeto 

de forma livre.  

Posteriormente, foram analisados tanto os dados coletados nessas fichas, como 

outras impressões orais expostas pelos alunos durante a aplicação do projeto de forma 

qualitativa, fazendo também uma análise descritiva minuciosa de todo andamento 

retratando o modo como os alunos respondiam a cada atividade proposta. Dessa forma 

cada pessoa que ler este trabalho pode elaborar sua própria interpretação.  

  

 

1 Termo utilizado pelo IBGE em pesquisa da população brasileira com base na autodeclaração. Ou seja, as 
pessoas são perguntadas da sua cor ou raça de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, 
indígena ou amarela. Fonte: https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/95-7a12/7a12-vamos-
conhecer-o-brasil/nosso-povo/16049-cor-ou-raca.html 
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4 CONSCIÊNCIA E REPRESENTATIVIDADE AFRO-BRASILEIRA EM 
UM VIÉS MATEMÁTICO  

 Com todos os objetivos e metodologia esquematizados, foi apresentada a 

proposta ao órgão de gestão e aos professores da Escola Municipal General Euclydes de 

Figueiredo para colocar o projeto em prática. A gestão da escola se mostrou bastante 

interessada, oferecendo todo o apoio necessário para a execução e a maioria dos 

professores também se mostrou bastante empolgada em trabalhar o projeto com nossos 

alunos. 

Primeiramente, serão apresentadas as pesquisas feitas pelos alunos e a análise 

quantitativa dos dados coletados por meio de gráficos confeccionados por eles mesmos. 

Depois serão expostos outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos com a orientação 

dos outros professores que também participaram do projeto.  

 

4.1 Análise do perfil étnico-racial da Escola Municipal Euclydes de 

Figueiredo 

 

A partir dos dados contidos nas fichas de matrícula dos alunos do Ensino 

Fundamental II da Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo, os alunos 

construíram o seguinte gráfico. 

 
Figura 1: Distribuição étnico-racial dos alunos conforme dados na ficha de matrícula 

 
Fonte: Alunos do 7° ano1 Dados: Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo 

 

 
1Esses gráficos foram construídos pelas alunas Iasmim Souza e Maria Clara Soares matriculadas na turma 
1701 da escola no ano de 2017 
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Para melhor visualização, os dados foram transcritos e representados graficamente 

com recurso do Excel.   

 
Gráfico 1: Distribuição étnico-racial dos alunos conforme dados na ficha de matrícula 

 
Fonte: Luis G. Soares. Dados: Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo 

 

Os alunos da turma 1701 entrevistaram todos os alunos da escola, que tinham que 

responder a seguinte pergunta:  

Como você se identifica (se reconhece)? Marque uma alternativa abaixo. 

(   ) PRETO    (   ) BRANCO    (   )PARDO    (    )AMARELO    (   )INDIGENA. 

 

Para as respostas a essa pergunta também foi feita uma análise gráfica, como 

podemos ver adiante. 

 
Gráfico 2: Distribuição étnico-racial dos alunos conforme se identificam 

                          
Fonte: Luis G. Soares. Dados: Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo 
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A título de esclarecimento, serão denominadas negras as pessoas classificadas 

como pretas e pardas, em consonância com os censos demográficos realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Conforme Sales Augusto dos Santos (2002), os dados estatísticos produzidos por 

instituições públicas brasileiras, como o IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA):  

Indicam que se justifica agregarmos pretos e pardos para formarmos, 
tecnicamente, o grupo racial negro, visto que a situação destes dois últimos 
grupos raciais é, de um lado, bem semelhante, e, de outro lado, bem distante 
ou desigual quando comparada com a situação do grupo racial branco. 
(SANTOS, 2002:13 apud GOMES,2005). 
 

Analisando esse tópico, temos no “Gráfico 1” que 54% dos alunos são negros, 

43% brancos, 1% amarelos e 0% indígenas, de acordo com o que os pais ou 

responsáveis dos mesmos responderam no ato da matrícula. 

Quando a pergunta foi direcionada para os próprios alunos, obtivemos pelo 

“Gráfico 2” que 65% dos alunos se declaram negros, 27% brancos, 4% amarelos e 4% 

indígenas.  

