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“Lá vem a negrada que faz 
O astral da avenida 

Mas que coisa tão linda 
Quando ela passa me faz chorar 

 
Tu és o mais belo dos belos 

Traz paz e riqueza 
Tens o brilho tão forte 

Por isso te chamo de pérola negra”. 
Canção: Ilê Pérola Negra  

Composição: Miltão / Renê Veneno / Guiguio 
Intérprete: Daniela Mercury 
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RESUMO 

PRADO, Vinícius Rodrigues. Discutindo o preconceito racial em uma turma do terceiro 
ano do ensino fundamental. 201. 72f. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) –Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos a partir da intervenção pedagógica em 
uma turma do terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública do 
município do Rio de Janeiro, no ano de 2015, para o diálogo sobre preconceito 
racial. A pesquisa foi motivada pelas repetidas ocorrências de discriminação aos 
alunos negros em sala de aula. Tendo como ponto de partida as situações de 
discriminação racial entre os alunos, os objetivos trabalhados foram: sensibilizar os 
alunos a respeito da história da cultura do povo negro e sua valorização, discutir o 
preconceito racial (auxiliando os alunos a construir atitudes e percepções diferentes 
em relação à população negra) e proporcionar momentos de reflexão através da 
ludicidade e do diálogo. Para isso, foram propostas situações didáticas que 
permitiram o diálogo entre os alunos e destes com o professor. Buscou-se, 
inicialmente, compreender o papel desempenhado pela escola e pelos professores 
na sociedade (LIBÂNEO (2013), argumentar a necessidade de uma educação que 
seja crítica, fundamentada em Freire (2009), Saviani (2001) e Perrenoud (2000) e 
propor uma reflexão sobre a prática educacional antirracista fundamentada nas 
considerações de Bastos (2015). O trabalho apresenta as definições dos termos 
raça e etnia tão utilizados nas ciências sociais, a partir das considerações de 
Munanga (2000) e Gomes (2012).Apoia-se legalmente na lei federal 10.639 de 2003 
que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira e na lei 
11.645 de 2008 que inclui a esta obrigatoriedade a temática indígena brasileira.A 
metodologia do trabalho buscou inspirações na pesquisa no/do/com o cotidiano 
apresentada por Prado e Cunha (2007) e na pesquisa-ação exposta por Moreira e 
Caleffe (2008). Para isso, propôs-se uma sequência didática para intervenção 
pedagógica. A proposta buscou privilegiar a reflexão sobre o preconceito racial e o 
diálogo entre as crianças.Os resultados do trabalho são abordados através da 
descrição das atividades e sua análise, apresentando as situações ocorridas com a 
turma e a mudança de comportamento e atitudes em relação à discriminação racial 
e o autorreconhecimento dos alunos negros como afrodescendente. O trabalho 
evidenciou a urgente necessidade do assunto na prática escolar para uma reflexão 
crítica sobre problema do preconceito racial. Os resultados obtidos pela pesquisa 
demonstram algumas mudanças conceituais e comportamentais dos alunos em 
relação à população negra, como a compreensão de seus elementos histórico-
culturais e admiração das características físicas. 

 

Palavras chave: Preconceito racial, educação crítica, educação antirracista. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação pessoal e relevância do assunto.  

 

Este trabalho resulta das experiências pedagógicas realizadas em uma turma 

do terceiro ano do ensino fundamental. Experiências organizadas, programadas e 

avaliadas sob orientação do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio 

Pedro II no ano de 2015, no campus São Cristovão I e que tiveram como objetivo 

discutir o preconceito racial junto a uma turma de escola pública do município do Rio 

de Janeiro, 

O programa, uma especialização em educação básica, teve como objetivo 

qualificar os professores participantes, oferecendo-lhes uma formação 

complementar para um exercício docente mais competente e reflexivo. 

 Neste ano de 2015, iniciei minha atividade profissional no primeiro segmento 

do ensino fundamental e encontrei-me com uma turma do 3° ano do primeiro ciclo.  

Uma turma no término de seu período de alfabetização com muitas questões, 

perguntas, dúvidas... Uma turma chamada de 1303, com trinta e quatro alunos, 

divididos igualmente em dezessete meninas e dezessete meninos, com faixa etária 

de oito a onze anos. 

A escola, chamada Escola Municipal Ministro Afrânio Costa, localizada na 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no bairro Penha Circular, tem um turno 

integral, das 07h30min da manhã às 14h30min da tarde e atende a um público tão 

diverso como qualquer outro da rede municipal de educação. Diversidade 

evidenciada na fala, no vestuário, nas escolhas literárias, preferências lúdicas, 

preferências alimentares e cor de pele. Tal diversidade gera conflitos nem sempre 

resolvidos positivamente. Entre esses conflitos, a discriminação racial. 

Para compreender melhor a utilização dos termos utilizados neste trabalho, 

julgo necessária uma distinção: preconceito e discriminação são termos utilizados 

em uma mesma temática, porém com conceitos distintos. Por preconceito entende-

se um julgamento prévio e um sentimento negativo em relação a determinado grupo. 

Discriminação refere-se às atitudes baseadas nesse julgamento mental, como 

segregação, ofensa e negação de direitos. Recorro aos dois termos nessa pesquisa 

com a intenção de refletir sobre o preconceito racial em relação à população negra e 

as práticas discriminatórias perpetuadas por este pensamento, tendo evidente que  
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                                      A palavra discriminar significa “distinguir”, “diferençar”, “discernir”. A 
discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a 
efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-
se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e 
das crenças, a discriminação é a adoção de práticas que os efetivam. 
(GOMES, 2012, p. 55) 

 

 O preconceito racial à população negra já está presente no universo destas 

crianças, como reflexo da realidade social em que se encontram, através do 

discurso ofensivo à cor de pele e tipo de cabelo de seus pares. Como professor, e 

como educador, deparar com estas ações discriminatórias trouxe-me muito 

incômodo e preocupação. Incômodo por se tratar de crianças, em processo de 

formação. Preocupação com os agentes e vítimas infantis deste ato. Impossível não 

me posicionar diante de falas em tom pejorativo, tais como: “Feijãozinho, chocolate, 

preto, cabelo ruim, cabelo duro...” Trouxe-me desconforto também o fato de alunos 

igualmente negros ofenderem seus colegas por estes terem um tom de pele um 

pouco mais escura. E alunos que se veem inferiores aos outros por serem negros. 

Nesta turma, ocorreram muitos momentos em que estes alunos negros me 

chamaram a defendê-los. Seu tom de voz denunciava a raiva e a tristeza ao serem 

tratados com crueldade. Em sala, como professor, foi possível “controlar” e proibir 

tais atitudes. Mas em outros ambientes do espaço escolar este “controle” não pode 

ocorrer: banheiros, corredores, refeitório, pátio, quadra. Outros espaços fora da 

escola, frequentados por estas crianças também são favoráveis à formação, como o 

espaço familiar, a religião, as brincadeiras na rua, entre outros. Espaços estes 

igualmente educativos, já que 

A educação corresponde, pois, a toda modalidade de influências e inter-
relações que convergem para a formação de traços de personalidade social 
e do caráter, implicando uma concepção de mundo, ideais, valores, modos 
de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, 
princípios de ação frente a situações reais e desafios da vida prática. 
(LIBÂNEO, 2013, p. 21)  
 

Meu investimento inicial para a resolução de tais conflitos havia se baseado 

no diálogo, no convite à reflexão do ato, na valorização das características dos 

alunos negros como igualmente belas. Porém, percebi que era preciso uma 

intervenção maior, que levasse a turma a perceber e questionar as práticas racistas 

ocorridas em sala e que ajudasse a mudar o relacionamento entre os alunos. 

As diversas situações ligadas ao preconceito racial verificadas com a turma 

foram levadas aos momentos de discussão no Programa de Residência Docente e 

consideradas como um problema necessário de intervenção pedagógica. Para tanto, 
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foram levantadas algumas questões para o direcionamento das atividades: Como 

trabalhar a questão racial em uma turma de terceiro ano? Como contribuir para 

atitudes de respeito e valorização à cultura negra? Como contribuir com alunos 

negros para que se percebam iguais e belos como os demais? 

Produções acadêmicas, documentos oficiais e orientações curriculares têm 

evidenciado e sugerido a importância de uma prática escolar voltada para 

valorização da igualdade racial e de outros direitos básicos.  Bastos afirma que a 

escola é um espaço privilegiado para a reflexão das situações de desigualdade e 

preconceitos.  

Se a escola não proporcionar conhecimentos que abordem a diversidade 
étnico-racial de nosso país, que problematizem as posições sociais 
historicamente construídas de cada grupo social, não oferecer elementos 
que positivem a imagem do ser negro e ser mulher, muitos alunos e alunas 
ainda serão estigmatizados e carregarão ressentimentos sobre a sua 
própria identidade. (BASTOS, 2015, p. 626). 

 

Para Gomes, é preciso que se eduque para afirmação positiva das diferenças 

étnico-raciais e posturas combativas ao preconceito: 

Uma educação voltada para a produção do conhecimento, assim como para 
a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos para (e 
na) diversidade étnico-racial, significa a compreensão e a ampliação do 
direito à diferença como um dos pilares dos direitos sociais. Implica também 
a formação de subjetividades inconformistas diante das práticas racistas [...] 
(GOMES, 2012, p. 22). 

 

A escola é um local específico para a promoção de uma educação que reflita 

e questione os comportamentos discriminatórios e racistas. A escola pode, e deve 

compreender a diferença como elemento a ser considerado em sua prática 

formativa. Valorizar as diferenças pode contribuir para a formação de indivíduos 

críticos e ampliar as relações do indivíduo com a história, com a cultura e com os 

outros indivíduos. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

 Sensibilizar os alunos a respeito da história da cultura do povo negro e 

sua valorização. 

Objetivos específicos: 

 Discutir o preconceito racial, auxiliando os alunos a construir atitudes e 

percepções diferentes em relação à população negra. 
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 Proporcionar momentos de reflexão através da ludicidade, do diálogo e 

de atividades didáticas. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Discutir sobre o preconceito racial, bem como as práticas discriminatórias 

decorrentes, e apresentar uma proposta pedagógica que intencione auxiliar em sua 

superação implica compreender a realidade da população brasileira, 

especificamente, a situação da população negra que a compõe.    

O censo demográfico nacional de 2010 aponta um aumento entre os 

indivíduos que se afirmam negros. No ano de 2000, 6,2% da população se declarava 

preta e 38,5, parda. No ano de 2010 os números passaram para 7,6% e 43,1%, 

respectivamente, enquanto a população indígena apresentou o mesmo percentual 

anterior: 0,4%. Entre os indivíduos que se declaravam brancos houve uma 

diminuição percentual: de 53,7% em 2000 para 47,7% em 2010. 

 

Figura 1: Gráfico de distribuição percentual da população residente, segundo a cor ou raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 
 

O resultado da pesquisa demográfica evidencia que a população negra 

brasileira representava 50,7% da população em 2010, enquanto os que se 

declaravam brancos, amarelos e indígenas somavam 49,2%. 

Entretanto, constatar que a população negra representa maioria da população 

brasileira não reduz os casos de discriminação racial a este grupo. Os casos de 
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racismo continuam presentes no cotidiano dessas pessoas e necessitam ser 

discutidos e superados pela a sociedade brasileira. No mesmo sentido, é necessário 

atenção à população indígena, à sua história e cultura para que se combata o 

preconceito a esta etnia. 

Como educador, acredito que a escola deve ser apresentada como espaço de 

informação e também de formação aos alunos. Neste espaço, crianças e jovens, 

vivenciam suas experiências, reforçam os valores absorvidos de seu meio social, 

evidenciam suas diferenças e constroem sua visão de mundo. Nesta dinâmica se 

inserem também a visão destes alunos sobre a cor da pele e os valores atribuídos a 

ela. Bastos afirma que a escola deve ser um local privilegiado para a discussão 

étnico-racial, pois esta discussão se insere nos conflitos das relações sociais: 

Um olhar atento aos conflitos que têm como palco a sala de aula da escola 
pública rapidamente identifica a existência do racismo enquanto prática e 
como ideologia que, presentes na dinâmica das relações sociais, estruturam 
nossa sociedade. Por isso se faz necessário incentivar a existência de 
espaços e tempos dentro da escola para que situações como essa possam 
ocorrer, exatamente para serem debatidas, estudadas, analisadas e com 
isso transformadas e não simplesmente ignoradas ou percebidas como 
inexistentes. (BASTOS, 2015, p. 617) 

 

A escola, ao ignorar as discriminações existentes em nossa sociedade, 

contribui para que o racismo se naturalize enquanto prática social. A escola 

necessita encontrar caminhos para contribuir na superação deste problema. 

