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RESUMO 
 

 

Embora as lutas sociais dos afrodescendentes tenham se iniciado há muito tempo, se 

intensificaram nos anos 1970 do século XX, com a reivindicação de oportunidades 

igualitárias de educação e trabalho. No Brasil, muito ainda precisa ser feito para que se 

supere o racismo e as discriminações. Nesse contexto, a escola passa a ser uma das mais 

importantes instituições no combate à reprodução das desigualdades e o currículo e a 

formação do professor são apontados como os elementos centrais para a construção de  

educação voltada às relações étnico-raciais que deve guiar-se pelo enfrentamento ao 

preconceito racial e à discriminação, bem como deve promover o reconhecimento e 

valorização da cultura afro-brasileira. Em 2003 é promulgada a Lei n. 10.639 (BRASIL, 

2003) voltada à promoção de mudanças na realidade escolar, indicando que o currículo 

da Educação Básica deveria contemplar o estudo da história e da cultura africana e afro-

brasileira. Em 2004, a Resolução n. 1 do Conselho Nacional de Educação/CP, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

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

2004b), faz referência à necessidade de professores capazes de refletir sobre as relações 

que estão na sociedade e na própria escola, de forma a projetar adequadas ações 

pedagógicas, o que implica em uma formação voltada para esse fim. Nesse sentido, se 

questiona acerca da formação dos professores, nesse caso, do professor/pedagogo 

formado nos cursos de Pedagogia. Como as determinações legais acerca da temática da 

educação das relações étnico-raciais se presentificam nas propostas pedagógicas dos 

cursos de Pedagogia? Que formação de professores, de modo geral, e, especificamente, 

voltada às relações para a educação étnico-racial a proposta pedagógica desses cursos 

indica? A pesquisa aqui apresentada, tendo na sua base essas questões, objetivou 

investigar como a temática da educação das relações étnico-raciais se encontra 

contemplada nas propostas pedagógicas de cursos de Pedagogia, presencial e à 

distância, de Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, localizadas no Sul de 

Minas de Gerais, visando refletir sobre a formação do professor formado por esse curso. 

Foi analisada a proposta pedagógica de oito cursos de Pedagogia e, para tal, empregou-

se um instrumento de análise que fez uso de descritores relacionados a partir da 

legislação para a área da educação das relações étnico-raciais e da formação de 

professores. Os resultados indicam que, embora esses cursos cumpram com a 

legislação, a temática encontra-se isolada e ou em lugar periférico em relação às 

discussões centrais do curso, com exceção de uma das propostas analisadas cujo estudo 

está presente em diferentes disciplinas e em projetos interdisciplinares institucionais. 

Para tal, a inserção de disciplinas e conteúdos relativos à educação das relações étnico-

raciais nos cursos de Pedagogia é tarefa urgente a ser colocada em prática. No entanto, 

deve promover ações e programas interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão que, 

em seu conjunto, promovam relações interpessoais respeitáveis e igualitárias. 
 

Palavras-chave: Diversidade. Relações étnico-raciais. Formação docente. Propostas 

Pedagógicas.



 

 

ABSTRACT 

 

COSTA, I. M. Education, diversity and teacher training: ethnic-racial issues on 

pedagogical proposal of Pedagogy courses at Higher Education Institutions in South-

Minas Gerais. 2017. 137 f. Dissertation (Master in Education) Universidade Vale do 

Sapucaí, Pouso Alegre, 2017. 

 

The social struggles of Afrodescendants although began long ago, they intensified in the 

1970s with the demand for equality on opportunities for education and work. Much, 

therefore, needs to be done in our country, Brazil, to overcome racism and 

discrimination. In this context, the school becomes not only one, but the most important 

institution in combating the reproduction of inequalities, and the curriculum and teacher 

training are pointed out as the main elements for the construction of an education 

focused on ethnic-racial relations that should be guided for fighting against racial 

prejudice and discrimination, as well as promoting the recognition and appreciation of 

the Afro-Brazilian culture. Law nº. 10,639 (BRAZIL, 2003) was enacted in 2003 to 

promote changes in school reality, indicating that the curriculum of Basic Education 

should contemplate the study of African and afro-brazilian history and culture on it.In 

2004, Resolution nº. 1 of the National Education Council/CP, which establishes the 

National Curricular Guidelines for the Education of Ethnic-Racial Relations and for the 

Teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture (BRAZIL, 2004b), makes 

reference to the need of teachers capable of reflecting on the relationships that are in 

society and at school in itself, in order to design adequate pedagogical actions, which 

implies in a trainning aimed at this purpose. In this regard, questions about the 

formation of teachers, in this case, the teacher/pedagogue trained in Pedagogy courses. 

How do the legal determinations regarding the education of ethnic-racial relations are 

presented in the pedagogical proposals of the courses of Pedagogy? Which  teacher  

training, in general, and specifically, focused on relations for ethnic-racial education 

does the pedagogical proposal of these courses indicate? The research presented in this 

paper, based on these questions, aimed to investigate how the thematic of education of 

ethnic-racial relations is contemplated in the pedagogical proposals of Pedagogy 

courses, both onsite and e-learning studies, of Public and Private Higher Education 

Institutions, Located in the south of Minas de Gerais, aiming to reflect on the formation 

of the teacher graduated by this course.The pedagogical proposal of eight Pedagogy 

courses was analyzed and, for this, an analysis instrument was employed that have  

made  the usage of related descriptors from the legislation on the education area of 

ethnic-racial relations and teacher training. Although these courses comply with the 

legislation, the results indicate that the subject is isolated and/or in a peripheral place in 

relation to the key issue discussions, with the exception of one of analyzed proposal 

whose study is present in different disciplines and in interdisciplinary institution 

projects. To this end, the insertion of disciplines and contents related to the education of 

ethnic-racial relations in Pedagogy courses is an urgent task to be put into practice. 

However, it should promote interdisciplinary actions and programs of teaching, research 

and extension that, as a whole, promote respectable and egalitarian interpersonal 

relationships. 

Keywords: Diversity. Ethnic-racial relations, Teacher training, Pedagogical Proposals. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

No Brasil, um país constituído pela riqueza de muitas etnias, as discussões sobre 

o racismo, o lugar social dos descendentes e a necessidade de relações étnico-raciais 

respeitosas e justas ainda estão longe de atender às necessidades presentes em nossa 

sociedade. Especificamente em relação à afrobrasilidade e às políticas voltadas à 

erradicação do racismo e do preconceito, a situação que se mostra não é diferente. 

Historicamente são conhecidas as lutas e conquistas desse grupo, sendo que os 

movimentos dos negros são os mais antigos movimentos étnicos e sociais do Brasil. 

Uma das primeiras frentes de batalhas foram os Quilombos e, na contemporaneidade, 

surgiram organizações como o “Movimento Negro Unificado”. Para Fernandes (1965), 

após a abolição da escravatura, os negros libertos, continuaram sendo discriminados e 

submissos em relação à população branca. Os negros tiveram que aceitar subempregos 

por causa da discriminação da população branca. 

O Brasil, país marcado profundamente por uma história de racismo e exclusão e 

desigualdades, reflexões acerca dessa situação precisam estar presentes em toda a 

sociedade. De acordo com Cavalleiro (2001), é preciso considerar que tanto as lutas 

como as conquistas sociais dos afrodescendentes precisam ser reconhecidas por toda a 

sociedade e não apenas por este grupo social. Em relação à escola, embora não seja a 

única, mas uma importantíssima instituição social em que o racismo e a discriminação 

acontecem é, segundo Cavalleiro (2001), um espaço muito pertinente para a construção 

de práticas que visem à superação desses graves problemas sociais. 