Um resultado bastante curioso e instigante. A porcentagem de alunos brancos 

caiu 16% e a de negros subiu 11% quando os próprios alunos responderam como se 

reconheciam. Quando foi feita uma entrevista com a secretaria da escola, uma das 

funcionárias relatou que é possível perceber que no ato da matrícula alguns pais ou 

responsáveis não declararam o filho como preto ou pardo, mesmo que aparentemente 

seu filho seja negro. E isso pode ser observado com o resultado desta pesquisa. 

  

4.2  Análise do consumo midiático e entretenimento dos alunos 

 

A segunda tarefa dada para os alunos foi de analisar estatisticamente o consumo 

midiático e entretenimento deles mesmos sob vários aspectos. 

Os alunos foram separados em grupos, e cada grupo ficou com um tema de sua 

escolha. Os grupos organizaram uma lista com as informações coletadas e depois 

apresentaram os resultados em cartazes com gráficos e/ou tabelas. 

As temáticas escolhidas pelos alunos foram: 1- “Youtubers”, 2- “Séries do 

Netflix”, 3- “Filmes”, 4- “Personagens de novelas”, 5- “Jogadores de futebol” e 6-  

“Produtos para cabelos”. Será mostrado a seguir o resultado do trabalho de cada grupo. 
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Dois grupos escolheram temática 1- “Youtubers”. Cada um deles fez uma lista 

com 100 youtubers que mais assistiam. Após isso classificaram cada youtuber quanto a 

etnia que achavam conveniente. O resultado encontrado foi que no grupo A, 80% dos 

youtubers que os alunos seguem são brancos e no grupo B, 68% também são brancos 

(Figura 2). 

 
Figura 2: Distribuição étnico-racial dos youtubers pesquisados 1 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 
Figura 3: Distribuição étnico-racial dos youtubers pesquisados 2 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 
 O grupo 1 ainda fez a análise (Figura 4) da distribuição dos youtubers por idade. 

18% deles possuem entre 15 e 20 anos, 44% de 21 a 25 anos e 38% acima de 25 anos. 

Os estudantes investigaram ainda as temáticas que os youtubers abordam, constatando 

que apenas 20% deles comentam sobre o racismo em seus vídeos. 
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  Figura 4: Distribuição da faixa-etária dos youtubers e abordagem sobre racismo 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 

Na temática 2 – “Séries do Netflix”, os alunos analisaram a etnia dos 

protagonistas de 50 séries listadas, encontrando que 64% dos atores principais das séries 

do Netflix que eles assistem são brancos (Figura 5). 

 
Figura 5: Distribuição étnico-racial dos protagonistas das séries 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Na temática 3 – “Filmes”, os alunos analisaram a etnia de 100 protagonistas e 

encontraram o seguinte resultado: 66% são brancos, 32% são negros e 2% são amarelos. 

Figura 6: Distribuição étnico-racial dos protagonistas dos filmes 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 

Na temática 4,  houve dois grupos que analisaram os “Personagens das novelas”. 

Quanto aos personagens principais das novelas, o grupo A relatou que em 80% das 

novelas assistidas por eles os personagens são brancos (Figura 7 e 8), já o grupo B 

identificou 100% dos protagonistas da lista deles como brancos (Figura 9). 

Figura 7: Distribuição étnico-racial dos protagonistas das novelas 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Figura 8: Representatividade negra nas novelas  

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 

O grupo A ainda analisou se nas vinte novelas selecionadas por eles há atores 

negros com papéis de relevância, encontrando que em 70% dessas novelas existem 

personagens negros com algum destaque significativo apesar de não serem os 

protagonistas.  

 Este grupo, ainda fez uma última análise para verificar se as novelas abordam o 

racismo como temática nos seus capítulos. Eles consideram que em 35% sim e que em 

65% a temática não é contemplada.    

O grupo B não executou a atividade por completo, pois não realizou uma 

distribuição amostral dos dados coletados e não construiu um gráfico como objetivo da 

atividade proposta. Em seus cartazes apenas registrou os títulos das novelas e os/as 

atores ou atrizes que interpretaram as personagens principais das novelas listadas por 

eles (Figura 9). Num segundo cartaz, registrou as funções que os personagens negros 

exerciam, dentre elas: cantor, doméstica, política, costureira, traficante, vendedor de 

bala, recepcionista de hotel, repórter, jornalista, quilombola, modelo, vendedor de bala, 

vendedor de cachorro-quente, empresário, passeador de cães, motorista, entre outras.    
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Figura 9: Representatividade étnico-racial nas novelas  

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 
Figura 10: Atores negros e seus personagens  

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Na temática 5, os alunos separaram jogadores de futebol entre nacionais e 

internacionais, selecionando 50 nomes que eles mais conheciam, analisando depois a 

sua etnia.  Encontraram como resultado da pesquisa estatística que 64% dos jogadores 

nacionais listados são negros e 60% dos jogadores internacionais são brancos (Figuras 

11 e 12). 