Como caminho para uma educação que reflita sobre a contribuição dos 

diferentes grupos étnico-raciais, o Brasil tem apresentado uma legislação que insere 

tal contribuição no currículo educacional. A lei federal nº 10.639 de 2006 estabelece 

a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas do 

país. Afirma em seu artigo 26: 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
 

Em 2008, esta lei foi modificada pela lei federal nº 11.645 que versa sobre a 

exigência do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Ou seja, 
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considera os elementos históricos e culturais indígenas como igualmente 

necessários na educação escolar, incluindo-os também no currículo educacional. 

 Essas legislações alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(lei 9.394 de 2006) e prescrevem as orientações para que o sistema educacional 

valorize a cultura afro-brasileira e indígena como elementos presentes na formação 

da nossa sociedade.  Essas influências históricas e culturais devem estar presentes 

no currículo escolar dos ensinos fundamental e médio, segundo as leis referidas, 

permeando as disciplinas e conteúdos, resgatando as contribuições sociais, 

econômicas e políticas destes grupos. 

Apesar dos dez anos da obrigatoriedade do assunto no currículo educacional, 

ainda há muito que se realizar para que a temática chegue às salas de aula do país. 

Ou seja, 

[...] é importante encontrar uma maneira correta de abordar determinada 
questão, para não cair na redundância ou comodismo de trabalhar assuntos 
rotineiros de “caráter conteudista”, como por exemplo, limitar o estudo do 
negro no Brasil ao período escravagista, despertando a falsa impressão de 
que não foi deixado um legado cultural, com apenas sua força de trabalho 
se fazendo presente. (GUEDES; NUNES; ANDRADE, 2013, p. 423) 

 

 A falta de conhecimento do assunto pelos docentes e a ausência de 

referenciais curriculares claros pelas redes de ensino transformam o conhecimento 

da história indígena, africana e afro-brasileira em apêndice, complemento a ser dado 

após exposições e estudos em aula. A falta deste assunto na formação acadêmica 

dos profissionais de educação é omitida no exercício de sua ou tratado de forma 

acrítica, sem reflexão acerca da exploração sofrida pelas etnias negras e indígenas 

no país. Portanto, é possível dizer que há um caminho ainda a ser percorrido por 

professores e alunos para a efetivação deste conteúdo. 

Na rede municipal do Rio de Janeiro, para os três primeiros anos do ensino 

fundamental, destinados à alfabetização, não há atualmente orientações curriculares 

para o ensino de história, geografia e ciências. O foco deste ciclo de três anos é a 

construção das habilidades em língua portuguesa e matemática. Como professor 

recém-ingresso no magistério, tive dificuldade em trazer para a sala de aula recursos 

que abordassem os temas ligados às áreas que não são focadas pelo currículo da 

rede. Selecionar textos, discutir problemas, evidenciar temáticas surgidas no 

cotidiano da sala, que à luz dos conhecimentos de história, geografia e ciências 

desenvolvessem as habilidades esperadas, foram um desafio nem sempre eficaz. O 

conteúdo dessas disciplinas poderia ter auxiliado em diversos momentos referindo-
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se a diversos assuntos, dentre esses os problemas ocorridos em sala de aula. 

Diante da falta de um corpo curricular mais amplo e da ocorrência de casos de 

preconceito racial entre os alunos da turma com a qual trabalhava, realizei algumas 

seleções de recursos textuais, como histórias, canções e textos informativos para o 

trabalho em sala. Entretanto, creio que o uso restrito a um momento, sem 

continuação das discussões geradas nesses momentos, contribui para o insucesso 

da reflexão esperada, o que me levou a repensar a prática em sala para alcançar 

minha pretensão: a reflexão dos alunos sobre as atitudes racistas ocorridas em 

relação às crianças negras da turma. 

Espera-se que este trabalho possa servir como referencial para futuras 

práticas pedagógicas e para inspirar educadores que enfrentam o mesmo problema 

em seu exercício profissional. Pretende assim, contribuir com elementos teóricos e 

práticos para uma educação que reflita sobre a representação social preconceituosa 

da população negra e as atitudes discriminatórias decorrentes desta representação. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O embasamento deste trabalho pretende apresentar algumas considerações 

que enfatizem a prática pedagógica que se pretende antirracista. Para tanto, discute 

o significado das palavras raça e etnia em seu uso na sociedade, aborda a função 

social da escola e o papel do professor na mediação do processo ensino-

aprendizagem, situa a atuação docente em uma perspectiva crítica e antirracista, 

apresenta os conceitos dos termos raça e etnia, e busca o respaldo na legislação 

educacional brasileira para que se efetive uma prática pedagógica ciente da 

necessidade de uma educação que reflita e questione o preconceito racial. 

 

4.1 Raça e etnia 

Faz-se necessário que se compreenda o significado dos termos raça e etnia 

para que se entenda o valor atribuído a estes neste trabalho e a dimensão de seu 

uso no meio social. 

Há uma extensa discussão no meio acadêmico sobre a utilização dos termos 

raça e etnia. É preciso que se entenda a diferença no uso das palavras. Segundo 

Munanga (2000), o termo raça vem da palavra italiana razza derivada do latim ratio  

e foi inicialmente utilizado pelas ciências da zoologia e da botânica para a 

classificação de animais e vegetais. No latim medieval, passa a significar 
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descendência: grupos que possuem o mesmo ancestral e características fisicamente 

comuns. O autor afirma que “Em 1684, o francês François Bernier emprega o termo 

no sentido moderno da palavra, para classificar a diversidade humana em grupos 

fisicamente contrastados, denominados raças.” (MUNANGA, 2000, p.17) 

Ainda em Munanga, encontramos o avanço do uso da palavra raça. Segundo 

o autor o termo raça passou a ser utilizado no século VIII para definir os indivíduos 

de populações recém-descobertas (negros e índios, por exemplo). Tal uso decorreu 

das críticas às explicações teológicas: 

[...] os filósofos iluministas contestam o monopólio do conhecimento e da 
explicação concentrado nas mãos da Igreja e os poderes dos príncipes. [...]. 
Eles recolocam em debate a questão de saber que eram esses outros, 
recém descobertos. Assim laçam mão do conceito de raça já existente nas 
ciências naturais para nomear esses outros que se integram à antiga 
humanidade como raças diferentes [...]. (MUNANGA, 2000, p. 17) 

 

O autor enfatiza que ao conceito foram-se atribuindo outras características 

durante o tempo progredindo para a construção de estereótipos. Durante o século 

XVIII o critério determinante a ser considerado foi a cor da pele, dividindo a espécie 

humana em três raças (brancos, negros e amarelos). No século XIX foram 

acrescidos outros parâmetros como o ângulo da face, formato do nariz, lábios e 

queixo.1 

Entretanto, no século XX a ciência genética descobriu que os patrimônios 

genéticos de indivíduos de um mesmo grupo “racial” podem possuir diferenças, e, 

comparados a outros grupos “raciais” podem possuir propriedades comuns, mesmo 

levados em conta os atributos físicos aos quais eram recorridos para a definição de 

raça. Conclui-se então, cientificamente provado, que o conceito raça é inválido para 

explicar a diversidade da espécie humana.2 A afirmação não significa que todos os 

indivíduos das mais diversas populações sejam geneticamente idênticos, mas que 

as diferenças são mínimas para que a espécie seja classificada racialmente.3 

Apesar de estar superado o sentido classificatório da palavra raça pela 

ciência genética, ainda é comum recorrê-la para explicar as diferenças da cor de 

pele entre as pessoas. Portanto, não possuindo caráter biológico, o vocábulo é 

atribuído às relações de poder entre os grupos sociais. Possui um significado social: 

exprime a herança sócio-política herdada do período colonial escravista, que utilizou 

                                            

1Munanga, 2000, p. 20. 
2Ibid., p. 20 
3Ibid., p. 21. 
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as teorias de classificação racial para escravizar indivíduos negros africanos. 

Herança que determinou a cor da maioria da população pobre brasileira. Portanto, a 

palavra raça é usada como elemento de referência. 

Embora cientistas e intelectuais prefiram o uso da palavra etnia para referir-se 

às características fenotípicas dos indivíduos, a palavra raça permaneceu no 

imaginário e no vocabulário popular. Etnia designa indivíduos com uma 

ancestralidade (histórica ou mitológica) comum, que partilham uma mesma língua, 

cultura, religião e ocupariam uma mesma região geográfica.4 

Para Gomes, o uso da palavra etnia não vai de encontro ao vocabulário 

popular e, portanto não traz efeito para as relações sociais, para o cotidiano da 

população negra, que ainda convive com o sentido pejorativo da palavra raça. Etnia, 

segundo os mesmos, apenas substitui a palavra raça, pois na realidade, a palavra 

raça encontra eco nas mesmas práticas discriminatórias. 

Devido a essa forma como a raça opera em nossa sociedade é que 
militantes do Movimento Negro e alguns outros intelectuais ainda não 
abandonaram o termo raça para falar sobre a realidade do negro brasileiro. 
Esses profissionais entendem a importância do uso de outros termos para 
falar do pertencimento racial do brasileiro como, por exemplo, o termo etnia, 
mas também discutem que, no caso dos negros brasileiros, substituir o 
termo raça por etnia não resolve, na prática, o racismo que aqui existe e 
nem altera totalmente a compreensão intelectual do racismo em nosso país. 
Por isso, esses pesquisadores e militantes, ao falar sobre o negro brasileiro, 
ainda adotam o termo raça, porém, com outro sentido e com outro 
significado. (GOMES, 2012, p. 47) 

 

A comprovação científica da inexistência de raças humanas não foi suficiente 

para anular as representações sociais atribuídas ao uso desta palavra. O mesmo 

acontece com o uso da palavra etnia, segundo Munanga, pois enquanto a palavra 

raça sustenta o que o autor chama de racismo clássico, o racismo novo apóia-se na 

palavra etnia, utilizada para referir-se a um grupo cultural e que, na verdade, seria 

apenas um termo mais aceitável para um discursivo dito politicamente correto. 

(MUNANGA, 2000, p. 27) 

Uma prática pedagógica intencional pode promover uma educação que 

contribua para que os alunos reflitam sobre as práticas discriminatórias à população 

negra. A compreensão e valorização da diversidade étnico-racial devem ser 

objetivadas pela escola a fim de contribuir com o pensamento ético dos alunos que 

critiquem as práticas racistas e defenda tal diversidade como elemento positivo.  

 

                                            
4Munanga, 2000, p.28 



20 
 

4.2 A escola e o papel do professor  

A escola em nossa sociedade possui um valor como a instituição social 

destinada à transmissão dos conhecimentos gerados pela sociedade.Isso se deve 

ao fato de que “O processo educativo desenvolvido na escola pela instrução e 

ensino consiste na assimilação de conhecimentos e experiências acumuladas pelas 

gerações anteriores no decurso do desenvolvimento histórico-social.” (LIBÂNEO, 

2013, p. 23). 

Apesar de toda crítica à escola brasileira, especialmente à escola pública, não 

é possível minimizar sua importância para nossa sociedade. Para as classes 

populares ela possui um significado maior, pois 

Pela educação escolar democratizam-se os conhecimentos, sendo na 
escola que os trabalhadores continuam tendo a oportunidade de prover 
escolarização formal aos seus filhos, adquirindo conhecimentos científicos e 
formando a capacidade de pensar criticamente os problemas e desafios 
postos pela realidade social. (LIBÂNEO, 2013, p. 23) 

 

Contudo, ser um espaço privilegiado de conhecimentos não neutraliza a 

escola dentro da dinâmica social na qual se situa. Portanto, cabe ao professor situar-

se em meio a esta dinâmica, uma vez que “a característica mais importante da 

atividade profissional do professor é a mediação entre o aluno e a sociedade.” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 48) 

Essa mediação não ocorre de forma neutra, uma vez que a prática escolar 

ocorre sob determinantes sociais. Ao levar ao aluno os conhecimentos, a escola os 

transmite de modo adaptável aos interesses com os quais se comprometem. 