Para Munanga (2005), resgatar a memória pública e a história da comunidade 

afrodescendente não interessa somente aos alunos de ascendência negra; importa a 

todos. Essa memória histórica pertence a toda sociedade brasileira, tendo em vista que a 

cultura da qual nos alimentamos no dia a dia é fruto de todas as etnias e que formam 

esse país, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolveram as relações sociais 

entre essas diferentes etnias e culturas. 

Voltando-se para a escola como um espaço de reflexão, de construção não só de 

conhecimento, mas também da identidade, o desafio é construir a educação étnico-

racial. Em 2003, a Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003), uma legislação fruto da luta social 

dos movimentos negros no Brasil, determinou que fizessem parte do currículo do ensino 

fundamental e médio a história dos africanos e afrodescendentes no país, sua cultura e 
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tradições, bem como a problematização do preconceito, da discriminação e das marcas 

dominantemente eurocêntricas. 

Do ponto de vista legal, a Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003) determinou, além de 

medidas para sua operacionalização, reflexões sobre a formação de um professor que 

contribuísse para a construção de uma educação para as relações étnico-raciais. Tal 

determinação está presente, além desse, em outros documentos oficias e legislações, 

como na Resolução n. 2 de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (BRASIL, 2004b) e na Resolução CNE/CP n. 1 de 16 de maio de 

2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, Licenciatura (BRASIL, 2006). 

Tendo decorridos 14 anos da homologação da Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003
1
) é 

preciso avaliar sua implicação nas novas gerações, sobretudo nesse momento em que 

outras medidas legais têm sido impostas, como a Base Nacional Curricular para o 

Ensino Fundamental (BRASIL, 2017c), documento que trata exclusivamente da 

educação infantil e do ensino fundamental (1º ao 9º ano) que garante e mantém o 

respeito à diversidade. Compreendo que a reflexão da temática das relações étnico-

raciais se mantém atualizada e necessária, uma vez que uma sociedade ética e justa 

ainda está em construção para o que se exige o envolvimento de todos e, em especial, da 

escola e dos professores que podem colocar-se como agentes de relevância nesse 

processo. Nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior precisam contemplar em 

suas propostas pedagógicas para a formação dos professores/as um currículo que 

privilegie a diversidade e que reconheça a complexidade cultural, social e econômica do 

país, sobretudo, nesse momento em que outras medidas legais têm sido impostas. 

Compreendemos que a reflexão da temática das relações étnico-raciais (neste trabalho, 

relações étnico-raciais negras e ou afrodescendentes) se mantém atualizadas e 

necessárias, uma vez que uma sociedade ética e justa é ainda uma construção para o que 

se exige o envolvimento de todos e, em especial, da escola e dos professores que podem 

colocar-se como agentes de relevância nesse processo. 

                                                           
1 

Em 2008 a Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003) foi alterada pela Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008 

(BRASIL, 2008), que inclui a temática indígena do estudo das relações étnico-raciais estabelecendo 

que as diretrizes e bases da educação nacional deverão também incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a temática da História e Cultural Afro-Brasileira e Indígena. Nessa pesquisa, consideramos 

essa legislação também como um importante marco histórico para a mudança das relações sociais e 

étnico-raciais no país, mas, em função de que este trabalho se volta às questões da história dos 

africanos e afrodescendentes, sem desconsiderar a Lei n. 11.645 partimos da discussão da Lei n. 

10.639 e das Resoluções que a seguiram.  
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É necessário que os cursos de formação inicial de professores se voltem à 

formação de profissionais que possam atuar frente a essa complexa situação social e 

educacional. 

Para Oliveira (2007), a grande maioria dos docentes, no decorrer de suas 

carreiras e formação inicial, já reuniu saberes pedagógicos, práticos e étnico-raciais que, 

na maioria das vezes, são evidenciados pela ausência de reflexões e pelos rótulos, o que 

é consolidado pelo mito da democracia racial
2
. Para tal, se faz necessário desconstruir 

saberes fixados na sociedade e na educação escolar. Segundo o autor, é preciso provocar 

compreensões que movimentam conflitos teóricos e concepções eurocêntricas, bem 

como aquelas que estão na base de “concepções epistemológicas, históricas e didáticas 

amplamente fortalecidas” (OLIVEIRA, 2007, p. 3), o que se coloca à prova e para o que 

se solicitam ressignificações. 

Segundo Santos (2013), a formação inicial oferecida pelos cursos de Pedagogia 

e demais licenciaturas, desde a publicação da Lei n. 10.639/2003 (BRASIL, 2003), 

muito pouco tem contribuído para a instrumentalização do professor, percebendo-se 

também que as instituições não estão comprometidas com a construção de um projeto 

político pedagógico voltado, na formação do professor, para um processo de 

sensibilização e de real formação para o docente que propicie novos e outros sentidos 

para as ações educativas e amplie os conhecimentos acerca da cultura afro-brasileira e 

do tratamento apropriado das questões raciais em sala de aula. 

Tendo em vista esse quadro, o objetivo desta pesquisa foi investigar a temática 

das relações étnico-raciais nas propostas pedagógicas
3
 de cursos de Pedagogia visando, 

por meio desse levantamento de dados e análise, refletir sobre a formação do professor 

egresso desse curso. Buscou-se por analisar como o estudo das relações étnico-raciais, 

obrigatório por força das legislações (BRASIL, 2003, 2004a, 2004b, 2009, 2010, 2014, 

2015, 2016a, 2016b), se encontra contemplado nas propostas pedagógicas dos cursos de 

Pedagogia. As questões que dirigiram a pesquisa foram: Como as determinações legais 

acerca da temática da educação das relações étnico-raciais se presentificam nas 

                                                           
2 

O mito da democracia racial é a ideia de que o Brasil é um país escravista sem preconceito onde todas 

as raças vivem em harmonia. Para saber mais sobre o assunto ler: MOURA, C. Miscigenação e 

democracia racial: mito e realidade. In: ______.. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo, Editora 

Ática, 1988 
3 

Nesta pesquisa e em seu relato, compreendeu-se por proposta pedagógica o documento escrito, 

elaborado coletivamente, em que se apresentam os objetivos, metas e estratégias do curso em questão, 

bem como a matriz curricular que envolve disciplinas, ementas e bibliográficas básicas e 

complementares, formas de avaliação, projetos integrados e interdisciplinares e propostas para 

estágios e práticas de ensino. 
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propostas pedagógicas dos cursos de Pedagogia? Que formação de professores, de 

modo geral, e, especificamente, voltada às relações para a educação étnico-racial a 

proposta pedagógica desses cursos indica? 

A investigação, de abordagem qualitativa (SEVERINO, 2007; CHIZZOTTI, 

2010), assumiu a pesquisa documental (LÜDKE; ANDRÉ, 2013) como procedimento 

metodológico tendo-se, nesse caso, foco nas propostas pedagógicas de cursos de 

Pedagogia como os documentos analisados. Como já se apresentou, compreende-se 

como “proposta pedagógica” o documento construído para o curso em questão e que 

apresenta seus objetivos, princípios e organização curricular (SALES, 2009); envolve, 

portanto, o projeto pedagógico da Instituição de Ensino Superior e do curso e sua matriz 

curricular. 

Durante a pesquisa realizei um levantamento bibliográfico de artigos, 

dissertações e teses nos portais Scielo
4
, Portal de Periódicos da CAPES

5
 e Repositórios 

Digitais das Universidades
6
 que tivessem como objeto a investigação das relações 

étnico-raciais no contexto de cursos de formação de professores. Esse levantamento 

objetivou a pesquisa de estudos correlatos a esta investigação realizados em nível de 

Brasil, visando delinear o problema e o referencial teórico da pesquisa. Esses estudos 

(quadro apresentado em anexo) foram usados tanto na composição da discussão teórica 

sobre a educação das relações étnico-raciais na formação de professores como na 

análise das propostas pedagógicas dos cursos de Pedagogia. 