Figura 11: Representatividade étnico-racial no futebol 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 

Figura 12: Representatividade étnico-racial no futebol 2 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 



34 
 

 

 

Finalmente, na última temática, o grupo pesquisou em algumas farmácias 

próximas à escola a disponibilidade de produtos de cabelo para os tipos: lisos, 

cacheados, crespos e crespíssimos.  Ao analisarem os resultados, observaram que 42% 

dos produtos são para cabelos lisos, 26% para cacheados, 20% para crespíssimos e 14% 

para crespos (Figuras 11 e 12).   

 

Figura 13: Distribuição de produtos quanto aos tipos de cabelo 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Figura 14: Rótulos de produtos para cabelos 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 

4.3  Trabalhos desenvolvidos em outras áreas do conhecimento 

 
Na dinâmica do projeto, foi sugerido aos outros professores da Escola Municipal 

Euclydes de Figueiredo que trabalhassem a temática “Consciência e Representatividade 

Afro-brasileira” da maneira que achassem mais adequada para relacionar com sua área 

específica. 

Os professores de outras áreas aceitaram a ideia e, além das aulas programadas, 

construíram alguns trabalhos para serem expostos com os alunos. Alguns desses 

trabalhos serão mostrados neste tópico. 

Figura 15: Mural elaborado pela turma de 9° ano 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Figura 16: Máscaras Africanas feito pelos alunos do 5° ano 

 
 Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 
 

Figura 17: Mural “Somos Todos Iguais” – 6° ano 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Figura 18: Mapa Consciência Negra com fotos dos alunos 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 
Figura 19: Corda com bandeiras 

             

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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Figura 20: Roupas e acessórios africanos com formas geométricas 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 

 
 
 
 

Figura 21: Mural elaborado pelo 8° ano 

 
Fonte: Alunos da E. M. General Euclydes de Figueiredo 
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4.4 Dia de culminância do projeto  

  
  O dia de culminância do projeto foi um dia de integração da proposta da 

temática “Consciência e Representatividade Afro-brasileira”. Foi organizado, junto à 

coordenadora da escola, um planejamento para cada tempo de aula do dia proposto, que 

será descrito abaixo. 

 O primeiro tempo de aula foi destinado à preparação e organização do dia entre 

os professores, enquanto os alunos transitavam pelas salas para ver os trabalhos 

produzidos pelas outras turmas. A partir daí, sobraram quatro tempos de aula. Para cada 

tempo (50 min) foi preparada uma atividade, de forma que os alunos do 6° ao 9° ano 

(uma turma por ano) fizeram um rodízio para participar de todas as atividades. Em cada 

uma delas havia um professor condutor. 

 Atividade 1: Resolução de Problemas. Foi preparada uma ficha com situações-

problema matemáticos, envolvendo os conteúdos como operações básicas, frações, 

porcentagem e estatística. À medida que cada situação-problema fosse resolvida, era 

proposta uma discussão sobre o assunto do problema com os alunos, de forma que eles 

exprimissem a sua opinião sobre os dados e valores obtidos. Seguem abaixo os 

problemas preparados para desenvolver essa atividade: 

 

1) Segundo dados do IBGE, no quarto trimestre de 2016 a taxa de desemprego 

permanece maior entre negros e pardos, que também têm salários mais baixos. Na 

ocasião, a renda média real recebida pelas pessoas ocupadas no país foi estimada em R$ 

2.043.  O rendimento dos brancos era de R$ 2.660, enquanto o dos pardos ficou em 

apenas R$ 1.480  e o dos trabalhadores que se declaram pretos esteve em R$ 1.461. 

a) O rendimento dos brancos está superior a quanto da média nacional? E o dos pardos 

está inferior a quanto? 

b) Qual a diferença da média dos salários dos brancos para os pretos? 

2) Segundo um estudo de 2017, na distribuição de vagas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), aproximadamente 42% das cadeiras são ocupadas por pessoas 

que se autodeclararam brancos, e apenas 9% aproximadamente são declarados pretos. 