Ora, o conceito de mediação indica, justamente, o caráter instrumental da 
educação e, por consequência, afirmar que a educação é mediação 
significa admitir que o que se passa em seu interior não se explica por si 
mesmo, mas ganha este ou aquele sentido, produz este ou aquele efeito 
social dependendo das forças sociais que nela atuam e com as quais ela se 
vincula. (SAVIANI, 2011, p. 45) 

 

Para o autor referido acima, a adoção ou a rejeição de uma educação neutra 

deve-se ao significado dispensado ao conhecimento. Logo implica “[...] compreender 

que a questão da neutralidade (ou não neutralidade) é uma questão ideológica, isto 

é, diz respeito ao caráter interessado ou não do conhecimento.” (SAVIANI, 2001, 

p.49) 

Portanto, o trabalho docente não pode se afirmar livre de concepções 

ideológicas e políticas (neutro). Há em seu exercício uma ligação com a própria 

realidade na qual atua, com o público ao qual atende. Ou seja: “O compromisso 
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social, expresso primordialmente na competência profissional, é exercido no âmbito 

da vida social e política. Como toda profissão, o magistério é um ato político porque 

se realiza no contexto das relações sociais [...]”. (LIBÂNEO, 2013, p. 48) 

Uma questão surge: diante da impossibilidade de isentar-se frente às relações 

sócio-políticas que determinam a prática escolar, como pode o professor atribuir 

significado político à sua atuação? Especialmente os professores das classes 

populares, como podem utilizar sua mediação do conhecimento para pôr-se a favor 

dos alunos atendidos? 

Creio que a impossibilidade de uma prática educativa neutra se evidencia 

quando nos deparamos com os alunos das escolas públicas. A sua realidade 

transparece o motivo pelo qual os professores não podem ignorar as questões 

controversas de nossa sociedade. Discutir tais problemas em sala é trazer 

significado à mediação feita pelo profissional entre alunos e conhecimento. A 

maneira como aborda tais questões, o espaço destinado à discussão, a importância 

dada a estes temas em aula revelam as escolhas políticas e a ideologia do 

profissional e sua ligação com a classe atendida. 

 

4.3 Educação Crítica e Educação Antirracista 

A necessidade de uma prática pedagógica crítica resulta da análise sobre a 

ambivalência oriunda dos interesses sociais que marcam a sociedade, inclusive o 

próprio cenário escolar. Saviani, ao sustentar a necessidade de uma pedagogia que 

seja crítica diz que 

A ambiguidade que atravessa a questão escolar hoje é marcada por essa 
situação social. E a clareza disso é que traduz o sentido crítico da 
pedagogia. Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos 
determinantes sociais da educação, a compreensão do grau em que as 
contradições da sociedade marcam a educação e, consequentemente, 
como o educador deve posicionar-se diante dessas contradições e 
desenredar a educação das visões ambíguas, para perceber claramente 
qual é a direção que cabe imprimir à questão educacional. (SAVIANI, 2001, 
p. 103) 

 

Uma educação crítica é a que instrui para a construção de conhecimentos 

que permitam ao aluno analisar a realidade. Porém, tal habilidade não pode ser 

desenvolvida no ambiente escolar sem compreender a leitura do mundo feita pelo 

aprendiz. 

Freire, afirma que compreender a leitura de mundo do educando, revela o 

caminho percorrido por ele, as suas experiências, a formação recebida. É este olhar 



22 
 

que revela ao professor o diálogo ao qual deve se entregar, sem desrespeitar os 

saberes e caminhos do aprendiz. 

[...] não posso de maneira alguma, nas minhas relações político- 
pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a 
compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo vem 
explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura de mundo” [...]. 
(FREIRE, 2009, p. 81) 

 

Entretanto, o autor assegura que conhecer a leitura de mundo feita pelo aluno 

não é apenas ter sua ciência, mas orientá-lo para a ultrapassagem do saber de 

senso comum, não crítico, a um saber mais consciente. 

O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua história 
social como a experiência igualmente social de seus membros vai revelando 
a necessidade de superar certos saberes que, desnudados, vão mostrando 
a “incompetência” para explicar os fatos. (FREIRE, 2009, p. 81) 

 

Dentre estes saberes incompetentes elucidados por Freire, consideremos as 

afirmações preconceituosas que tendem a explicar ou organizar as relações sociais 

de forma discriminatória.  Ou seja, uma classificação de grupos sociais realizada por 

outros, os considerando como inferiores. Dentre esses, os negros, as mulheres, os 

homossexuais, os pobres, os nordestinos, os não cristãos, etc.  

Como agente político (ainda que inconsciente disso), impossível de ser 

neutro, o profissional docente precisa apropria-se de uma pedagogia crítica. Para 

além do domínio dos conteúdos pelos alunos é necessário que reflita para que 

servirão tais conteúdos.  

A impossibilidade da neutralidade diante das questões sócio-políticas e 

históricas é justificada por Perrenoud (2000), que ao propor dez novas competências 

para ensinar, sustenta que uma delas é a capacidade de lutar contra os preconceitos 

e as discriminações. 

Entretanto, para o autor, atitudes pessoais não discriminatórias são 

insuficientes para a ética na docência, pois “[...] não basta apenas ser 

individualmente contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e 

sociais. Isso é apenas uma condição necessária para que os propósitos do professor 

sejam confiáveis.” (PERRENOUD, 2000, p. 147) 

Assim, o mesmo afirma que o saber escolar não deve propiciar ao aluno 

somente estar habilitado academicamente, mas também possuir elementos para 

uma consciência critica e propor novas formas de relação social. Logo, mediando o 

conhecimento dentro de uma perspectiva crítica, considerando a superação das 
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atitudes discriminatórias dos agentes do processo ensino-aprendizagem, o professor 

estará dando qualidade ao conhecimento construído sob sua ação. Para o autor, 

[...] o professor deve estar intimamente convencido de que não se afasta do 
essencial quando ataca os preconceitos e as discriminações observados ou 
referidos em aula. Não só porque crê na missão educativa da escola, mas 
porque sabe que uma cultura geral que não se permite manter distantes 
esses fenômenos não tem absolutamente nenhum valor. Se um jovem sai 
de uma escola obrigatória persuadido de que as moças, os negros ou os 
mulçumanos são categorias inferiores, pouco importa que saiba gramática, 
álgebra ou língua estrangeira. A escola terá falhado drasticamente, porque 
nenhum dos professores que pôde intervir em diversos estágios do curso 

terá considerado que isso era prioritário... (PERRRENOUD, 2000, p. 149) 
 

Significar a prática docente, levando os alunos a utilizarem os conhecimentos 

construídos é compreender que esta construção não é possível em uma educação 

bancária5, depositando conteúdos nos alunos, como um fato dado, entregue. Para 

uma educação crítica é preciso reconhecer que o saber não se constrói quando é 

entregue, quando está pronto. Para esta educação crítica faz-se indispensável que o 

aprendiz reflita, argumente, indague sobre o que se aprende e produza, de fato, o 

saber. 

Com efeito, ao afirmar que o saber é produzido socialmente, isso significa 
que ele está sendo produzido socialmente e, portanto, não cabe falar em 
saber acabado. A produção social do saber é histórica, portanto não é obra 
de cada geração independente das demais. O problema da pedagogia é 
justamente permitir que as novas gerações se apropriem, sem necessidade 
de refazer o processo, do patrimônio da humanidade, isto é, daqueles 
elementos que a humanidade já produziu e elaborou. [...]. Esse é um 
aspecto que me parece importante considerar. (SAVIANI, 2001, p. 68) 

 

Alguns dos saberes aos quais chamo atenção para os efeitos deste trabalho 

são os conteúdos ligados à história e cultura africana e afro-brasileira. Saber que 

necessita ser refeito e repensando pelos alunos do sistema educacional brasileiro 

para que auxilie na resolução do problema do preconceito racial em nossas escolas 

e salas de aula.  

Gomes privilegia a escola como local favorável para esta prática ao afirmar 

que 

A educação escolar, como espaço-tempo de formação humana, 
socialização e sistematização de conhecimentos, apresenta-se como uma 
área central para a realização de uma intervenção positiva na superação de 
preconceitos, estereótipos, discriminação e racismo. (GOMES, 2012, p. 24) 

 

                                            

5 “O educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se um depósito do educador. Educa-se para 
arquivar o que se deposita.” (FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 34ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2013) 
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Os conteúdos escolares tradicionais reforçam o olhar centrado na cultura e na 

história da população branca, européia. Portanto, é necessário que se tragam 

elementos em relação à população negra que assegurem a percepção pelos alunos 

e comunidade escolar da contribuição fundamental desta para a formação do povo 

brasileiro. 

Bastos, ao considerar que o conhecimento escolar deve ser igualmente 

favorável aos negros e mulheres, chama a atenção para que este conhecimento 

sirva como um referencial de afirmação para estes: 

Se a escola não proporcionar conhecimentos que abordem a diversidade 
étnico-racial de nosso país, que problematizem as posições sociais 
historicamente construídas de cada grupo social, não oferecer elementos 
que positivem a imagem do ser negro e ser mulher, muitos alunos e alunas 
ainda serão estigmatizados e carregarão ressentimentos sobre a sua 
própria identidade. (BASTOS, 2015, p. 626) 

 

A discussão em torno da história e da cultura negra trabalhadas em uma 

perspectiva crítica pode ajudar os alunos a se depararem com conhecimentos 

excluídos do ambiente cultural, indagar sobre o olhar discriminatório dispensado à 

população negra e contribuir para a construção de uma identidade por esta 

população. Identidade, concebida social e historicamente e que se define pela 

construção do “olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um 

mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro.”. 

(GOMES, 2012, p.43) 

Portanto, é necessário que práticas escolares antirracistas favoreçam aos 

alunos a percepção que o racismo é uma atitude a ser abolida. Uma abordagem 

pedagógica multicultural6 pode orientar na construção de atitudes críticas, já que a 

escola é um local por privilégio para esse debate. 

É preciso perceber que a prática pedagógica comprometida coma superação 

das discriminações necessita reconhecer as diferenças entre os indivíduos como 

fatores positivos à nossa diversidade cultural, histórica e estética.  Pois essa 

valoração, uma construção histórica e social, tem se efetivado sob uma perspectiva 

excludente. 
                                            

6
 Qualquer que seja sua forma, o multiculturalismo está relacionado com a política das diferenças e 

com o surgimento das lutas sociais contra as sociedades racistas, sexistas e classistas. Por isso, a 
discussão sobre o multiculturalismo deve levar em conta os temas da identidade racial e da 
diversidade cultural para a formação da cidadania como pedagogia anti-racista. (MUNANGA, 2012, p. 
6) 
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Aprendemos, desde crianças, a olhar a diversidade humana, ou seja, as 
nossas semelhanças e dessemelhanças, a partir das particularidades: 
diferentes formas de corpo, diferentes cores da pele, tipos de cabelo, 
formato dos olhos, diferentes formas linguísticas, etc. Contudo, como 
estamos imersos em relações de poder e de dominação política e cultural, 
nem sempre percebemos que aprendemos a ver as diferenças e as 
semelhanças de forma hierarquizada: perfeições e imperfeições, beleza e 
feiúra, inferioridade e superioridade. (GOMES, 2012.p. 51) 

 

A ausência (ou supressão) dos elementos da cultura africana e afro-brasileira 

no currículo educacional brasileiro se configurou como importante instrumento para 

a alienação da população destas contribuições. De fato, desde a educação infantil, 

são oferecidos aos alunos os produtos culturais da população branca e européia, 

naturalizando olhar sobre os produtos culturais de outros grupos étnico-raciais como 

inferiores. 

Tradicionalmente são direcionados à criança contos em que os 
protagonistas são brancos, evidenciando a reprodução de padrões 
europeus clássicos, sem a preocupação com leitores que pertencem a 
outras etnias. Essa tendência a privilegiar a cultura do colonizador branco 
tem sido expressa de várias formas. (RAMOS e AMARAL, 2015, p. 302) 

 
Mas, se pretendemos superar a ausência da cultura negra em nossos 

espaços educativos é preciso romper com este olhar minimizador sobre a cultura 

africana e afro-brasileira, bem como com sua história passada e recente para que 

entenda esta contribuição, pois geralmente nas escolas “A história única divulgada 

sobre a África é a de uma terra (por muitos pensada como país) desolada pela 

catástrofe, cujos povos (por muitos chamados tribos) despertam apenas piedade e 

sofrimento.”(RAMOS e AMARAL, 2015, p. 304). 