O encaminhamento metodológico da pesquisa, uma análise documental, tem 

referência na ideia de currículo escrito (GOODSON, 1977 e 2013). Para Goodson 

(2013, p. 21), o currículo escrito é “um testemunho visível, público e sujeito a 

mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua expressividade, legitimar uma 

escolarização”. Nesse sentido, ao analisar as propostas pedagógicas dos cursos, 

documento suporte do currículo escrito, se buscou considerar, a partir do texto desses 

documentos, os elementos que constituem essas propostas e a relação estabelecida entre 

esses, tendo como pano de fundo a Instituição de Ensino Superior/IES, o próprio curso 

                                                           
4 

A ScientificElectronic Library Online – SciELO, biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros 
5 

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é 

uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor 

da produção científica internacional 
6 

Repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção 

científica de uma instituição ou área temática. Foram acessados os repositórios da Universidades 

Federais da Bahia, de São Carlos, Fluminense, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São João 

Del Rei. 
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representado por sua missão e objetivos e a legislação para a área da educação étnico-

racial e da formação de professores. 

 

1.1 MEMORIAL DE FORMAÇÃO: DO ENTRELAÇAMENTO DE HISTÓRIAS E 

EXPERIÊNCIAS, A CONSTITUIÇÃO DA PROFESSORA-PESQUISADORA E 

A ESCOLHA DO TEMA DA PESQUISA 

 

A opção do tema/objeto de uma pesquisa implica em cuidadoso trabalho de 

busca e reflexão. Lüdke e André (2013) afirmam sobre a importância dessa escolha para 

o desenvolvimento de todo o processo de investigação. Essas autoras afirmam também 

que dessa escolha pode participar a trajetória e experiências da própria pesquisadora. 

Assim, com a apresentação de meu Memorial de Formação, busquei evidenciar em 

minha trajetória pessoal e profissional, implicadas nessa memória, as experiências da 

professora que também estavam presentes na construção do tema da pesquisa. 

O Memorial de Formação, enquanto gênero textual e discursivo, propicia por 

meio do rememorar e da reflexão, um processo que pode ser formativo para seus 

autores. Segundo Prado e Soligo (2005, p. 59), “possibilita a emergência de um 

conjunto de conhecimentos advindos da ação, de um conjunto de conhecimentos 

advindos da formação e a inter-ação de ambos”. Para Carrilho et al. (1997, p. 4), o 

Memorial é um texto essencialmente autobiográfico, no qual o autor “descreve a sua 

trajetória estudantil e profissional de forma crítica e reflexiva”.  

Apresentar nessa dissertação meu Memorial de Formação objetivou, portanto, o 

resgate de minha formação como profissional da educação, uma história que entrelaçada 

a outras tantas pode, em seu conjunto, dizer da formação e trajetória de outros 

professores em dado período histórico. Assim, as reflexões que faço a partir da escrita 

desse Memorial compõem a cena-contexto (social e educacional) na qual esta pesquisa 

teve origem. Objetivou, como afirmam Prado e Soligo (2005, p. 5), estimular “o 

despertar de outras histórias, para que se produzam outros sentidos, outras relações, 

outros nexos”. E a história se inicia; fica o convite para virem junto nessa narrativa. 

  

Sou natural de Inconfidentes, Minas Gerais, e como meu pai trabalhava nos 

Correios, mudávamos muito, tendo morado em muitas cidades do Sul desse estado. 

Entrei com seis anos na escola e fui direto para a primeira série, que fiz na cidade de 
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Ribeirão Vermelho. Não sabia escrever nada e todos os alunos sabiam; nos primeiros 

dias fiquei sem chão, mas como sou muito independente e persistente, logo comecei a 

escrever e a ler. 

Mudamos para Pouso Alegre e fiz uma parte do ensino fundamental nessa 

cidade. Morávamos longe da escola e minha mãe não queria que eu fosse sozinha, mas 

como não tinha quem me levasse todos os dias, depois de poucas semanas já estava indo 

sozinha à escola. Voltamos a morar em Inconfidentes, onde estamos até hoje. Estudei 

todo o tempo em escola pública. Terminei o ensino fundamental e em seguida iniciei o 

curso de Magistério, na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais.  

Quando eu estava no ensino fundamental sempre ouvia muitas piadas e 

comentários sobre os negros e sua cultura. Nas aulas de História, nas leituras e 

discussões acerca da escravidão no Brasil, percebia os olhares que os colegas lançavam 

em minha direção. Nesses dias, sabendo que esse seria o conteúdo das aulas, arrumava 

uma desculpa qualquer para não ir à aula. Nunca um professor - nesse nível de ensino e 

nos que o sucederam - posicionou-se frente a essas brincadeiras de mau gosto. Talvez 

não soubessem como lidar com tal situação ou talvez concordassem com as 

brincadeiras. 

São experiências que, muitos anos depois, constituíram a professora que me 

tornei. A importância das diferentes etnias e culturas e o desenvolvimento da cidadania 

e do respeito a todos foi algo que sempre me preocupou e sobre o qual me voltava 

enquanto docente. Porém, anos mais tarde, por meio de leituras e outras reflexões, pude 

compreender de forma reflexiva e crítica questões que, como marcas históricas, estão 

presentes nas salas de aula e nas escolas como um todo, bem como ainda marcam as 

relações sociais. 

Retomando um pouco mais de minha trajetória, lembro que antes de me formar 

no Magistério já estava dando aulas no Curso de Educação Integrada, em 1982, que hoje 

é o Curso de Educação de Jovens e Adultos. Nossa, foi muito difícil! Quantas pessoas 

que não sabiam ler e escrever, e pessoas muito mais velhas do que eu! O desafio foi 

muito grande, mas também foi muito compensador saber que aquelas pessoas, que eram 

praticamente excluídas da sociedade por não saberem ler e ou escrever, estavam enfim 

podendo aprender, conseguindo seus documentos e também tendo oportunidades para 

ter um emprego melhor. 

Quando me formei no Magistério, em 1983, aceitei outro desafio: fui dar aulas 

em Bueno Brandão/MG. Era uma classe multisseriada e os alunos desse grupo tinham, 
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portanto, idades muito diferentes. Um desafio maior era chegar ao bairro em que se 

localizava a escola, pois o único meio era o caminhão que transportava o leite. Tinha 

que sair de casa às cinco horas da manhã e não tinha hora para voltar. Porém, foi 

experiência que, como tal, segundo Larrosa (2004), tocou-me profundamente e 

participou de minha formação como professora. Eram crianças que tinham suas raízes 

no sítio e, por isso, tinham um saber empírico e singular. Reconhecer, valorizar e 

relacionar esse saber à cultura da escola, ao conhecimento sistematizado nos livros, às 

vezes se mostrava uma tarefa difícil, mas também era enriquecedora para mim, que 

aprendi muita coisa com elas. 

Nesse período em que estava em sala de aula tinha sentimentos totalmente 

antagônicos. Por um lado, gostava da convivência com os alunos, valorizava o 

conhecimento vivenciado por eles integrando-os ao conteúdo a ser transmitido em sala 

de aula. Por outro lado, o ensino em salas multisseriadas pode se tornar complexo. 

Nunca antes em minha formação inicial de professora tinham me dito que encontraria 

tal situação. Aliás, ao contrário, em minha formação sempre me foi colocado que tudo 

funcionaria “na mais perfeita ordem”. Não havia, nesse discurso da/na formação inicial, 

discussões acerca das desigualdades sociais no interior da escola, da necessidade e 

importância de incluir a todos, bem como em minha formação não aprendemos sobre a 

diversidade cultural e as relações étnico-raciais. São temáticas fundamentais na 

formação dos professores e sua ausência, ou insuficiência, pode promover falhas na 

formação do professor e, consequentemente, em sua atuação profissional. 