Se esta universidade possui em torno de 32000 estudantes. Quantos são brancos?  E 

pretos? 

3) (Revista Super Interessante) A cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no 

Brasil. Em uma hora, quantas pessoas negras são assassinadas? E em um dia? 
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4) Um estudo da Etnus ouviu 200 moradores da cidade de São Paulo, entre maio e julho de 

2017. Segundo a  pesquisa, sete em cada dez profissionais negros já sentiu que perdeu uma 

vaga de emprego por conta de sua cor. De acordo com os dados: 

a) Qual a fração de negros que já sentiram perderem vagas de emprego por conta da cor? 

E a porcentagem? 

b) Entre 8500 negros, quantos já sentiram descriminação ao tentar um emprego? 

 5) Segundo o Atlas da Violência de 2017, atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas 

no Brasil, 71 são negras. Qual a porcentagem de pessoas negras que são assassinadas no 

Brasil? Se pensarmos que em média são assassinadas 60 mil pessoas por ano, quantos 

negros são assassinados em média por ano?  

6) Em junho de 2017, o motor de busca Google revela um crescimento de 232% na 

busca por “cabelos cacheados”. Assumir os cabelos naturais é revelar uma identidade, e 

pode ser bem difícil. Segundo a pesquisa, 1 em cada 3 mulheres já sofreu preconceito  

por conta do cabelo e  1 em cada 4  já sentiram vergonha dos fios. 

a) Qual a porcentagem de mulheres que já sentiram vergonha dos fios? 

b) Entre 15.000 mulheres, quantas já sofreram preconceito por conta do cabelo? 

 

 Atividade 2: Exibição de vídeos. Foram selecionados vídeos curtos sobre a 

temática para serem transmitidos aos alunos e logo em seguida ser promovido um 

debate (próxima atividade). Alguns vídeos estão disponíveis nas redes. São eles: 

• “2 minutos para entender – Desigualdade Racial no Brasil” 

Publicado em 20 de nov de 2016 

Canal: Superinteressante 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0&t=2s 

Descrição: A cor da sua pele influencia na educação, saúde e renda. Entenda 

como estamos longe de sermos igualitários em um país onde o preconceito 

racial atinge mais da metade da população.  

•  “Como criar doces num país ácido” com Taís Araújo 

Publicado em 14 de nov. de 2017 

Canal: TEDTalks 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=H2Io3y98FV4&t=8s 

Descrição: Taís Araújo fala do desafio de criar filhos no Brasil de hoje. Foi a 

primeira atriz negra a ser protagonista de novela brasileira. Por esse trabalho, 

tornou-se conhecida internacionalmente e foi eleita um dos 50 rostos mais 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=H2Io3y98FV4&t=8s
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lindos do mundo pela revista People. A atriz é um ícone do empoderamento 

negro e militância por igualdade racial. 

 

• #VidasNegras: Você sabe o que é filtragem racial? 

Publicado em 14 de nov de 2017 

Canal: ONU Brasil 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZTHSCTut7LA 

Descrição: Você sabe o que é filtragem racial? É quando uma pessoa é 

escolhida como suspeita simplesmente por causa da cor. Isso é justo? A 

campanha #VidasNegras busca sensibilizar para o fim da violência contra a 

juventude negra no Brasil. 

 

• “Quando você já está acostumado com privilégios, igualdade de direitos soa 

como opressão”  

Publicado em 18 de out de 2017 

Página do Grupo “Natiruts” no Facebook 

Link: https://www.facebook.com/NatirutsOficial/videos/1710683078943836/ 

Descrição: Professor mostra, por meio de uma corrida, como ocorrem as 

desigualdades sociais. O vídeo mostra jovens enfileirados para uma corrida. O 

prêmio, cem dólares. Antes do início da prova, porém, o professor dita as regras 

da disputa. 

 

Atividade 3: Debate direcionado e moderado por um dos professores. Atividade 

proposta como um diálogo aberto, de forma que os alunos exprimissem suas opiniões 

tanto sobre os vídeos a que assistiram, quanto sobre outras coisas que achassem 

conveniente comentar. Para conduzir melhor o debate, foram criados dois textos 

norteadores, que estão disponíveis no “APÊNDICE B” do presente trabalho. 