A população negra brasileira precisa conhecer a influência de sua etnia para 

que aumente sua autoestima continue a construir sua identidade, de modo a 

influenciar e ser influenciada pela mudança no cenário educacional.  

A auto-estima reflete, portanto, a consciência do sujeito sobre sua própria 
identidade. No caso de muitos negros e negras que se encontram em 
constante conflito com a auto-imagem, oscilando entre o ser real 
estigmatizado (negro) e o socialmente valorizado (branco), as 
representações sobre si e seu grupo étnico-racial tendem a ser 
inferiorizantes, o que se reflete em uma auto-estima também negativizada. 
Isso não significa, todavia, uma situação pronta e definitiva. Pois sendo 
processuais, mensuráveis e construídas, a identidade e a auto-estima 
tornam-se passíveis de reelaboração e reestruturação diante de novas 
condições dadas. (SOUZA, 2005, p. 117) 

 
A prática docente eivada dessa concepção crítica e antirracista configurará 

uma prática cidadã consciente da transmissão cultural e histórica distorcida que 

considera a população afro-brasileira como inferior.  
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É preciso ensinar para os(as) nossos(as) filhos(as), nossos alunos(as) e 
para as novas gerações que algumas diferenças construídas na cultura e 
nas relações de poder foram, aos poucos,  recebendo uma interpretação 
social e política que as enxerga como inferioridade. [...] Dessa forma, se 
queremos lutar contra o racismo, precisamos re-educar a nós mesmos, às 
nossas famílias, às escolas, às(aos) profissionais da educação, e à 

sociedade como um todo.(GOMES,2012,p. 49) 

 
A atividade profissional docente não corre risco de perder sua característica 

de medicação do conhecimento quando posta a serviço da discussão sobre o 

preconceito racial. Não é possível, se nos afirmamos educadores, ignorar essa 

questão com nossos alunos, quando sabemos que outros espaços podem não 

animar esse debate. 

 

4.4 Fundamentação Legal para uma Educação Antirracista 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de 1996 em seu 1º 

artigo informa que  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 
 

Ao considerar as manifestações culturais como processo educativo, 

precisamos repensar o caráter formador das diversas contribuições étnico-raciais na 

formação do povo brasileiro. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 210, afirma que 

“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais.”. Portanto, as contribuições culturais e históricas 

afrobrasileiras encontram respaldo na legislação máxima para que estejam 

presentes no currículo educacional. 

Neste sentido, o sistema educacional brasileiro apresentou avanços nos 

últimos anos. Com a aprovação da lei federal nº 10.630 de 2003 há a obrigação de 

as redes de ensino adotarem a história e a cultura africana e afro-brasileira em seus 

currículos. Já a lei nº 11.645 do ano de 2008 complementa a lei anterior e inclui 

nesta obrigatoriedade o ensino também da história e cultura dos povos indígenas. 

Tais leis alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9394 de 

2006) ao se fazer exigente o ensino das contribuições sociais, culturais e históricas 

destes povos no currículo da educação básica (ensinos fundamental e médio). 
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Igualmente possui tamanho valor a resolução nº 01 de 17 de junho de 2004 do 

Conselho Nacional de Educação ao apontar caminhos para a implementação da lei 

10.639 de 2006:   

Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e 
Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por 
meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem 
estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus professores, com o apoio 
e supervisão dos sistemas de ensino [...]. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, publicadas 

pelo Conselho Nacional de Educação em outubro de 2004, sustentam que é preciso 

reconhecer a necessidade de mudanças na sociedade brasileira para que iguale as 

contribuições da cultura afro-brasileira com as demais culturas presentes no país: 

Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e 
econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os 
negros dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto 
requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo 
de tratar as pessoas negras. 

 

Os documentos citados destacam que é necessária uma mudança no sistema 

educacional do Brasil para que as escolas percebam a urgência desta temática no 

cenário educacional. Destacam a importância dos elementos históricos e culturais 

dos povos negro e indígena na formação de nossa sociedade. Reconhecer que 

modificar as estratégias pedagógicas pode contribuir para a superação da 

discriminação racial na escola apresenta um grande avanço na educação brasileira. 

Todavia, a imposição legal das temáticas negras e indígenas não significa a 

mudança na prática docente se o professor não se convencer da importância deste 

eixo no processo ensino-aprendizagem. 

Mas não basta apenas falar. É importante saber como se fala, ter a 
compreensão do que se fala e mais: partir para a ação, para a construção 
de práticas e estratégias de superação do racismo e da desigualdade racial. 
Essa é uma tarefa cidadã de toda a sociedade brasileira e não só dos 
negros ou do movimento negro. E a nossa ação como educadores e 
educadoras, do ensino fundamental à Universidade, é de fundamental 
importância para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, 
que repudie qualquer tipo de discriminação. (GOMES, 2012, p. 51) 

 

A ação justifica-se quando, em nossas salas de aula, encontramos alunos 

negros que já convencidos de sua suposta inferiorização possuem sua autoestima 

prejudicada. Ao se vincular a uma pedagogia antirracista, o educador dará 

oportunidades de seu aluno perceber a contribuição da sua raça e a construção da 

falácia do negro como indivíduo subalterno. 
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[...] a sala de aula e a escola como um todo tem se caracterizado como um 
espaço de conflito no qual as crianças e adolescentes, negras e negros, 
sentem dificuldade de consolidar, positivamente, sua identidade e sua 
autoestima. [...] É preciso agir com firmeza, pois trata-se de respeito 
humano e de igualdade de direito no que se refere ao convívio social. 
(SOUZA, 2005, p. 112) 
 

A construção de uma autoestima positiva é importantíssima para que liberte 

os alunos negros do julgamento preconceituoso de uma sociedade discriminatória. 

Pois como valor atribuído ao seu grupo social não é construído isoladamente, mas 

recebe influência das representações sociais. Dessa forma, para SOUZA (2015), a 

autoestima se constrói a partir da apreensão feita pelo indivíduo de concepções 

sociais predominantes sobre si e o grupo que o representa. 

Creio que a contribuição oferecida aos alunos em sua formação cidadã crítica 

às discriminações e como elemento para a autoestima de indivíduos negros possa 

ser realizada desde seu ingresso na educação até aos mais altos níveis de titulação 

acadêmica. 

 

5  METODOLOGIA 

 

5.1 Abordagem e inspiração do trabalho 

Moreira e Callefe (2008) fundamentam a prática reflexiva do professor-

pesquisador ao assegurarem que essa prática é o caminho pelo qual os professores 

ampliam sua autoconsciência sobre a natureza e o impacto de sua ação docente, 

oportunizando seu desenvolvimento profissional. Afirmam que “A reflexão é 

capacidade de ir além da lógica do senso comum, e é frequentemente expressa em 

termos do raciocínio prático para a ação, que tem origem no pensamento crítico 

fundamentado.” (MOREIRA; CALLEFE, 2008, p. 12). 

Os autores Moreira e Caleffe (2008) enfatizam que as pesquisas 

convencionais sobre a Educação têm desconsiderado o papel do professor como 

profissional crítico-reflexivo e teórico de sua própria prática. Apesar de esperar que 

os professores reconheçam o valor destas pesquisas, estes têm considerado seus 

resultados como abstratos, pois muitas vezes se mostram distantes da realidade 

enfrentada nas escolas e salas de aula.  

Diante desta afirmação, tais autores discutem a necessidade de os 

professores executarem pesquisas educacionais. Como pesquisadores cientes das 

necessidades e das realidades da prática docente, contribuem para a melhoria de 
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seu trabalho desenvolvendo novas estratégias de ensino, soluções para os 

problemas que podem afetar a aprendizagem dos alunos, aumentar o status 

intelectual dos professores, além de “[...] tornar visíveis as maneiras pelas quais os 

professores e alunos constroem o conhecimento e o currículo [...]” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008, p. 17). 

Para aproximar-se da defesa de Moreira e Caleffe, optou-se para a realização 

deste trabalho por uma pesquisa de natureza qualitativa, pois esta favorece a 

interpretação da realidade ao situar a pesquisa como extensão do pesquisador e 

considerar seus interesses e valores. Para Prado e Cunha (2007), o objetivo da 

pesquisa qualitativa é, essencialmente, compreender, explanar ou especificar 

fenômenos sociais, apoiando-se em determinado contexto ou referencial de 

interpretação. 

 Ainda sobre a pesquisa de caráter qualitativo, Prado e Cunha certificam que 

a observação de fenômenos sociais. “[...] são historicamente condicionados e 

culturalmente determinados [...]” e que o sujeito que realiza a pesquisa qualitativa 

torna explícitas as suas intenções e opiniões, pois “[...] os fenômenos sociais são de 

natureza subjetiva e o cientista social, no ato de observação, está impregnado de 

valores.” (PRADO; CUNHA, 2007, p. 23).  

  Orientado ainda pelos autores referidos acima, a pesquisa procurou ser o 

mais próximo de uma pesquisa no/do/com o cotidiano, entendida investigação 

potencial em aumentar o entendimento da complexidade do objeto de análise, 

tornando possíveis processos de intervenção.  Segundo estes, a pesquisa 

no/do/com o cotidiano é uma ação dialética, pois uma porção da prática busca a 

fundamentação teórica para analisar o problema e regressa à prática, dando-lhe 

uma nova expressão. (PRADO; CUNHA, 2007, p. 33). 

Podemos dar à palavra cotidiano diversas definições, entretanto é possível 

dizer que: “Ao significado de cotidiano é possível associar a ideia de presente, 

daquilo que acontece todos os dias e que implica rotina de repetição.” 

(STECANELA, 2009, p. 65). 

A pesquisa no/do/com o cotidiano não objetiva totalizar o resultado da 

investigação e a negação de sua neutralidade, assim como o compromisso com os 

sujeitos envolvidos no processo de observação não afasta seu rigor científico. Sua 

finalidade é o diálogo promovido com os frutos da investigação: “Os resultados são 

expostos, debatidos, confrontados, negociados, transformados, não pretendendo 
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alcançar verdade irrefutável, pois a pesquisa assume-se como parcial e provisória.” 

(PRADO; CUNHA, 2007 p. 33). 

Retornando a Moreira e Callefe (2008), o trabalho também teve inspiração na 

pesquisa-ação, definida por estes como uma metodologia “apropriada sempre que 

um conhecimento específico seja necessário para um problema específico em uma 

situação específica.” (p. 93).  Reforça-se tal inspiração quando os autores afirmam 

que na escola a pesquisa-ação pode, entre outras características, ser um meio para 

o professor melhorar de algum modo um conjunto de situações e uma alternativa 

para solucionar problemas presentes em sala de aula, possibilitando novas 

competências e métodos para sofisticar seu conhecimento analítico e 

autoconsciente.  

Neste sentido, apresentam a pesquisa-ação como meio favorável para novas 

possibilidades e transformações quando afirmam que por esse modelo de pesquisa 

é possível: “(...) introduzir abordagens adicionais e inovadoras no processo ensino-

aprendizagem e aprender continuamente em um sistema que normalmente inibe a 

mudança e a inovação.” (MOREIRA e CALLEFE, 2008, p. 93).  

Para os autores, o uso da pesquisa-ação pelo professor no trabalho individual 

com seus alunos se justifica quando é perceptível a necessidade de mudança no 

exercício docente. Portanto, a pesquisa-ação o favorecerá uma posição em que será 

possível imprimir suas idéias às suas intervenções, integrando suas orientações e 

opções teóricas à sua prática. O profissional torna-se deste modo, professor e 

pesquisador de sua própria atividade.  