Em toda minha trajetória como professora sempre fui respeitada pelos alunos 

independente da cor da pele. Se em casa ouviam alguma coisa dos pais, nunca deixaram 

transparecer. Trabalhei muito com alunos da zona rural e havia muito respeito entre 

ambas as partes. Porém, as realidades são múltiplas e complexas e, talvez em outros 

contextos tivesse vivido situação diferente, como aquelas que vivenciei enquanto aluna. 

Hoje fazendo minhas reflexões, percebo que a escola pouco conhece de seus alunos e 

que isso pode levar à exclusão. A diversidade social, cultural e étnica na sala de aula 

oportunizará aos alunos a troca de experiências e o crescimento de cada um, mas se faz 

fundamental que o professor esteja preparado para atuar como mediador.  

Em 1988, fui aprovada no concurso para a Escola Agrotécnica Federal de 

Inconfidentes, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 

Minas, onde atuo. Na Escola Agrotécnica, meu primeiro trabalho foi na Secretaria 

Escolar na Seção de Registros Escolares. Depois atuei na Coordenadoria de Integração 
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Escola-Comunidade e Comunicação Social, onde permaneci por dezesseis anos. Esse 

trabalho era muito gratificante. Eu cuidava dos estágios, visitas técnicas, cursos 

promovidos pela Instituição, convênios com empresas na área de extensão e tinha a 

oportunidade de estar em contato com a realidade social e cultural dos alunos. 

Quando entrei para trabalhar na antiga Escola Agrotécnica, quase não havia 

negros e os que lá estavam faziam serviços não menos importante, mas que, do ponto de 

vista de uma população altamente eurocêntrica, são fazeres profissionais consideradas 

menores. Com certeza eu fui a primeira pessoa negra que ocupou um cargo que seria 

para os brancos. 

Com o surgimento dos Institutos Federais, fui convidada para integrar a equipe 

de implantação do IFSULDEMINAS, na reitoria, em Pouso Alegre, na função de 

Coordenadora de Controle e Registros Acadêmicos, onde fiquei por cinco anos e meio. 

Em 2015, retornei para o meu campus de origem, o Campus Inconfidentes. Fui trabalhar 

na Supervisão Pedagógica, setor em que fui muito bem recebida e também gostei das 

atividades ali realizadas. 

Ainda sobre minha formação, fiz Pós-Graduação Lato Sensu em Educação 

Inclusiva e Especial no ano de 2002 e constatei que as solicitações e mudanças 

necessárias para a construção de educação inclusiva esbarram na falta de preparo das 

pessoas e dos profissionais para lidarem com situações de exclusão que precisam ser 

transformadas. Já melhoramos bastante quanto à inclusão escolar, inclusive com a 

legislação para a área, mas seria bom mesmo se houvesse mais consciência e menos 

preconceito. Sei que não posso consertar o mundo, mas posso contribuir com a minha 

comunidade e com pessoas que convivem comigo. Acredito que a diversidade precisa 

ser considerada como algo inerente ao humano e aos grupos sociais; a diferença 

enriquece os encontros e não deveria ser responsável por afastamentos e divergências. 

Na trajetória profissional narrada neste Memorial, embora as questões relativas à 

diversidade fizessem parte do meu cotidiano pessoal e profissional, foram poucos os 

momentos em que tive a oportunidade de refletir formal e teoricamente sobre o assunto. 

Do ponto de vista pessoal, sou afrodescendente e não posso negar que já sofri muitos 

preconceitos. Porém, essas situações me deram força para continuar minha luta e 

mostrar às pessoas que as diferenças estão (ou deveriam estar) nas oportunidades e no 

acesso aos bens culturais. No Mestrado, vi a possibilidade de reflexão e de formação 

profissional e a oportunidade de voltar-me, como pesquisadora, para a educação das 
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relações étnico-raciais, em específico, na formação inicial de professores, o que justifica 

o tema dessa dissertação. 

Navegar é preciso e a todo o momento surgem novos desafios que nos mostram 

que estamos sempre a recomeçar. Temos que reconsiderar nossos conceitos e práticas, 

dar novos sentidos ao que construímos como verdades em outras épocas, porque as 

verdades também mudam com o passar do tempo. É preciso dar outros significados ao 

que já estava construído e cristalizado; é preciso tomar consciência, revendo fazeres e 

saberes sobre os quais deixamos de refletir. Afinal de contas, somos seres inconclusos, 

inacabados e estamos sempre em constante processo de aprendizagem e formação 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2004). 

Para Larrosa (2004, p. 21) “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. O autor 

continua dizendo que para viver a experiência é necessário suspender o que sabemos e 

estar abertos a outro saber.  

A experiência,  a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 

juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2004, p. 24). 

A docência traz isso, e foi o que aconteceu comigo! Com as rememorações de 

minhas experiências no cotidiano de uma sala de aula, percebo que há muito a se fazer 

pela formação docente e essas experiências, significativas para a professora que sou, 

motivaram-me a navegar pelos caminhos da pesquisa, especificamente sobre a temática 

da educação das relações étnico-raciais negras nos cursos de formação inicial de 

professores, cursos de Pedagogia, temática dessa investigação.  

Essa dissertação, um relato de pesquisa desenvolvida, cumpre a função de 

apresentar seus resultados, bem como a base teórica na qual a investigação se apoiou. 

Para tal, além dessa apresentação, em que se anuncia e se delineia a pesquisa realizada e 

a origem e construção do tema (do que fez parte a apresentação de meu Memorial de 

Formação). 

Organizei essa dissertação em outros cinco capítulos que apresentam os 

seguintes conteúdos: no Capítulo 2 - A pesquisa: tema, objetivos e encaminhamento 

metodológico, esse capítulo traz a metodologia que utilizei para o desenvolvimento da 
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pesquisa. No Capítulo 3 - Questões étnico-raciais e a constituição do povo brasileiro: 

aspectos históricos e sociais para pensar a educação e a formação dos professores, 

procurei mostrar um pequeno resumo do contexto histórico dos povos africanos e da 

escravidão no Brasil, o que justifica o estudo da educação das relações étnico-raciais na 

formação dos professores formados no curso de Pedagogia, como uma forma de 

reconhecimento das lutas dos povos africanos bem como a valorização da cultura 

africana e afro-brasileira. O Capítulo 4 - Perspectivas em relação às questões étnico-

raciais, educação e formação de professores: reflexões sobre a legislação e 

documentos oficiais para a área, trago as legislações que fomentam essa pesquisa para 

fazer uma reflexão sobre o racismo, e as discriminações que assolam a sociedade 

brasileira, nesse sentido é necessário repensar a formação dos professores de forma 

geral. E finalmente o Capítulo 5 - Análise das propostas pedagógicas de cursos de 

pedagogia de IES sul-mineiras em relação à temática da educação das relações 

étnico-raciais negras, nessa parte do texto fiz a análise das propostas pedagógicas das 

oito Instituições de Ensino Superior sul-mineiras observando qual o lugar dado à 

educação das relações nesses documentos. 
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2 A PESQUISA: TEMA, OBJETIVOS E ENCAMINHAMENTO 

METODOLÓGICO  

 

 

Compreendo a importância do curso de formação inicial no processo formativo 

dos professores e tendo em vista a necessária inserção da temática da educação das 

relações étnico-raciais nesses cursos, a pesquisa teve como objetivo investigar essa 

temática nas propostas pedagógicas de cursos de Pedagogia. Buscou-se analisar como o 

estudo da educação das relações étnico-raciais, obrigatório por força das legislações, 

encontra-se contemplado nessas propostas pedagógicas analisadas. Foram levantadas e 

analisadas oito propostas pedagógicas de cursos de Pedagogia de Instituições de Ensino 

Superior, públicas e privadas, localizadas no Sul de Minas de Gerais. 