 

Atividade 4: Música como combate ao racismo. Foram selecionadas algumas 

músicas cujos videoclipes foram transmitidos. Essa atividade foi aberta, pois os alunos 

poderiam sugerir músicas que envolvessem a temática para serem transmitidas na hora. 

Os videoclipes escolhidos para iniciar a atividade foram: “Olhos Coloridos” – Sandra de 

Sá; “A Carne” – Elza Soares; “Mundo Negro” – O Rappa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTHSCTut7LA
https://www.youtube.com/results?search_query=%23VidasNegras
https://www.facebook.com/NatirutsOficial/videos/1710683078943836/
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4.5 Folha em branco: expressões dos alunos sobre o projeto e a temática 

 

No dia seguinte ao “Dia de culminância do projeto”, o professor pesquisador 

propôs uma atividade livre em suas duas turmas de 6° e 7° anos. 

A atividade consistia em uma Folha em Branco. Nela os alunos deveriam registrar 

tudo o que achassem conveniente relacionado às informações recebidas na aplicação do 

projeto “Consciência e Representatividade Afro-Brasileira em um viés Matemático na 

Educação Básica”. Não houve regras quanto a forma de preenchimento dessa folha. 

 No “APÊNDICE C” estão contidas algumas dessas atividades feitas pelos 

alunos. O leitor poderá criar suas próprias impressões quando ler essas folhas em branco 

preenchidas por esses alunos, cuja faixa etária era de 10 a 13 anos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de Residência Docente do Colégio Pedro II é uma oportunidade 

ímpar para os professores da educação básica se especializarem e desenvolverem 

melhorias na educação pública. Este curso propiciou a motivação para desenvolver o 

projeto da “Consciência e Representatividade Afro-Brasileira sob um viés matemático” 

na Escola Municipal Euclydes de Figueiredo. 

A partir deste ano, o projeto já será implantado anualmente na escola com a 

“Semana da Consciência Negra” em novembro, em virtude da comemoração do dia 20 

de novembro. Considera-se uma grande conquista, não desconsiderando o nosso dever 

enquanto educadores de trabalhar temas transversais como as relações étnico-raciais. É 

também um ponto inspirador para criação de novos projetos com outras temáticas na 

escola.  

Por meio do projeto, foi possível fazer com que os alunos se interessassem mais 

pelos conteúdos matemáticos, pois todos estavam super-envolvidos e motivados em 

todas as etapas do processo. 

Além disso, a matemática dentro dessa pesquisa também funcionou como uma 

“ciência humana e viva”, utilizando ferramentas para modelar e resolver problemas 

cotidianos e sociais, pois, para além dos conteúdos matemáticos programados pelo 

currículo de base, ela fez com que os alunos desenvolvessem uma percepção crítica-

política sobre as relações étnico-racias e refletissem sobre eles mesmos como sujeitos 

dessa sociedade. 

Outro ponto foi a promoção de um projeto de tema transversal, integrando várias 

áreas do conhecimento e desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem de forma 

interdisciplinar. A união e cooperação de vários professores e funcionários em busca de 

uma finalidade em comum foram sem dúvidas muito gratificantes.  

 Efetivamente, todo o desenvolvimento do projeto foi um ganho positivo no que 

tange a importância da discussão sobre questões étnico-raciais na escola. Foram nítidas 

as reflexões criadas não só pelos alunos, mas também pelos professores envolvidos com 

o projeto. 

 Por meio de propostas pedagógicas permeadas por essas questões foi dada a 

oportunidade de fortalecer, de forma significativa, a identidade de pertencimento étnico-

racial das(os) alunas(os) negras(os) no ambiente escolar.  
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Espera-se, por meio deste projeto, que a cultura afro-brasileira seja melhor 

representada nas abordagens do ensino de Matemática e outras áreas do conhecimento, 

e que o racismo seja minimizado, contribuindo, assim, para uma educação mais justa e 

menos desigual.  
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APÊNDICE A – LISTA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - TEMA: CONSCIÊNCIA NEGRA  

1) Segundo dados do IBGE, no quarto trimestre de 2016 a taxa de desemprego permanece maior 

entre negros e pardos, que também têm salários mais baixos. Na ocasião, a renda média real 

recebida pelas pessoas ocupadas no país foi estimada em R$ 2.043.  O rendimento dos brancos 

era de R$ 2.660 (acima da média nacional), enquanto o dos pardos ficou em apenas R$ 1.480  e 

o dos trabalhadores que se declaram pretos esteve em R$ 1.461. 

a) O rendimento dos brancos está superior a quanto da média nacional? E o dos pardos está 

inferior a quanto? 

b) Qual a diferença da média dos salários dos brancos para os pretos? 