 

5.2 Abordagem didático-metodológica com a turma 

Para a intervenção com a turma, optou-se por uma abordagem que 

preferencialmente não utilizasse conteúdos curriculares em um sentido disciplinar e 

avaliativo. A pretensão foi privilegiar a discussão com os alunos em torno das 

práticas discriminatórias aos alunos negros da classe, através dos momentos de 

debate, leituras biográficas de ícones negros, produção artística, encontro com 

crianças imigrantes africanas, canções e debate sobre filme. O uso de conteúdos 

programáticos ocorreu considerando a sua validade para a intervenção. 
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5.3 Características da turma e organização das sequências didáticas 

A turma participante na pesquisa, a turma 1303, apresenta uma diversidade 

de realidades: alunos oriundos da periferia da cidade do Rio de Janeiro e de 

comunidades carentes (como a favela Kelson). Alunos negros, brancos, pardos. 

Alunos filhos de catadores de material reciclável e aluno filho de advogado. Alunos 

com faixa etária entre oito e onze anos. Alunos com farta quantidade de material 

escolar e outros com restrições econômica e alimentar.  

Entretanto, uma característica todos os alunos possuíam em comum: a 

alcançada alfabetização, tornando possível o uso de textos para as atividades em 

sala, aumentando assim sua fluência leitora e argumentativa. 

A turma 1303, durante o ano letivo de 2015, apresentou um comportamento 

heterogêneo que infelizmente levou a ocorrência de casos de agressividade e de 

situações discriminatórias, inclusive de preconceito racial. Ocorrências que geraram 

reclamações de responsáveis preocupados com ligação afetiva dos alunos 

discriminados com seus colegas e na diminuição de sua autoestima.  

Diante do crescente número de casos parecidos, foi necessário pensar em 

uma intervenção sobre o problema que contribuísse na construção de atitudes não-

discriminatórias pelas crianças. Optou-se, portanto, pela elaboração de uma 

sequência didática para a intervenção pedagógica. 

Segundo a página “Glossário Ceale” vinculada ao site do Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita, da Universidade Federal de Minas Gerais, 

sequência didática é a articulação de atividades planejadas para que se atinja um 

objetivo didático previamente determinado. A sequência didática seria uma 

organização do trabalho pedagógico permitindo a antecipação das aprendizagens 

dos alunos e sua mediação, ou seja, a previsão das atividades. 

Para Araújo, “De modo simples e numa resposta direta, sequência didática 

[...] é um modo de o professor organizar as atividades de ensino em função de 

núcleos temáticos e procedimentais. (ARAÚJO, 2013, p. 322), entendendo o núcleo 

temático como conjunto dos conteúdos e núcleo procedimental como o conjunto de 

procedimentos (modo de fazer, técnicas, estratégias) a serem assimilados pelos 

alunos. 

Zabala (1998) discute que a posição e o vínculo das atividades indicam o as 

características do ensino. A importância das atividades é definida quando essas são 
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postas em uma série, ou seja, em uma sequencia didática, permitindo a análise do 

processo (planejamento, aplicação e avaliação).  

Compreendemos com este autor, que o modo como se organizam as 

sequencias de atividades (sequencias didáticas) é o que demonstra de maneira mais 

clara os aspectos da ação docente. Dos modelos mais tradicionais de ensino aos 

mais progressistas, todos possuem componentes que identificam seu caráter 

intencional, dentre esses a ordenação sequencial das atividades didáticas.  

Enfim, compreendemos o conceito de sequencia didática, ao identificarmos 

que  

Se realizamos uma análise destas seqüências buscando os elementos que 
as compõem, nos daremos conta de que são um conjunto de atividades 
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores corno pelos alunos. (ZABALA, 1998, p. 18)  

 
O conceito de sequência didática desenvolvido neste trabalho é orientado 

pela definição de Zabala (1998) apresentada acima, orientando a escolha de 

atividades para proporcionar aos alunos, através do diálogo e da participação, 

elementos para a discussão sobre o preconceito racial aos indivíduos negros. A 

intenção, ao fazer uso deste procedimento pedagógico, foi oferecer a todas as 

crianças condições minimamente iguais para a sua participação e desenvolvimento 

da pesquisa. 

As sequências didáticas foram elaboradas visando seu potencial dialógico e 

reflexivo, favorecendo o confronto dos valores trazidos pelos alunos, de seu meio 

social e de seu meio familiar, com as situações de discriminação evidenciadas em 

sala de aula. 

Cada atividade utilizou no mínimo 1h e 30min para o desenvolvimento das 

propostas. O quadro abaixo apresenta os dias das atividades e sua descrição. Os 

encontros não seguiram uma padronização de horários ou duração e foram 

organizados de acordo o planejamento das atividades curriculares e as avaliações 

previstas.  
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Quadro 1: descrição das atividades 

Data das atividades        Descrição das atividades 

1ª atividade 

(dia 22/10/2015) 

“Viajem à África!” – convite à análise de imagens 

com referência à fauna e flora do continente 

africano, sua geografia, e população. Debate 

sobre as imagens. 

2ª atividade 

(dia 26/10/2015) 

Contação de história – A Princesa e a Ervilha 

(Rachel Isadora). Debate sobre os personagens. 

3ª atividade 

(dia 30/10/2015) 

Exibição de imagens com negros escravizados – 

análise e debate; 

Exibição do filme Zarafá – debate sobre o filme. 

4ª atividade 

(dia 09/11/2015) 

Contação de história O Cabelo de Lelê (Valéria 

Belém) por exibição de slides – debate sobre 

características pessoais. 

5ª atividade 

(dia 18/11/2015) 

Biografias de Zumbi dos Palmares e Nelson 

Mandela. 

6ª atividade 

(dia 23/11/2015) 

Canção Negro Nagô (banda PJ e Raiz) – leitura e 

interpretação. 

7ª atividade 

(dia 27/11/2015) 

Confecção de autorretrato. 

8ª atividade 

(dia 30/11/2015) 

Entrevistando crianças africanas imigrantes. 

9ª atividade 

(dia 08/12/2015) 

Conversando sobre beleza. 

 

 

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta etapa da pesquisa, será feita a descrição das etapas da intervenção 

junto à turma, bem como os comentários, a análise dos resultados (apresentando os 

pontos positivos, negativos e sugestões) e a articulação com os autores que 

embasaram a pesquisa.  

 

6.1 1ª Atividade (22/10/2015) – “VIAJEM À ÁFRICA!” 
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Nesta atividade foram apresentadas à turma, através de slides, diversas 

imagens referentes ao continente africano (imagens apresentadas no anexo A). 

Partindo das imagens do globo terrestre, do mapa-múndi dividido em continentes e 

do mapa-múndi dividido em países, foi perguntado aos alunos se eles conheciam 

aquelas representações. Foi feita uma análise coletiva para identificar algumas 

localidades. Alguns alunos distinguiram com exatidão a representação do Brasil e da 

África. Entretanto, os alunos apresentaram-se confusos ao perceberem que a África 

não era um país e sim um conjunto de vários países. A aluna G., filha de imigrantes 

angolanos, informou aos colegas que na África havia muitos países. O momento foi 

oportuno para trabalhar os conceitos de geografia, explicando aos alunos as 

definições de continente. Desta forma, compreenderam e visualizaram o conjunto de 

países chamado de África. 

Para desmistificar a visão da África como um país único, foi exibida uma série 

de imagens do continente. Foi anunciado à turma que seriam vistas imagens que 

mostravam informações sobre a África. As imagens apresentaram a fauna do 

continente, a flora, locais diferentes (naturais e urbanos) e algumas de suas diversas 

populações, entre outras informações. A cada imagem, os alunos fizeram suas 

inferências seguidas pela mediação do professor. 

O momento foi bem descontraído, favoreceu brincadeiras entre os alunos. O 

reconhecimento dos animais foi seguido por sua imitação pelas crianças. As 

paisagens foram comparadas às que eles conheciam, levando alguns a afirmarem 

que determinadas imagens eram do Brasil. As comparações necessitaram de uma 

intervenção para que se explicassem algumas semelhanças e diferenças entre as 

paisagens do continente africano e do Brasil. Foi informado que o Brasil e a África 

possuem paisagens próximas, por se situarem em regiões parecidas no globo 

terrestre, recorrendo-se ao mapa do globo terrestre para visualizar a informação. 

Creio que a comparação entre as paisagens e a identificação de suas 

semelhanças e diferenças poderiam ter sido mais bem trabalhadas se eu também 

tivesse também apresentado aos alunos imagens de paisagens do Brasil, solicitando 

que os alunos as comparassem com as paisagens do continente africano e 

localizando-as no globo terrestre. 

Durante a atividade, os alunos observaram as diferenças entre as pessoas e 

populações do continente. Observação que não deixou de ser seguida por 

comentários pejorativos. Risos, comparação com colegas, caras retorcidas frente à 
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visualização de diversos indivíduos do continente africano. Para tais atitudes foi feita 

a intervenção para que os alunos compreendessem o sentido de suas ações. 

Intervenção também feita por outros alunos, que de maneira inesperada, se 

posicionaram contra tais atitudes. Inclusive de M. (assim identificado para preservar 

sua identidade), aluno considerado de difícil comportamento e agressivo com os 

colegas da escola. Ao associarem a imagem de uma mulher negra adornada com 

um turbante à mãe da aluna J., algumas crianças tiveram a intenção de caçoar de 

sua colega. Porém, M., de modo imprevisível, saiu em defesa da aluna e da referida 

mulher na imagem. Tento descrever abaixo a situação ocorrida: 

 P. – “Olha aí a mãe da J. Tá com chapéu de macumbeira!” 

 Alunos riem 

 J. – “Não é minha mãe nada...” Encolheu-se em um canto da sala. 

 M. – “Que que tem? Essa mulher é bonita pra caramba (aqui 

substituindo palavrão)! Não sei porque tá todo mundo rindo. Fica bolada não, J. eu 

acho tu bonita igual essa mulher aí.” 

J.,ainda envergonhada pela situação, sorri timidamente para M. como em um 

agradecimento por sua defesa frente aos colegas.  

M. fala para P. – “Palhaço!” 

A atitude de M. animou outros alunos a fazerem a mesma defesa. Porém a 

discussão ocorreu de forma agressiva e necessitou de uma intervenção.  

Professor – “Olha só pessoal, nós combinamos que isso não pode. Não pode. 

Quem está fazendo graça sabe que está errado. Está fazendo isso então por 

quê?Será que a gente sempre vai parar a atividade por causa disso? E tem outra 

coisa também. Esse pessoal que riu e fez piada com a foto dessa mulher e com a J. 

porque elas são negras não sabe que tem lugar no mundo que vão chegar e vão 

virar motivo de piada também, vão rir da sua roupa, do seu cabelo... Será que esse 

pessoal iria gostar disso? Eu acho que não... Então será que quem riu está fazendo 

a coisa certa?” 

Os alunos que riram, assim como o que fez a comparação, cessam a 

zombaria e L. levanta a mão. 

L. – “Tão rindo da mulher e da J. porque elas são pretas. Mas não tem nada 

de errado nisso. Tem gente que é preta, tem gente que é branca, tem gente que é 

gordinha, tem gente que é magrinha, tem gente que é baixinha, tem gente que é 

altona...” 
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A discussão entre os alunos seguiu de maneira mais controlada. Apesar da 

situação evidenciada, em que alunos tentaram minimizar sua colega e a mulher 

mostrada na imagem, foi importante perceber como os alunos consideram a questão 

das diferenças entre as pessoas.  

Como primeira atividade, acredito ter alcançado um dos objetivos do trabalho. 

Construir percepções diferentes em relação aos indivíduos negros é de crucial 

importância, pois segundo Gomes (2012), nem sempre compreendemos que vemos 

as diferenças de forma hierarquizada. A discussão em torno das diferenças entre as 

pessoas permitiu à turma dialogar e refletir sobre essas diferenças. 

Outro dado excluído desta atividade que certamente enriqueceria o olhar 

sobre o continente é a presença de africanos brancos, fruto da colonização europeia 

do continente. 

 

2ª ATIVIDADE (DIA 26/10/2015) – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: A PRINCESA 

E A ERVILHA 

A segunda atividade foi a contação da história infantil A Princesa e a Ervilha 

recontada pela autora Rachel Isadora (Editora Farol, 2011). Esta outra versão do 

conto clássico de Hans Christian Andersen, é protagonizada por personagens 

negros, sem, entretanto, modificar o enredo. O cenário também foi ilustrado pela 

autora para remeter à natureza semiárida que pode ser encontrada no continente 

africano. Na história, um príncipe procura entre as moças de seu reino uma 

pretendente a ser sua esposa, mas não encontra nenhuma. Um dia, bate á sua porta 

uma jovem que se apresentou como uma princesa. Para provar sua afirmação, é 

colocada sobre vários colchões empilhados uma pequena ervilha. O incômodo 

sentido pela moça é a prova utilizada para comprovar seu título e casar-se com o 

príncipe. 