A escolha pelo curso de Pedagogia
7
, dentre outros de formação de professores 

(Licenciaturas), se deve a dois aspectos: o primeiro é que o professor egresso desse 

curso atuará na educação infantil e nos anos finais do ensino fundamental, considerados 

esses níveis de ensino como etapas básicas da formação escolar; o segundo aspecto, diz 

respeito à solicitação específica da educação das relações étnico-raciais presente na 

Resolução CNE/CP n. 1, de maio 2006 (BRASIL, 2006), que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura 

(BRASIL, 2006), o que não acontece de forma tão direta objetiva na maioria das demais 

Diretrizes para outras Licenciaturas. 

 

2.1 A METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

A investigação assumiu a abordagem qualitativa que, segundo Chizzotti (2010), 

possibilita perceber e valorizar a relação entre diferentes elementos. 

A abordagem qualitativa parte do fundamento que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

                                                           
7 

Embora o curso de Pedagogia forme o profissional tanto para a docência na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental como para atuar na gestão educacional, a opção por me referir ao 

egresso desse curso como “o professor” tem na sua base a necessária formação para atuar com as 

questões da relação étnico-racial que emergem das interações em sala de aula, como o afirma a Lei 

10.369 (BRASIL, 2003). 



25 

 

por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do 

processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um 

significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 79). 

 

Complementando essa ideia, Severino (2007) afirma que, na pesquisa de 

abordagem qualitativa, o levantamento de dados está relacionado aos contextos em que 

os dados foram produzidos e aos grupos sociais presentes. 

Nesta pesquisa, dentro da abordagem qualitativa, se fez uso da análise 

documental como procedimento de pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 2013). Nesse tipo de 

análise, têm-se como fontes documentos impressos ou não, contemporâneos ou 

retrospectivos, tais como: jornais, fotos, filmes, gravações e documentos legais 

considerados cientificamente autênticos. Para Ludke e André (2013), os documentos 

consistem em uma importante fonte dos quais podem ser retirados indícios que 

fundamentem as declarações do pesquisador.  

 

2.2 O CONTEXTO DA PESQUISA: AS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DE CURSOS 

DE PEDAGOGIA 

 

Nas mesorregiões Campo das Vertentes - microrregião de Lavras e na 

mesorregião Sul/Sudoeste de Minas - microrregião de Itajubá, Pouso Alegre, São 

Sebastião do Paraíso e Varginha (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2016), há 21 instituições de ensino superior que ofertam cursos de 

Pedagogia, nas modalidades presencial e à distância, dentre elas seis Instituições de 

Ensino Superior públicas que ofertam cursos nas modalidades presencial e EaD; 11 

Instituições de Ensino Superior privadas que ministram o curso na modalidade 

presencial e quatro Instituições de Ensino Superior privadas que ministram o curso 

somente na modalidade à distância. Foram analisadas as propostas pedagógicas de oito 

desses cursos e, desses cursos, seis funcionam na modalidade presencial e dois em EaD- 

Educação à Distância. Sobre a Instituição de Ensino Superior a qual pertencem esses 

cursos, quatro são públicas e quatro delas são privadas. O acesso às propostas 

pedagógicas se deu nos sites das IES e/ou através de seus coordenadores. O quadro na 
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sequência apresenta dados relacionados às IES e aos cursos de Pedagogia cujas 

propostas pedagógicas foram analisadas. 
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Quadro 1- Dados das Instituições de Ensino Superior e dos cursos de Pedagogia 

Proposta 

Pedagógica 

Organização 

administrativa 

da IES 

Ano de criação da IES Cursos Ano criação 

do curso de 

Pedagogia 

Modalidade Ano de 

aprovação da 

Proposta 

analisada 

01 Privada 1968 Oferece cursos de Licenciatura e 

Bacharelado. 

1972 Presencial 2015 

02 Publica 1098 Possui 23 cursos de graduação na modalidade 

presencial, cinco cursos na modalidade EAD, 

71 cursos de pós-graduação Lato Sensu 

(especialização), 20 cursos de pós-graduação 

Stricto Sensu à nível de Mestrado e 18 cursos 

de pós-graduação Stricto Sensu à nível de 

doutorado. 

2009 EAD 2014 

03 Privada 1980 Oferece cursos de Licenciatura e 

Bacharelado.   

2015 Presencial 2014 

04 Privada 1964. Composta por duas unidades acadêmicas, 

oferece cursos de graduação (Bacharelado e 

Licenciaturas) e de pós-graduação 

(doutorado, mestrado acadêmico, mestrado 

profissional e lato sensu).   

1972 Presencial 2015 

05 Pública 1914 Oferece Graduação (Licenciaturas e 

Bacharelado) e Pós-Graduação stricto sensu 

(Mestrado). 

2006 Presencial Criado em 2011 

teve alterações 

em 2014. 

06 Privada 1965. Oferece cursos de Graduação e de Pós-

Graduação Lato Sensu. 

 

2009 Presencial 2014 

07 Pública 1989  Atualmente o campus onde funciona o curso 

de Pedagogia, oferece também outro curso de 

Licenciatura e um curso com formação em 

Tecnólogo. 

 

 

2010 Presencial 2016 

08 Pública 1918 Oferece Ensino Médio e Superior, nas áreas 

agrícolas, zootécnicas, informática, 

administração (Bacharelados); oferece 

também  Licenciaturas. 

2017 EAD 2016 

Fonte: criado pela pesquisadora a partir dos dados levantados pela pesquisa.
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2.3 O ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E A ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS 

 

A pesquisa que aqui se apresenta foi composta por duas fases, sendo uma 

exploratória e outra analítico-descritiva. Na primeira fase, a pesquisa envolveu um 

estudo exploratório de levantamento das propostas pedagógicas junto às instituições. Na 

segunda fase da pesquisa, procedeu-se a análise e discussão das propostas pedagógicas 

dos cursos.  

Para tal, foi construído instrumento de análise constituído de descritores 

retirados nas principais legislações relacionadas à temática da educação das relações 

étnico-raciais (Quadro 2). As propostas pedagógicas (que incluem o Projeto Pedagógico 

dos cursos e a matriz curricular) foram lidas buscando-se, em primeiro plano, pelos 

descritores relacionados no instrumento construído. Esses descritores propiciaram 

realizar considerações teóricas tendo em vista a presença ou ausência dos descritores, o 

lugar dado à temática da educação das relações étnico-raciais na proposta analisada, 

bem como propiciaram tecer algumas considerações acerca de que concepções estão na 

base da inserção dessa temática na referida proposta. 

 



29 

 

Quadro 2- Legislações e descritores relacionados a educação das relações étnico-raciais 

LEGISLAÇÃO DESCRITORES  

Lei nº 10.639/2003 (BRASIL, 2003) Altera a Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

História e cultura afro-brasileira 

História da África e dos africanos 

Cultura negra brasileira 

Parecer CNE/CP nº 3 de 10 de março de 2004 (BRASIL, 

2004a) 

História e cultura afro-brasileira 

História da África e dos africanos 

Relações étnico-raciais 

Educação das relações étnico-raciais 

Identidade negra 

Reeducação das relações étnico-

raciais 

Ações afirmativas  

Políticas de reparação 

Patrimônio histórico-cultural afro-

brasileiro 

Sociedade multicultural e pluriétnica 

Racismo 

Discriminação 

Preconceito 

Intolerância 

Diversidade 

Diferença 

Multiculturalismo 

Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004(BRASIL, 2004b). 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. 