2) Segundo um estudo de 2017, na distribuição de vagas da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), aproximadamente 42% das cadeiras são ocupadas por pessoas que se 

autodeclararam brancos, e apenas aproximadamente 9% são declarados pretos. Se esta 

universidade possui em torno de 32000 estudantes. Quantos são brancos?  E pretos? 

3) (Revista Super Interessante) A cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. 

Em uma hora, quantas pessoas negras são assassinadas? E em um dia? 

4) Um estudo da Etnus ouviu 200 moradores da cidade de São Paulo, entre maio e julho de 2017. 

Segundo a  pesquisa, Sete em cada dez profissionais negros já sentiu que perdeu uma vaga de 

emprego por conta de sua cor. De acordo com os dados: 

c) Qual a fração de negros que já sentiram perderem vagas de emprego por conta da cor? E a 

porcentagem? 

d) Entre 8500 negros, quantos já sentiram descriminação ao tentar um emprego? 

 5) Segundo o Atlas da Violência de 2017, atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no 

Brasil, 71 são negras. Qual a porcentagem de pessoas negras que são assassinadas no Brasil? Se 

pensarmos que em média são assassinadas 60 mil pessoas por ano. Quantos negros são 

assassinados em média por ano?  

6) Em junho de 2017, Google revela crescimento de 232% na busca por cabelos cacheados. 

Assumir os cabelos naturais é revelar uma identidade – e pode ser bem difícil. Segundo a 

pesquisa, 1 em cada 3 mulheres já sofreu preconceito por conta do cabelo e  1 em cada 4  já 

sentiram vergonha dos fios. 

a) Qual a porcentagem de mulheres que já sentiram vergonha dos fios? 

b) Entre 15.000 mulheres, quantas já sofreram preconceito por conta do cabelo? 
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APÊNDICE B – ATIVIDADES NORTEADORAS PARA O DEBATE 

 

Nuvem De Palavras Sobre Racismo 

 

 

 

As celebrações pelo Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro (quinta-feira), feriado em 
homenagem a Zumbi dos Palmares, bateram a marca de mais de 159 mil postagens nas redes 

sociais  segundo levantamento da ferramenta Pulso do País, da DAPP em 2014. O conteúdo das 
menções é amplamente dominado por postagens festivas a respeito da data, que enfatizam a 

valorização do feriado como uma afirmação da igualdade racial, mas também houve postagens 
contrárias à celebração, com o argumento de que o Dia da Consciência Negra acaba por 

acentuar conflitos raciais no Brasil, e postagens mais reflexivas, que analisam a atual situação 
do racismo e da exclusão social. 

 
Na nuvem de palavras, entre os termos mais usados sobre o assunto, predominam “racismo” e 

“consciência”, enfatizando a relação próxima entre o feriado e o combate ao preconceito, com 

muitas menções também a políticas públicas afirmativas, como as cotas em universidades, e a 
aspectos negativos da luta contra a discriminação – as palavras “impunidade”, “pobre” e 

“violência” aparecem na nuvem. Outro termo muito destacado é “futebol”, que recentemente 

ficou marcado por demonstrações racistas durante os jogos. Também desponta a palavra 
“herói”, usada para destacar a importância de Zumbi e que, inclusive, foi utilizada em postagens 

de várias entidades e órgãos públicos sobre o feriado.  
 

Fonte: FGV DAPP - Diretoria de Análise de Políticas Públicas 
Disponível em: http://dapp.fgv.br/dia-da-consciencia-negra-motiva-debates-sobre-racismo/ 
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TRABALHANDO O TEMA “CONSCIÊNCIA NEGRA” 

 

De acordo com o IBGE, no ano de 2010 o Brasil contava com uma população de quase 

191 milhões de habitantes, dos quais cerca de 15 milhões se declararam como pretos 

(7,6% do total) e 82 milhões como pardos (43,1% do total)". Somadas, essas duas 

parcelas da população representam aproximadamente metade do total dos brasileiros. 