A escolha do livro foi intencional, uma vez que é possível perceber a ausência 

de personagens negros na literatura infantil. Tal fato, se deve à inferiorizarão da 

população negra, sua cultura, sua história em nossa sociedade. Segundo Ramos e 

Amaral (2015), há uma tradição de apresentar às crianças contos protagonizados 

por personagens brancos com referências à cultura européia em preocupação com 

outras etnias.  

A experiência trouxe espanto para algumas crianças e surpresa para outras, 

ao constatarem a cor de pele dos personagens. Durante o debate sobre a história 
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contada, as crianças afirmaram conhecê-la, porém de outra forma. Houve uma 

divisão de opiniões em relação à nova versão. Alguns tiveram muito interesse. 

Pediram para folhear o livro e ler novamente a história. Especialmente os alunos 

negros demonstraram curiosidade e realizaram comparações dos personagens entre 

si. 

A divisão de opiniões foi evidente em relação até mesmo à linguagem 

corporal dos alunos. Alguns, descontentes com a versão apresentada, mantiveram-

se distante, por vezes deitados no chão, sem entregarem-se à escuta do conto. Os 

que aceitaram a proposta do conto permaneceram na roda, atentos, fazendo suas 

inferências, perguntas e opiniões. 

A aluna N. contribuiu ativamente com atividade: fez comentários ao cenário 

ilustrado, às princesas negras que apareceram na história, antecipando 

acontecimentos segundo suas expectativas. Ao final da atividade, folheando o livro, 

comentou que gostaria de se vestir como uma princesa africana, e que apesar de 

não ser negra, considerava as roupas mais bonitas do que a roupa de outras 

princesas. 

Figura 2,3 e 4: alunos folheando o livro “A Princesa e a Ervilha”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 
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Apesar de a turma já ter tido contato com histórias de protagonistas negros, a 

nova versão do conto “A Princesa e a Ervilha” trouxe certo descontentamento para 

algumas crianças, por apresentar príncipe e princesa negros. Alguns alunos 

afirmaram que não seria possível, porque na África não havia rei ou rainha. A 

intervenção docente foi relembrar a imagem do rei exibida na atividade anterior 

sobre a África e afirmar que as características dos reinos africanos são diferentes, 

como as roupas e os palácios dos reis e rainhas. 

A aluna G. lembrou-se do desenho animado A Princesa e o Sapo, da Disney, 

em que o príncipe vem de um país africano e a protagonista é negra. Lembrou-se 

que a personagem transforma-se em uma princesa no final da história.  

Para dar maior contribuição à discussão, houve uma breve referência à rainha 

africana Jinga. Foi informado aos alunos que além de uma famosa rainha da África 

ela também foi uma guerreira, que lutou contra os portugueses durante muitos anos, 

até ficar idosa. 

O uso do conto e os exemplos dados pela aluna e pelo professor permitiram 

um debate com a turma sobre o conhecimento de reis e rainhas negros. Entretanto, 

penso que a atividade teria sido melhor desenvolvida se tivessem recursos 

abordando a história de reis e rainha africanos, como a rainha Jinga. Apesar de a 

turma permitir a discussão em torno da temática levantada, faltaram as evidências 

das informações que poderiam permitir sua legitimidade.  

 

3ª ATIVIDADE (DIA 31/10/2015) – EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE NEGROS 

ESCRAVIZADOS E DO FILME ZARAFÁ 

Bastos (2015) afirma que saber como as crianças constroem suas 

experiências pode favorecer o entendimento das atitudes discriminatórias em nossa 

sociedade. Portanto, é preciso que se criem espaços no ambiente escolar para que 

os alunos manifestem suas opiniões e seus relatos, confrontem suas ações 

discriminatórias com a história do povo negro e sejam colocados em situações 

diversas para a superação da visão dos indivíduos negros como inferiores. 

Para a terceira atividade, iniciamos o dia com apresentação de slides com 

imagens de pessoas negras escravizadas. A exibição dos slides teve a intenção de 

levantar questionamentos dos alunos e discutir o processo de escravidão. 
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Antes da exibição, os alunos foram questionados sobre o que conheciam 

sobre o fenômeno da escravidão no Brasil. Muitos sabiam sobre tal processo, 

narrando que as pessoas negras foram “forçadas a trabalhar de graça” e 

“apanharam muito”. Esse conhecimento prévio favoreceu a discussão durante e 

após as imagens. Os alunos manifestaram-se incomodados com as imagens e 

afirmaram ser “absurdo”, “triste”, “cruel” impor qualquer pessoa à escravidão. (As 

imagens utilizadas e fotos da atividade são apresentadas no anexo C). 

Os alunos em sua maioria se sensibilizaram. Alguns alunos taparam seu 

rosto, outros comentaram enfaticamente as imagens, outros prestaram muita 

atenção na exibição com olhares atentos. 

Para que os alunos exprimissem suas opiniões, foram indagados como se 

sentiriam se fossem escravizados. As respostas dadas pelos alunos K., R. e T. 

favorecem a compreensão da discussão gerada: 

K. – “Eu ia matar todo mundo. Eu não ia deixar me pegar. Ia lutar capoeira e 

dava um chute na cara deles.”. 

R. – “Eu ia me sentir mal, porque não ia mais brincar nem jogar bola com 

meus colegas.” 

T. – “Acho que eu ia ficar doente e maluco. Eles batiam muito nos escravos.” 

 À fala dos alunos foram lançados alguns questionamentos como: “Será que 

essas pessoas mereciam ser escravizadas?”; “Por que será que os europeus 

achavam que eles podiam ser escravizados?”, “Será que as pessoas negras ainda 

sofrem no Brasil?”. 

As muitas respostas demonstraram a negação do negro como inferior. Aos 

questionamentos seguiram-se relatos dos alunos negros sobre casos de 

discriminação sofridos por seus familiares. Relatos que chamaram a atenção dos 

demais alunos e desembocaram no questionamento das atitudes preconceituosas 

ocorridas em sala.  

Seguiu-se a isso a projeção do longa-metragem Zarafá, desenho animado 

que conta a história de um menino negro africano que se torna amigo de uma girafa. 

Ao ser escravizado, perde contato com o animal e vive diversas situações para 

reencontrá-lo. O filme foi momento de atenção pelas crianças. Ao final, a conversa 

girou em torno do questionamento: “Como você iria se sentir se você fosse 

escravizado e ficasse longe das pessoas de que gosta?”. A pergunta intencional, 

ainda que repetida, promoveu empatia com os indivíduos escravizados e a 
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percepção pela turma das pessoas negras como portadores de direitos e de 

respeito. 

 

Figuras 5 e 6: exibição da animação Zarafá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 
 

A exibição das imagens e do filme, e a discussão gerada foram propícias para 

perceber como os alunos entendem a história da escravidão e como a intervenção 
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pedagógica crítica pode contribuir para a mudança de opiniões e atos 

discriminatórios construídos socialmente. 

A sensibilização das crianças oriunda desta atividade foi importantíssima 

neste processo de diálogo e intervenções. Alunos que possuíam o hábito de proferir 

discursos preconceituosos observaram as imagens e também manifestaram sua 

discordância das imagens.  

Julgo que a atividade tenha alcançado seu objetivo ao sensibilizar as crianças 

em relação ao sofrimento do povo negro durante o período escravocrata. 

 

4ª ATIVIDADE (DIA 09/11/2015)– CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: O CABELO 

DE LELÊ 

O uso da história O Cabelo de LELÊ, da autora Valéria Belém (Companhia 

Editora Nacional, 2007) ocorreu através de slide para que a projeção pudesse 

favorecer todas as crianças. A narrativa é sobre uma menina negra que, ao indagar 

sobre seu cabelo enrolado e cheio, descobre ser ele uma herança de seus 

ancestrais africanos. 

A escolha do livro teve a intenção de promover o diálogo com os alunos sobre 

as características pessoais de cada um. A validade de práticas de valorização dos 

aspectos individuais se justifica quando constatamos que Gomes (2012) defende 

que há uma aprendizagem sobre a diversidade humana dentro de uma escala 

valorativa baseada nas particularidades físicas e estéticas e que leva a considerar 

as características humanas como perfeitas ou imperfeitas, belas ou feias, inferiores 

e superiores. Essa hipervalorização das diversas características humanas necessita 

ser superada e a escolha do livro pretendeu atender a essa superação. (O anexo D 

apresenta a capa do livro e fotos da atividade). 

Ao se depararem com a imagem do cabelo cheio da personagem, alguns 

alunos não hesitaram em fazer brincadeiras maliciosas. Não faltaram comparações 

pejorativas com colegas da turma. A exibição foi tumultuada devido ao 

comportamento característico da classe bem como a situação evidenciada. Ao final 

da exibição, os alunos foram convidados a expor qual a característica pessoal de 

que mais gostavam. Após suas respostas, lançou-se o questionamento: “Como você 

iria reagir se zombassem das suas características pessoais?”.  

Não faltaram respostas com sinal de agressividade para a suposta situação. 

Entretanto, as crianças foram indagadas sobre as ações discriminatórias 
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acontecidas em sala, se haveria a possibilidade de os alunos discriminados 

responderem da mesma forma ou deveríamos promover outro modo para resolver 

os problemas. 

O debate foi positivo na medida em que favoreceu os alunos a repensarem 

seus atos e aos alunos prejudicados a exporem suas opiniões e sentimentos. E 

também devido a atividade ser uma novidade às crianças, já que, aparentemente, 

não haviam participado de uma reflexão parecida. Entretanto, as brincadeiras e as 

comparações pejorativas no prosseguimento da atividade trouxeram desconforto a 

alguns alunos que, assim como a personagem, possuem o cabelo crespo. 

 

Figura 7: exibição de slides do livro “O cabelo de Lelê”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

Diante do ocorrido, foi preciso chamar a atenção dos alunos que durante o 

momento promoveram brincadeiras de cunho preconceituoso e comparações. 

Foram sugeridas às demais crianças que avaliassem o comportamento de seus 

colegas. Diante da exposição de seus atos, os autores dos atos sentiram-se 

incomodados com a avaliação de seus colegas e preferiram encerrar a brincadeira. 

A oportunidade de julgar a atitude de seus pares permitiu às crianças 

exporem a mudança de suas opiniões e o avanço promovido pelas atividades 

propostas. Alunos que reproduziam termos pejorativos para se referir aos colegas 

(como chocolate, sujo, preto, feijãozinho) apresentaram defesa das características 

das pessoas negras como diferentes e belas. 



43 
 

Apesar da situação desconfortável gerada pela atitude de algumas crianças, 

permito avaliar como positiva a atividade, pois deixou evidente a mudança de 

comportamento e pensamento de outros alunos. 

 

5ª ATIVIDADE (DIA 18/11/2015) – BIOGRAFIAS DE ZUMBI DOS PALMARES 

E NELSON MANDELA 

Diante da proximidade da comemoração da consciência negra, a leitura das 

biografias foi pensada para trazer aos alunos o conhecimento de ícones históricos 

negros. As biografias de Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela foram escolhidas 

pele professor tendo em vista a evidência destes personagens no cenário escolar e 

midiático durante esse período. 

A escolha das leituras também foi favorecida após o resultado satisfatório das 

discussões sobre a escravidão e a opinião dos alunos quanto a esse processo 

histórico. 

Com a biografia de Zumbi dos Palmares os alunos refletiram a resistência dos 

indivíduos negros escravizados no Brasil. Conhecer os aspectos da vida deste 

personagem histórico favoreceu seu reconhecimento na luta contra o processo de 

escravidão e como líder de um grupo resistente. Tal descoberta incitou as crianças a 

fazerem afirmações positivas sobre Zumbi dos Palmares como “herói”, “guerreiro”, “o 

cara”. Com a atividade, os alunos compreenderam que o processo de escravidão 

não foi um processo passivo por parte dos negros e que houve uma resistência 

destes indivíduos. 