Relações étnico-raciais 

História e cultura afro-brasileira 

História e cultura africana 

Educação das relações étnico-raciais 

Afrodescendentes 

Cultura africana 

Cultura afro-brasileira 

Pluralidade étnico-racial 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 maio de 2006 (BRASIL, 

2006) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

 

Exclusão Étnico-racial 

Diversidade 

Diferenças de natureza étnico-racial 

Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010 (BRASIL, 2010) - 

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis n
os

 7.716 

de 5 de janeiro de 1989, 9.029 de 13 de abril de 1995, 7.347 de 

24 de julho de 1985, e 10.778 de 24 de novembro de 2003 

Educação das relações étnico-raciais 

Relações étnico-raciais 

Pluralidade étnico-racial e cultural 

 

Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014) - 

Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 

providências. 

Educação para as relações étnico-

raciais 

Diversidade 

Diversidade étnico-racial 

História e cultura afro-brasileira 

Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015) - 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

Diversidade étnico-racial 

Decreto nº 8.752 de 9 de maio de 2016 (BRASIL, 2016) - 

Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica. 

Relações étnico-raciais 

Fonte: Construído pela pesquisadora. 
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3 QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E A CONSTITUIÇÃO DO POVO 

BRASILEIRO: ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS PARA 

PENSAR A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 

Em uma pesquisa cujo foco é a formação do professor para a educação das 

relações étnico-raciais e, portanto,  formação profissional que reconheça e valorize as 

diferenças étnicas e culturais, nesse caso, em especial dirigindo-se à nossa 

afrobrasilidade, não se poderia deixar de descrever, mesmo que em uma síntese, o 

contexto histórico a partir do qual essa discussão emerge. 

Na primeira parte, apresenta-se uma narrativa da história dos africanos no país, 

desde sua chegada até a abolição da escravatura. Objetivou-se mostrar a força de 

trabalho desse povo e sua contribuição na construção e constituição da nação brasileira, 

como forma de indicar a necessidade de que essa história seja reconhecida e divulgada 

nas escolas, para o que se faz fundamental refletir sobre a formação dos professores. Na 

segunda parte do capítulo, dá-se ênfase à história dos movimentos negros brasileiros, 

entendendo que foram e são importantes na conquista de direitos dos afrodescendentes, 

bem como na expressividade da cultura afro-brasileira. Também nessa segunda parte do 

capítulo, apresenta-se e discute-se sobre o mito da democracia racial e como as relações 

sociais estão ainda hoje marcadas pela história da escravidão no Brasil. A partir daí, e 

como gancho para o capítulo seguinte, reflete-se sobre a importância de que todos esses 

elementos sociais e históricos sejam desvelados e pensados por alunos e professores, 

nas escolas, e pela sociedade em geral. 

 

 

3.1 MEMÓRIA AFROBRASILEIRA: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Munanga e Gomes (2006), refletindo sobre a história dos povos africanos, 

afirmam que homens livres em suas terras de origem foram trazidos para o Brasil e 

destituídos de sua humanidade através de um regime que fez deles apenas força animal 

de trabalho, coisas, mercadorias ou objetos, que podiam ser comprados e vendidos, 

barganhados, que serviram de fontes de riquezas para traficantes e investimentos para os 
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senhores de engenho. Foram essas as normas escravistas que fizeram desse país uma 

sociedade dividida e estruturada em duas: uma de homens livres, brancos e a outra 

formada por homens e mulheres negros, que foram escravizados. 

Em “Navio Negreiro”, escrito em 1869, Castro Alves (apud PINSKY, 2011, p. 

34) descreve com imagens e expressões “terríveis a situação dos africanos arrancados de 

suas terras, separados de suas famílias e tratados como animais nos navios negreiros que 

os traziam para ser propriedade de senhores e trabalhar sob as ordens dos feitores”. O 

trecho que segue do referido poema propicia reflexões acerca dessa história e de seus 

desdobramentos.  

 

[...] Ontem a Serra Leoa, 

A guerra, a caça ao leão, 

O sono dormido à toa 

Sob as tendas d'amplidão! 

Hoje... o porão negro, fundo, 

Infecto, apertado, imundo, 

Tendo a peste por jaguar... 

E o sono sempre cortado 

Pelo arranco de um finado, 

E o baque de um corpo ao mar... 

Ontem plena liberdade, 

A vontade por poder... 

Hoje... cúm'lo de maldade, 

Nem são livres p'ra morrer. . 

Prende-os a mesma corrente 

— Férrea, lúgubre serpente — 

Nas roscas da escravidão. 

E assim zombando da morte, 

Dança a lúgubre corte 

Ao som do açoute... Irrisão!...[...] (ALVES, 1983). 

 

 

Ao falarmos em escravidão é difícil imaginarmos por quanto sofrimento 

passaram milhões de pessoas que, capturados e trazidos de forma cruel e desumana em 

suas terras de origem, foram colocados à venda por toda a América. Segundo 

Albuquerque e Fraga Filho (2006), a história do negro brasileiro
8
 não teve o seu começo 

com o tráfico de escravos, é muito mais antiga, inicia-se antes da escravidão nas 

Américas. É uma narrativa que traz a aventura dos navegadores europeus, 

especialmente os portugueses, e tem relação com a formação do Brasil, enquanto país. 

Para conhecermos a trajetória dos negros brasileiros é necessário entender como e por 

                                                           
8 

No Brasil fazia-se distinções entre o povo africano e indígena. Os índios eram chamados de negros da 

terra, já os africanos eram chamados de negros africanos. E neste trabalho sempre que se fizer 

referência ao sujeito, negro, será o africano (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). A história do 

negro africano no Brasil mistura-se com a formação da própria nação brasileira e conduz a um 

processo de desenvolvimento de sua evolução histórica e social. 
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que o continente africano se tornou o maior centro de migração populacional do mundo 

moderno. Tudo começou por volta do século XV quando os europeus desembarcaram 

nesse continente e encontraram pessoas com hábitos muito diferentes dos seus. 

Na África, antes da chegada dos europeus, a escravidão humana já existia em 

virtude da desigualdade étnica daquele povo. Os confrontos entre os poderosos impérios 

pelo poder fazia com que tivessem muitos choques entre os africanos e logo depois 

desses conflitos era comum que os vencedores fizessem escravos os integrantes dos 

grupos vencidos. Esse processo chamado de “escravidão doméstica” consistia na 

captura de pessoas para usarem sua força de trabalho (ALBUQUERQUE; FRAGA 

FILHO, 2006). Esse cenário cultural e histórico que os portugueses encontraram, 

diferente de sua cultura, promoveu um estranhamento cultural e não foi respeitado pelo 

branco dominador. A aculturação e o desrespeito aos povos africanos dominados foram 

uma realidade e o tráfico de escravos um de seus efeitos. 

De acordo com Turci (2010), quando os portugueses chegam ao continente 

africano o tráfico escravista acabou por se caracterizar pela maior migração forçada de 

povos da história. Esse movimento da vinda dos escravos ao Brasil ficou também 

conhecido como Diáspora Africana ou Negra
9
. Pesquisadores como Turci (2010) 

Albuquerque e Fraga Filho (2006) e Pinsky (2011) dentre outros, mostram que mais de 

oito milhões de pessoas foram escravizadas. Por quatro séculos, a maior fonte de 

escravos do tráfico atlântico português se deu a partir do Reino do Congo e do reino 

vizinho, Andongo, chamado pelos portugueses de Angola. Isso aconteceu 

principalmente quando os portugueses conquistaram o direito de mercadejar mão de 

obra para exploração espanhola da América (o direito de Asiento) e passaram a precisar 

de mão de obra para desenvolver sua própria colônia americana: o Brasil. 