Ou seja, não é exagero afirmar que metade dos habitantes do Brasil são, em alguma 

medida, descendentes de etnias africanas e possivelmente de antigos escravos. No 

entanto, a necessidade atual de cotas raciais e outras ações afirmativas pode indicar que 

os melhores empregos, cargos públicos e oportunidades de formação ainda não são 

distribuídas de forma proporcional entre a população branca e negra. Por exemplo, 

ainda de acordo com dados do Censo 2010, os brancos dominam o mercado de trabalho 

qualificado e o acesso ao ensino superior: aproximadamente 31% da população branca 

frequentava a universidade; para pardos e negros, os percentuais são de apenas 13,4% e 

12,8%, respectivamente.De certa forma, ainda que a escravidão já tenha sido abolida há 

muito tempo, seus reflexos ainda podem ser percebidos pelas diferenças sociais 

significativas em um país absolutamente miscigenado. (Maiko Rafael Spiess) 

  

 

 

Inicie debatendo as dificuldades impostas aos negros no Brasil. Algumas perguntas 

possíveis: 

 

- Negros e brancos têm as mesmas oportunidades de educação e trabalho?  

- Em geral, negros são mais atingidos por mazelas sociais como pobreza e violência?  

- Qual é a relação entre os povos negros e mestiços e o restante da sociedade 

brasileira?  

- Existe racismo no Brasil? É possível apontar situações em que ele ocorre? 

- Há relações entre a escravidão e as desigualdades de hoje? Quais?  
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APÊNDICE C – ATIVIDADE “FOLHA EM BRANCO” DOS ALUNOS  
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ANEXO A – LEI N° 11.648/08 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

  

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, 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 Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história 
e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008. 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 

da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 

Preâmbulo 

        Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 
de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,     
        Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros 
que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem comum,     
        Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o 
homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão,     
        Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,     
        Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos 
fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade 
mais ampla,     
        Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as 
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância 
desses direitos e liberdades,     
        Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mis alta importância 
para o pleno cumprimento desse compromisso,     

A Assembleia  Geral proclama   

        A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos 
os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo 
sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.     

Artigo I  

        Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência 
e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.     

Artigo II  

        Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

Artigo III  

        Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IV  

        Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas.     

Artigo V  

        Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

Artigo VI  
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        Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei.     

Artigo  VII  

        Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 
têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 
qualquer incitamento a tal discriminação.     

Artigo VIII  

        Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os atos 
que violem  os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.     

Artigo IX  

        Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.     

Artigo X  

        Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um 
tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer 
acusação criminal contra ele.     

Artigo XI  

        1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.     
        2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam 
delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela 
que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. 

Artigo XII  

        Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra 
tais interferências ou ataques. 

Artigo XIII  

        1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado.     
        2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 

Artigo XIV  

        1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.     
        2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de 
direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XV  

        1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.     
        2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade. 

Artigo XVI  

        1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retrição de raça, nacionalidade ou religião, 
têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao 
casamento, sua duração e sua dissolução.     
        2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
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Artigo XVII  

        1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.     
        2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XVIII  

        Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 

Artigo XIX  

        Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 

Artigo XX  

        1. Toda pessoa tem direito à  liberdade de reunião e associação pacíficas.     
        2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo XXI  

        1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de sue país, diretamente ou por intermédio 
de representantes livremente escolhidos.     
        2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.     
        3. A vontade do povo será a base  da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições 
periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo  equivalente que assegure a 
liberdade de voto. 

Artigo XXII  

        Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 

Artigo XXIII  

        1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de 
trabalho e à proteção contra o desemprego.     
        2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.     
        3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, 
assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, 
se necessário, outros meios de proteção social.     
        4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses. 

Artigo XXIV  

        Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e 
férias periódicas remuneradas. 

Artigo XXV  

        1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem 
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 
dos meios de subsistência fora de seu controle.     
        2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças 
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 
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Artigo XXVI  

        1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a 
todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.     
        2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.     
        3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus 
filhos. 

Artigo XXVII  

        1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as 
artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.     
        2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer 
produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

Artigo XVIII  

        Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e  liberdades 
estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

Artigo XXIV  

        1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade é possível.     
        2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 
direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-
estar de uma sociedade democrática.     
        3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos 
propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XXX  

        Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a 
qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato 
destinado à destruição  de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

ANEXO C – BNCC - Competências Específicas De Matemática 
 

Base Nacional Comum Curricular (pag. 269) 

 

 
 

 