Durante o debate, foi comentada a importância da companheira de Zumbi, 

chamada Dandara, igualmente resistente. Após o exposto, as meninas se animaram 

a enaltecer a figura feminina como corajosa. A turma acabou debatendo sobre as 

diferenças entre homem e mulher. Alguns meninos se posicionaram positivamente 

em relação ao gênero feminino, o que não era esperado, pois havia muitos casos na 

turma de agressão física às meninas pelos seus colegas. 

Tornar visível a contribuição de indivíduos negros e as questões étnico-raciais 

e de gênero é necessário para que, segundo Bastos (2015), torne-se positiva a 

imagem da mulher e da população afro-brasileira. Diante da evidência dos casos de 

discriminação é preciso ressaltar a importância dos diversos grupos sociais que 

formam o povo brasileiro, incluindo-se aí os negros. Igual importância possui a 

questão da mulher na sociedade brasileira, que, igualmente vítima de atitudes 
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preconceituosas, precisa ter garantido seu respeito, assunto também necessário nos 

espaços formativos, como o da escola. 

Seguindo-se a esse momento foi feita pelos alunos a leitura da biografia de 

Nelson Mandela. Com esta atividade os alunos compreenderam a política de 

segregação na África do Sul e os aspectos da vida do ícone referido. A discussão se 

deu em torno destes aspectos e as crianças trouxeram afirmativas, considerando 

absurdas as questões evidenciadas. Ficaram surpresas com o tempo em que 

Nelson Mandela ficou preso e com a divisão dos espaços e serviços para negros e 

brancos no país abordado. Classificaram tais fatos como injustos. 

Ao final das leituras, os alunos foram convidados a expressarem suas 

opiniões em relação aos personagens históricos comentados.  

 L., aluno agitado e que frequentemente atrapalhava as atividades, afirmou 

que Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela eram parecidos porque libertaram os 

negros. Afirmou que, estando na mesma situação faria o mesmo. L. mostrou-se 

admirado com as leituras biográficas e comentava que o fato de os referidos 

indivíduos fossem negros como ele. L. questionou por que não havia mais heróis 

negros. A aluna N. disse que havia heróis negros e deu como exemplo o 

personagem Lanterna Verde, da Liga da Justiça. W. disse que também havia outro 

herói, o super Choque, também um desenho animado. 

L. chamou a atenção dos colegas que esses heróis eram “de mentira” e que 

Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela eram “heróis de verdade.” Questionou-se 

aos alunos o que seria um herói de verdade. L. afirmou que seria as “pessoas que 

fazem coisas para ajudar outras pessoas.” Foi perguntado se todos os alunos 

consideravam Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela como heróis. Felizmente, 

todas as crianças concordaram com a afirmação de L. 

A atividade superou as expectativas haja vista a situação ocorrida na 

atividade anterior. Era esperado que uma nova situação de conflito ocorresse, porém 

a atividade ocorreu positivamente com a participação das crianças. (O anexo E 

apresenta fotos da atividade). 
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Figuras 8 e 9: alunos lendo a biografia Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

Figura 10: aluna lendo as biografias de Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

O trabalho com as biografias rendeu percepções aos alunos da crueldade à 

qual o negro escravizado foi submetido no Brasil e de sua resistência, a discussão 

sobre a valorização da mulher, a inconformidade com a política de segregação no 

país da África do Sul e a compreensão do negro e da mulher como sujeitos de 

direitos. Finalizando, as crianças foram levadas à reflexão no sentido de que esses 

acontecimentos fizeram com que a sociedade enxergasse o negro de forma 

preconceituosa e que ao realizarmos atitudes de preconceito tornamo-nos iguais aos 

que promoveram os absurdos com os quais se incomodaram.  

Ao avaliar a atividade, foi possível perceber que apesar do resultado positivo, 

a proposta poderia ser mais ampla, trazendo também a leitura da biografia de 

mulheres negras, fomentando uma maior discussão sobre os gêneros. Também 
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poderia ter sido construído após a leitura de diversos ícones e personalidades 

negras, um painel a ser exposto na escola, com suas contribuições e ainda, inclusão 

dos comentários e representações artísticas dos alunos. 

 

6ª ATIVIDADE (DIA 23/11/2015) – CANÇÃO NEGRO NAGÔ 

O uso da canção Negro Nagô (banda PJ e Raiz) objetivou a ludicidade para 

deparar com a questão trabalhada até momento: o indivíduo negro como portador de 

direitos e de respeito, questão ratificada pela composição em seus versos que falam 

do direito à educação e ao sonho. Os versos também questionam a abolição da 

escravatura e apresenta a pessoa negra como igualmente merecedora de afeto. 

Para que a atividade fosse mais dinâmica tentou-se ensinar às crianças como 

cantar a canção. Mas, devido à ausência da disciplina de música na escola e à falta 

de conhecimentos musicais do professor e de um recurso sonoro na sala de aula, só 

foi possível ensinar a turma como cantar o refrão. As estrofes foram declamadas 

pelos alunos, orientados a expressá-las com emoção e entonação. Ao cantar o 

refrão, os alunos aproveitaram para inventar passos de dança e criar sons 

batucando nas mesas e cadeiras. 

Após, a turma foi convidada a ler a letra da canção. A cada estrofe, as 

crianças eram questionadas sobre o significado dos versos. Mesmo que a atividade 

não tenha alcançado o envolvimento de toda a turma (aparentemente por ser um 

gênero musical não apreciado por algumas crianças), foi possível perceber o 

interesse de muitos alunos na compreensão do sentido da canção.  
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Figura 11: recurso utilizado na apreciação da canção “Negro Nagô”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

A canção promoveu questionamentos dos alunos que foram debatidos com a 

classe, como o significado de senzala e abolição, o direito de todos (inclusive dos 

negros) a não sofrer abusos físicos, o direito à educação, a ser respeitado e ser 

amado. 

 Ao discutir sobre a história da abolição da escravatura, os alunos foram 

questionados se o fato trouxe realmente igualdade para todos. As crianças 

confirmaram a negação dessa igualdade, afirmando haver ainda muita diferença 

entre as pessoas negras e brancas no país.  

Utilizar o recurso da canção, fazer sua interpretação e cantar seus versos 

favoreceu uma dinâmica maior com os alunos sem que houvesse atritos entre os 

alunos. Talvez a diversão trazida pela canção tenha contribuído para o ambiente 

mais ameno durante a atividade. 

Entretanto, após a reflexão crítica da atividade, foi possível analisar que 

alguns fatores poderiam contribuir para o melhor desenvolvimento da atividade como 

o uso de recursos sonoros (como caixa de som) para apresentar a canção original 

aos alunos, o uso de instrumentos musicais de origem africana e afro-brasileira para 

uma dinamização maior da proposta. Também poderiam ter sido construídas 

atividades artísticas como pinturas, colagens, poemas, composição de canções para 

dar uma ludicidade mais efetiva ao trabalho. 
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7ª ATIVIDADE (DIA 27/11/2015) – CONFECÇÃO DO AUTORRETRATO 

A confecção do autorretrato teve como objetivo trabalhar a questão da 

identidade dos alunos, especialmente dos alunos negros, na intenção de ajudar na 

promoção de sua identidade. 

Para Gomes, a identidade é um conceito necessário a ser construído pelos 

cidadãos negros, pois “se refere a um modo de ser no mundo e com os outros. É um 

fator importante na criação das redes de relações e de referências culturais dos 

grupos sociais.” (GOMES, 2012, p.41). 

Os materiais disponibilizados aos alunos foram diversos como cartolina, 

lantejoulas, botões, fitas, lápis de cor, canetinha, giz de cera, cola, barbante, retalhos 

de tecido, feltro, cordas pequenas, entre outros. A diversidade de cores e formatos 

foi proposital para que os alunos pudessem realizar suas escolhas. 

Foi proposto aos alunos que se representassem de forma mais parecida 

possível. Para isso, deveriam usar as cores mais próximas de sua cor de pele e 

cabelo. A orientação foi a mesma na escolha de materiais para os olhos e cabelo. 

Para os alunos que apresentassem dúvidas em sua representação foi 

disponibilizado um espelho para os ajudarem. 

 

Figuras 12: materiais disponíveis para a atividade de confecção do autorretrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 
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Figuras 13, 14 e 15: análise das características pessoais para a confecção do autorretrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

Entre risos, escolhas, brigas por materiais, idas ao espelho, sugestões aos 

colegas, a turma se envolveu em um processo muito criativo e animado. Porém, não 

faltou quem solicitasse ajuda em sua representação. A intervenção docente foi de 

extrema importância, pois através do diálogo e de comparações com os colegas, os 

alunos puderam analisar as possibilidades para o trabalho.  
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Figura 16: imagem de alunos confeccionando suas produções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

Ainda que dentro de um processo de criação livre, mesmo que orientado, 

alguns alunos tiveram resistência em se retratarem negros. A conversa individual a 

fim de convencer esses alunos a mostrar suas qualidades foi necessária. Abaixo, o 

momento com a aluna J. representa a negociação com essas crianças para animá-

las: 

J. : “Tio está legal assim, né?” 

Professor: “Muito bonito J. Mas por que você ainda não pintou o desenho?” 

J. : “Ah tio... Tá bom assim. Não quero usar o marrom.” 

Professor: “Por quê?” 

J. : “Tio, vai todo mundo rir. Porque eu sou negra.” 

Professor: “Lembra que a gente combinou que se alguém fizesse alguma 

coisa chata, fizesse brincadeira por causa da cor, vocês iriam me falar? Então...” 

J. : “Posso usar o verde?” 

Professor: “Você é verde garota?! Eu estou dando aula para ET agora? Você 

é ET J.?!” 

(risos de J.)  

J. : “Não tio, fala sério... 

Professor: “Então, escolhe uma cor que parece com a sua cor e usa.” 

J. : “Ai tio... não sei se quero.” 

 Professor: “Você lembra quando a gente viu os quadros do Portinari? 

Lembra do autorretrato dele? Ele usou verde para se pintar?” 
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 J. : “Não” 

Professor: “Então, igual a você. Você não é verde. Como vai pintar o seu 

autorretrato assim? É igual a uma foto... Todo mundo tem uma cor, e cada cor é 

bonita, todo mundo é bonito!” 

J. : “Eu sou mais bonita que todo mundo!” 

Professor: “Se você se acha mais bonita, então pega a sua cor! Vai Logo!” 

(professor leva J. até a mesa) 

J. : “Mas tem um monte de marrom!” 

Professor: “Pega todos eles e coloca no seu braço, assim... Qual você acha 

que parece mais com a sua cor?” 

J. : “Essa cor aqui ó...”  

A aluna J. demonstrou o medo de se mostrar negra em seu desenho, por ser 

uma das vítimas das atitudes discriminatórias das crianças. Apesar de sempre se 

defender com autonomia, temeu as possíveis brincadeiras por sua cor. A construção 

de imagem positiva de sua cor através do autorretrato trouxe a J. e a outros  alunos 

a possibilidade de aumentar sua autoestima. Aumentar a autoestima significa 

valorizar características, mesmo que essa valorização rompa com as construções 

estéticas padronizadas socialmente, pois segundo Souza (2000) a autoestima é 

reflexo da consciência que o sujeito possui de sua identidade e muitos indivíduos 

negros entram em conflito com a sua autoimagem ao perceberem a inferiorização 

dos sujeitos negros e a valorização dos sujeitos brancos em nossa sociedade. 

Entretanto, para a autora é possível reconstruir essa autoimagem diante de novas 

condições de percepção. 

Creio que alguns alunos, assim como J., tiveram a oportunidade de 

reconstruir sua autoimagem e aumentar sua autoestima expondo sua características 

através da atividade do autorretrato e das outras atividades propostas anteriormente. 

Infelizmente, não havia cartolina branca e foi oferecida uma cartolina azul 

clara aos alunos. Ao indagarem como pintariam a pele branca na cartolina, pelo fato 

de não haver tinta e o lápis branco não pintar, foi preciso combinar com a  turma que 

o fundo azul seria a representação das pessoas de pele clara. 

A confecção de autorretratos trouxe situações inesperadas, sujeitas a outras 

análises, como um branco que se pintou negro mesmo sabendo que a cartolina azul 

representava a cor branca. Ao ser perguntado o que o motivou, respondeu que 

assim era mais bonito. 
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O resultado da atividade foi importante e bela: todos os alunos se animaram 

com a atividade e os alunos negros, sem exceção, aceitaram se pintar com a cor 

que os representassem no desenho. 