Segundo Pinsky (2011), ainda que os números de escravos que deixaram suas 

terras para serem escravizados no Brasil variem, as fontes consultadas por este autor 

apontam os seguintes números: 

 

                                                           
9 

Diáspora: Extraída dos antigos termos gregos dia (através, por meio de) e speirõ (dispersão, 

disseminar ou dispersar), a palavra diáspora foi utilizada nos últimos anos de várias formas. A 

“diáspora” foi outrora um conceito relacionado quase exclusivamente à experiência judaica, evocando 

o seu traumático exílio de uma pátria histórica e a sua dispersão por vários países. Com essas 

referências, as conotações de “diáspora” quase sempre foram negativas, por serem associadas a um 

deslocamento forçado, vitimização, alienação e perda. Associado a esse arquétipo havia um sonho de 

retorno. Essas características acabaram por levar à aplicação comparativa do termo a populações como 

os armênios e os africanos (CASHMORE, E. Dicionário de relações étnicas e raciais. São Paulo: 

Selo Negro, 2000).  
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Quadro 3 - Número de negros que foram escravizados, mortos e sobreviventes 

Número de negros 

apresados 

 

Número de negros mortos 

Número de negros que 

sobreviveram 

 

 

8.330.000 

nos primeiros seis meses - 3.300.000 5.000.000 

no porto de embarque - 600.000  4.400.000 

na travessia - 400.000 4.000.000 

nos quatro primeiros anos de Brasil - 2.000.000 2.000.000 

Fonte: Quadro reelaborado pela pesquisadora a partir do quadro de Pinsky (2011, p. 38) 

  

Da saída dos negros até a chegada do Brasil, demoravam meses, e que devido às 

más condições de transporte e qualidade de vida dessas pessoas, muitas vidas se 

perderam desde o momento que foram capturados até a adaptação da nova vida no 

Brasil. Assim, de 8.330.000 negros aprisionados, só dois milhões teriam conseguido 

sobreviver por mais de cinco anos, sendo mais de seis milhões de mortos. 

Foi através do tráfico de escravos que os europeus conseguiram tirar proveito 

das riquezas que haviam descoberto no “Novo Mundo”. Os portugueses precisavam de 

africanos para suprir a mão de obra para a colonização do Brasil e os escravizados 

vinham para trabalhar na agricultura, mais especificamente na cana-de-açúcar. 

Com a crescente demanda de cativos no Brasil, o mercado de escravos tornou-se 

uma fonte de renda muito lucrativa no Atlântico Sul. Os europeus justificavam o 

comércio de escravos dizendo que era para a evangelização dos “infiéis africanos”, 

sendo que o padre Antônio Viera fundamentava “um grande milagre” de Nossa Senhora 

do Rosário, depois que eles tivessem saído da África para o Brasil eles teriam a 

salvação. Só através da religião poderia se justificar as atrocidades que os europeus 

cometiam com os povos africanos (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). 

No livro “Para uma história do negro no Brasil
10

” (1988), do acervo da 

Biblioteca Nacional, consta a afirmativa: 
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 De acordo com Maria Alice Barroso, Diretora-Geral da Biblioteca Nacional a presente 

exposição, Para uma história, do negro no Brasil, possivelmente será uma das mais completas neste ano 

em que se comemoram os 100 anos da Abolição. Todas as Divisões, todas as Seções da Biblioteca 

Nacional refluíram para este trabalho, num esforço comum de possibilitar ao pesquisador a mais ampla 

riqueza de documentos. Microfilmada, esta exposiçãpercorrerá o país, evidenciando como a tecnologia 

contemporânea nos meios de informação pode contribuir para a integração nacional. O presente catálogo 

reúne 140 peças, entre livros, periódicos, manuscritos, estampas e fotos, selecionadas a partir de um vasto 

acervo de documentos que registram a épica resistência do negro e das consciências bem formadas à 

tirania das forças reacionárias e exploradoras do trabalho humano. Ao oferecer ao pesquisador sua 

contribuição para a História do Negro no Brasil, a Biblioteca Nacional integra-se às comemorações do 

Ministério da Cultura no ano do Centenário da Lei Áurea, online. 
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‘Sem negros não há Pernambuco’, afirmava no século XVI o Padre Antônio 

Vieira. E outro jesuíta, André João Antonil, escrevia, no século XVIII, no seu 

Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas: os escravos são as 

mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é 

possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p. 9). 

 

Essa afirmativa dos jesuítas já demonstra a contribuição dos negros para a 

construção do Brasil, mas a valorização não veio com essa declaração. Muito pelo 

contrário, o sofrimento continuou. Na África, quando havia número suficiente de 

cativos, eles eram levados aos navios negreiros denominados de tumbeiros. Marcados 

com ferro quente no peito e nas costas com a impressão de seus donos, eram mantidos 

em cárcere até que não tivessem mais visão da costa africana. Os traficantes traziam o 

maior número de escravos possível, eles eram alimentados uma vez ao dia, quase não 

ingeriam água na viagem, o que provocava diarreias e desidratações. Além dos maus 

tratos físicos, ainda tinham os emocionais pelo sofrimento de terem deixado para trás 

suas famílias e não saberem se iriam revê-las. 

A Coroa portuguesa tentou regulamentar o tráfico de escravos, melhorando as 

condições sub-humanas dos cativos, trazendo menos escravos; mesmo assim a taxa de 

mortalidade era muito alta. Os escravos em contato com outros povos também 

adquiriam doenças para as quais não tinham resistência e, ainda, se suicidavam. Quase 

não havia motim nos navios negreiros, essa possibilidade era praticamente descartada, 

mas em 1823, cativos transportados num negreiro que seguia para a Bahia se rebelaram 

em alto mar, sob a liderança de um africano que falava português. Dominaram a 

tripulação e conseguiram chegar à costa baiana (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 

2006)
11

. 

De acordo com Albuquerque e Fraga Filho (2006), o mundo ocidental, durante o 

século XIX representou a era das emancipações. Neste século, a escravidão e todas as 

outras formas de trabalho forçado foram condenadas e extintas em várias partes da 

Europa e das Américas. Neste período também surgiram na Europa movimentos 

abolicionistas reivindicando o fim do tráfico e a extinção do trabalho escravo. A 

Inglaterra era o país que tinha posição mais agressiva contra o tráfico, depois de ter-se 

beneficiado substancialmente dele. A Inglaterra foi a segunda potência traficante no 

                                                           
11 

 Para saber mais sobre a rebelião que aconteceu por ocasião do tráfico de escravos no navio 

negreiro, no ano de 1823, acesse a página: http://www.geledes.org.br/os-macuas-e-revolta-navio-

negreiro-na-bahia/#gs.yEkFFtE 

http://www.geledes.org.br/os-macuas-e-revolta-navio-negreiro-na-bahia/#gs.yEkFFtE
http://www.geledes.org.br/os-macuas-e-revolta-navio-negreiro-na-bahia/#gs.yEkFFtE
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Atlântico, perdendo apenas para Portugal/Brasil em número de escravos transportados 

em seus navios. Em 1807, pressionado por um forte movimento abolicionista o 

parlamento inglês decretou o fim do tráfico para suas colônias na América, e em 1833, 

aboliu também a escravidão. O Brasil foi o grande alvo dos ingleses, não apenas por ser 

o maior importador de escravos, mas, sobretudo por ser forte concorrente da exportação 

de açúcar das colônias inglesas do Caribe. 

Ainda de acordo com Albuquerque e Fraga Filho (2006), em 1810, o governo 

inglês obteve do príncipe regente português, D. João VI, a promessa de reduzir o tráfico 

em seus domínios. Em 1815, no Congresso de Viena, o governo inglês conseguiu 

aprovar uma proposta que proibia o tráfico ao Norte da linha do Equador. Em 1817, D. 

João VI concedeu à marinha britânica o direito de visita e busca em navios suspeitos de 

comércio ilícito de escravos. Em 1826, em troca do reconhecimento da independência, o 

governo inglês exigiu do governo brasileiro o compromisso de extinguir o tráfico em 

três anos. Em 7 de novembro de 1831, o parlamento brasileiro aprovou uma lei 

proibindo a importação de africanos. Mesmo com a proibição, o comércio de gente 

continuou sendo praticado abertamente no Brasil, sendo que, depois de 1831, os 

africanos novos que chegavam ao Brasil desembarcavam em praias desertas das cidades 

brasileiras. 