Como contribuição para atividades semelhantes, cito o uso da coleção de giz 

de cera “PintiKor” da empresa Koralle com 11 unidades que pretende oferecer 

maiores possibilidades de escolhas de cor para representar coloração da pele dos 

cidadãos brasileiros, tendo em vista sua diversidade étnico-racial. Não foi possível 

utilizar esse material na atividade, pois infelizmente não havia recurso para 

disponibilizar aos alunos e nem possibilidade financeira da escola de adquirir a 

coleção naquele momento. 

 

Figuras 17 e 18: imagem de alunos com as confecções de seus autorretratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 
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Figuras 19, 20 e 21: imagem de alunos com as confecções de seus autorretratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção do autor 
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8ª ATIVIDADE (DIA 30/11/2015) – ENTREVISTANDO CRIANÇAS 

AFRICANAS IMIGRANTES. 

Essa atividade permitiu aos alunos conhecer a realidade da Angola. Para a 

entrevista foram convidados três alunos da própria escola, que vieram do país 

africano. As cadeiras da sala foram dispostas em círculos, a fim de favorecer a 

participação de todos os alunos. Para os convidados foi arrumada uma mesa pelos 

próprios alunos, com água e lanche. 

O objetivo era promover o reconhecimento do continente africano e da Angola 

como locais diversos, longe do olhar carregado de estereótipos sobre o continente 

vinculado em vários meios de comunicação e apresentado ainda por alguns alunos. 

A exposição oral das crianças imigrantes convidadas foi privilegiada no sentido de 

promover o diálogo entre todas as crianças presentes. 

Sobre o assunto, Ramos e Amaral (2015) afirmam que a história da África é 

ensinada, muitas vezes, como se o continente fosse um único país composto por 

grupos tribais e com uma realidade catastrófica. Portanto, é preciso que se criem 

meios para que os alunos percebam a diversidade evidenciada no continente.  

As crianças da turma foram orientadas a levantar a mão para indicar a 

vontade de perguntar e a ficar em pé para direcionar a questão aos alunos 

convidados. Para organizar a participação dos convidados, cada pergunta foi 

respondida por um convidado. 

As perguntas foram as mais diversas possíveis, como a cidade onde 

moravam, as características das casas, o que comiam, como brincavam, se iam à 

escola, como eram as ruas da cidade, se haviam leões nas ruas, se tinham 

brinquedos em casa, se entravam na floresta, se tinham ido ao deserto, se moravam 

em casa de palha, se tinham banheiro em casa, se tinham familiares que foram 

escravos, se havia reis e rainhas na Angola, qual o nome do presidente do país. As 

perguntas não foram pré-selecionadas a fim de permitir a espontaneidade e a 

curiosidade da turma.  

Os alunos convidados responderam às questões, trazendo lembranças de 

sua terra, características do local onde moravam, as atividades escolares, dados de 

suas famílias. Quando não souberam responder, falaram naturalmente que não 

sabiam a informação. A turma foi lembrada que nem sempre sabemos tudo sobre o 

nosso país e que como os convidados eram crianças como eles, ainda não haviam 
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descoberto muitas informações sobre a Angola bem como eles que ainda não 

sabiam muitas informações sobre o Brasil.  

 

Imagem 22: Alunos imigrantes angolanos convidados para a entrevista. (Sua identificação 
foi dificultada por não haver autorização dos responsáveis para o uso de imagem.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

Grande contribuição trouxe a aluna G. contando o que havia descoberto sobre 

a Angola com seus pais, também vindos desse país. A aluna contou à turma alguns 

aspectos de sua família, comentou a maneira diferente de seus pais falarem 

(sotaque) e demonstrou o desejo de visitar o país de seus familiares.  

A atividade foi muito prazerosa. Permitiu aos alunos, através da interação, a 

compreensão da África como um continente diverso, com muita variedade e Angola 

como um país com muitas características próximas à nossa realidade. 

Analisando a atividade, compreendo que muitas questões não respondidas 

pelas crianças imigrantes convidadas e ignoradas pelo professor poderiam ser 

respondidas por um adulto imigrante do país ou por uma pesquisa mais profunda 

sobre a Angola e outros países da África pelo professor e pelos alunos da turma. 
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Figura 23, 24 e 25: imagens da participação dos alunos na atividade de entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do autor 

 

 

9ª ATIVIDADE (08/12/2015) – CONVERSANDO SOBRE BELEZA 

A última atividade consistiu num dia livre em que as crianças puderam se 

ornamentar para que pudessem fazer referências a alguns elementos da cultura 

negra africana.  

A cultura do continente africano é diversa. Longe de definir essa cultura 

apenas aos elementos trabalhados, a proposta foi se aproximar esteticamente de 

um dos modos possíveis de ornamentação. Elementos estéticos também citados 

pelos alunos durante atividades anteriores. 
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Para a atividade, foram entregues às meninas tiras de pano para fazerem 

faixas no cabelo e aos meninos, colares para que imitassem os colares de tribos 

africanas. As crianças colocaram os adereços em seus colegas sem a interferência 

do professor.  

 

Figura 26, 27, 28 e 29: imagens da atividade conversando sobre beleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: produção do autor 

 

Após a interação entre as crianças, foi solicitado que sentassem em roda no 

chão. Foram perguntadas se haviam gostado de se arrumarem daquele modo e se 

gostaram dos adereços. Após a resposta afirmativa, os alunos foram convidados a 

dizer quais partes de seu corpo consideram belas.  

Como esperado, houve risos sobre as respostas, que algumas vezes fugiram 

do lúdico gerado pelo momento e desencadearam brincadeiras pejorativas.  A 
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intervenção realizada foi para solicitar que os próprios alunos argumentassem entre 

si e comentassem as atitudes dos colegas. 

O momento de diálogo entre os alunos provocou muitas surpresas. Alunos 

que apresentavam práticas discriminatórias defenderam que cada pessoa possui 

sua própria beleza. Outros, que não há motivos para rir de ninguém, pois todos são 

bonitos. Houve ainda alunos que afirmaram que pessoas negras e brancas são 

igualmente belas. A aluna T. expôs que, muitas vezes, se sente chateada por rirem 

de seu cabelo e sua cor. O aluno M. afirmou que “a pessoa que ri da pessoa que é 

negra acaba virando racista igual àquelas pessoas que pegaram os escravos que 

nem as pessoas que prenderam o Nelson Mandela.” Muitos outros comentários se 

seguiram, apresentando o que até então os alunos haviam compreendido e 

assimilado, de algum modo, as intervenções propostas.  

A atividade alcançou o objetivo ao conceder aos alunos a possibilidade de 

exprimir suas opiniões e constatar que ocorreram mudanças de percepção da 

população negra pela turma.  

 

 

7 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

As atividades desenvolvidas com a turma objetivaram discutir o preconceito 

racial devido às atitudes discriminatórias ocorridas na turma. Através de momentos 

de diálogo e ludicidade, sem pretender repassar um conteúdo curricular, procurou-se 

proporcionar aos alunos a possibilidade de construir outra percepção da população 

negra que contrariasse a visão estereotipada e negativa presente em nossa 

sociedade. Visão tão presente no tratamento aos colegas negros e nos comentários 

em relação às pessoas negras. As atividades permitiram também aos alunos pensar 

sobre os as ações discriminatórias no ambiente escolar que geravam situações de 

conflito entre as crianças.  

A busca por autores que fundamentassem o trabalho levaram a compreender 

a escola como espaço privilegiado para uma educação crítica, segundo Perrenoud 

(2000) e, Freire (2009) e antirracista, conforme Bastos (2015). A compreensão dos 

conceitos de raça e etnia, defendidos por Munaga (2000) e Gomes (2012) 

orientaram o cuidado no tratamento das informações com os alunos bem como 

elucidaram a perspectiva ideológica que formatou as intervenções. A busca pela 
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legislação educacional respaldou a necessidade e a inserção da temática no 

cotidiano da sala de aula como referido nas leis 10.630 de 2003 e 11.645 de 2008. 

As considerações de Prado e Cunha (2007) trouxeram importantes 

contribuições para o delineamento da metodologia deste trabalho A pesquisa 

qualitativa defendida por estes, como modo para aproximar-se de um fenômeno 

social na intenção de investigá-lo e compreender suas facetas, valorizando os 

interesses e valores do pesquisador, permitiu situar-me na pesquisa com minhas 

intenções e percepções sobre o problema. Também a pesquisa no/do/com o 

cotidiano, explicitada pelos mesmos, tornou-se referência para este trabalho, pois 

justifica a aproximação do rigor científico da pesquisa com o compromisso do 

pesquisador junto às pessoas presentes no processo investigativo, tendo como 

objeto de análise determinada situação ocorrida no cotidiano de tal grupo. 

A inspiração na pesquisa-ação apresentada por Moreira e Caleffe (2008), 

deu-se pela dos autores ao afirmarem que esta favorece a possibilidade do 

professor modificar alguma situação encontrada em sua atividade profissional, 

integrando suas opções teóricas à pesquisa e à intervenção para sua superação, à 

luz de um processo de análise e de criatividade. A escolha pela pesquisa-ação 

permitiu a escolha de intervenções para o problema apresentado neste trabalho de 

maneira crítica e intencional a fim de se comprometer com a reflexão sobre as 

atitudes de discriminação racial em sala de aula. 

A conceituação de sequencia didática descrita por Zabala (1998) como um 

grupamento de atividades ordenadas com uma estrutura e articulação para que 

alcancem determinados objetivos, permitiu a escolha das atividades desenvolvidas, 

na tentativa de favorecer com os alunos uma continuidade na reflexão sobre o 

preconceito racial. 

Considero que a investigação alcançou seus objetivos ao contribuir para 

construção de atitudes críticas e não discriminatórias. A pretensão do trabalho não 

foi configurar pensamentos, ações e posicionamentos, mas favorecer o diálogo e o 

confronto a respeito das questões da cultura africana e afro-brasileira, bem como 

favorecer a percepção do respeito às pessoas negras. Ficou explícito este alcance 

ao observar o modo alguns alunos passaram a se tratar. O cuidado no tratamento 

aos alunos negros evidenciou-se na preocupação dos termos a serem nos diálogos 

e brincadeiras. Algumas crianças chegaram a procurar-me para confirmar se 

determinados termos poderiam ofender seus colegas, o que promoveu (ainda em 
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curto espaço de tempo até o final dos dias letivos) um diálogo permanente entre 

professor e alunos. Situações em que crianças anteriormente promoviam deboches 

e inferiorização de seus pares de pele negra foram alteradas por situações de 

elogios em referência à sua cor e tipo de cabelo. 

As produções livres de alguns alunos negros foram modificadas pela escolha 

de cores que procuravam aproximar de seu tom de pele. Também a representação 

de seus cabelos passou a ser mais evidente em seus desenhos, mostrados ao 

professor como alegria e entusiasmo por sua ilustração. 

Também creio ser evidência deste alcance a procura de alguns responsáveis 

dos alunos para compreender as atividades e os elogios dispensados à pesquisa 

quando ficaram explícitos seus objetivos. Também o interesse de colegas 

professores pelo andamento do trabalho, das etapas propostas e resultados, bem 

como o pedido de compartilhamento dos materiais utilizados, é considerado por mim 

como parte da conquista dos objetivos. 

Perceber a mudança de comportamento de alunos no tratamento aos seus 

colegas negros, na defesa das características das pessoas negras, na compreensão 

de elementos da história e da cultura africana e afro-brasileira é ter ciência da 

validade do trabalho, pois se percebe que assim foram vencidas com estes alunos 

(não todos, reforço) as influências preconceituosas e racistas em relação à 

população negra.  

Espero que a reflexão desta pesquisa possa contribuir com outras práticas 

docentes que pretendam também realizar a discussão do preconceito racial através 

de uma educação crítica. Sabemos que o enfrentamento ao preconceito racial é um 

caminho árduo que apresenta muitas dificuldades. Entretanto esse enfrentamento é 

necessário, pois as relações sociais ainda se encontram impregnadas de práticas 

discriminatórias. A escola precisa favorecer essa discussão, pois nela há a 

possibilidade de análise, comparação, constatação dos fatos em relação à 

população negra e reeducação dos pensamentos e atitudes. 
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