O tráfico de escravos no Brasil chegou ao fim mesmo só em 4 de setembro de 

1850, quando os deputados brasileiros aprovaram a Lei Eusébio de Queirós, proibindo 

definitivamente o tráfico negreiro por prever punição mais rigorosa para quem dele 

participasse. Foi uma decisão levada pelas pressões da marinha britânica e pelo medo de 

motins organizados pelos escravos (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006).  

O quadro que segue (IBGE, 1985 apud PINSKY, 2011) apresenta o número de 

africanos escravizados que desembarcaram no Brasil entre 1531 e 1850. Os dados 

revelam um crescimento contínuo do número de africanos escravos trazidos para o 

Brasil. 
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Tabela 1 - Africanos desembarcados em portos brasileiros. 

Anos Total Média Anual Século 

1531 - 1575 10.000 222 XVI 

1576 - 1600 40.000 1.600 50.000 

1601 - 1625 100.000 4.000  

1626 - 1650 100.000 4.000  

1651 - 1675 185.000 7.000 XVII 

1676 - 1700 175.000 7.4000 560.000 

1701 - 1710 153.700 15.370  

1711 - 1720   139.000 13.900  

1721 - 1730 146.000 14.630  

1731 - 1740 166.100 16.610  

1741 - 1750 185.100 18.510  

1751 - 1760 169.400 16.940  

1761 - 1770 164.600 16.460  

1771 - 1780 161.300 16.130  

1781 - 1790 160.900 16.090 XVIII 

1791 - 1800 233.700 23.370 1.680.100 

1801 - 1810 241.400 24.140  

1811 - 1820 327.700 32.770  

1821 - 1830 431.400 43.140 XIX 

1831 - 1840 334.300 33.430 1.732.200 

1841 - 1850 378.400 37.840 (apenas 50 anos) 

Fonte: Estatísticas históricas do Brasil. IBGE (1987, p. 58, apud PINSKY, 2011, p. 40) 

 

Existiam leis e códigos que gerenciavam o mercado de escravos no Brasil. 

Alguns compradores de escravos preferiam pagar a “mercadoria” depois de um tempo 

que estivessem com eles porque muitos escravos ao chegar às fazendas morriam. Se 

algum escravo tivesse algum problema físico ou se rebelasse, o comprador teria direito a 

outro escravo. Os escravos seguiam em grandes caravanas para o interior do Brasil, por 

vias terrestre ou marítima, sendo distribuídos para São Paulo, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (ALBUQUERQUE; 

FRAGA FILHO, 2006). 

A primeira Constituição do Brasil, de 1824, afirmava o direito de propriedade 

dos senhores sobre seus escravos, o que gerou muitos conflitos durante todo o século 

XIX, sobretudo porque, contraditoriamente, defendia o princípio de igualdade e 

liberdade para todos os homens (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). 

Na época, é preciso considerar que a escravidão consistia em um sistema 

econômico e social. Adaptou atitudes, determinou desigualdades sociais e raciais, 

manipulou sentimentos, princípios e formalidades de mando e obediência. Foi assim 

que determinaram o lugar que cada indivíduo ocuparia na sociedade, quem mandava e 

quem obedeceria. Os escravos faziam parte do grupo social mais humilhado, não tinham 

direito a nada nem às suas vidas; não podiam possuir bens, testemunhar em processos 
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judiciais contra pessoas livres, escolher trabalho e patrões. O Brasil colonial e imperial 

caracterizou-se como uma sociedade escravista e a sociedade se tornou racista à 

proporção que os negros, mestiços, escravos libertos e livres eram considerados 

inferiores aos brancos, europeus e nascidos no Brasil.  

Nas sociedades escravistas das Américas, houve muitas resistências dos 

escravos. No Brasil, as rebeliões vinham de diversas formas: com regularidade de 

desobediência, morosidade na realização das tarefas, sabotagem da produção, fugas 

individuais ou coletivas. A fuga sempre estava nos planos dos escravos. Eles escapavam 

por vários motivos e muitos caminhos. Os motivos mais comuns que levavam às fugas 

eram: os castigos, trabalho excessivo, pouco tempo para o lazer, separação das famílias, 

impedimento de ter a própria roça e o desejo de se conseguir a liberdade. Os escravos 

faltavam ao trabalho por tempo suficiente para obrigar os senhores a melhorar as 

condições de trabalho, moradia e alimentação, dispensar o feitor que era muito ruim, 

deixar na fazenda uma família escrava, cumprir acordos firmados e até mesmo ser 

vendidos para outros senhores, essas fugas eram chamadas de “fugas reivindicatórias” 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 117). Durante essas fugas havia um 

prejuízo econômico muito grande e também enfraquecia o domínio senhorial. Com toda 

essa situação os senhores eram obrigados a negociar e ceder mesmo que a contragosto. 

Nem todo escravo que fugia voltava para o cativeiro. Os cativos fugiam para 

fazendas, povoados e cidades, misturando-se aos negros livres e libertos, mas também 

se valiam dos “quilombos”. É importante dizer que o que o escravo priorizava em suas 

fugas era a liberdade, não fugia apenas porque era submetido a maus-tratos, revoltava-se 

contra sua condição de escravo. 

Os quilombos eram chamados também de mocambos, lugares onde os escravos 

se refugiavam para escapar da escravidão, resgatar sua identidade e os laços de famílias 

perdidos em decorrência do cativeiro. Lugar de movimento de resistência dos cativos às 

práticas de opressão do colonizador europeu, um quilombo era foco de negros livre sem 

uma sociedade em que as relações eram escravistas, pois representavam um mau 

exemplo para outros escravos e uma esperança concreta para os que conseguiam fugir 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). 

A maior e mais conhecida dessas comunidades foi o Quilombo dos Palmares, 

situado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, antes liderado por Ganga Zumba e 

depois de sua morte passou a ser chefiado por Zumbi dos Palmares, que é a referência 

da resistência afro-brasileira porque teve a coragem de lutar pelo direito dos negros, isso 
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foi a mais de 300 anos. Esse movimento de quilombagem demonstra ter sido um dos 

fundamentos mais importantes para a abolição da escravatura. 

Com a escravidão criou-se o racismo. O objetivo da escravidão era econômico e 

de classes, e com ela se reforçou a submissão racial que já havia em relação aos 

indígenas e que anos mais tarde se agravou com a vinda dos imigrantes ao Brasil, 

embora essa seja história que tem também outras causas e relações. Já a abolição, em 

1888, foi um movimento histórico de luta social, mas com forte teor político. 

De acordo com Menezes (2009),  a abolição da escravatura no Brasil foi feita 

por via parlamentar através de projetos que mais tarde foram  transformados em  leis. A 

participação do Parlamento Brasileiro, atuando sobre a opinião pública, foi gerando um 

movimento social para a libertação dos escravos, atuando até sobre os proprietários de 

escravos que tivessem medo de perdê-los por motivos de fuga. Desta forma, nasceu  

uma onda de solidariedade pública que facilita as fugas de escravos, fazendo com que 

os juízes baixem os preços dos escravos. Visto desta forma a abolição da escravatura 

não foi resultado da bondade da realeza ou de um sentimento humanitário que chega ao 

parlamento. Assim, se conclui que a Abolição foi o golpe final em uma instituição 

decadente.  

Para Menezes (2009), a abolição da escravatura não correspondeu às 

expectativas dos abolicionistas, porque diversos autores se referem a uma queda na 

qualidade de vida dos ex-escravos e milhões de brasileiros, descendentes dos escravos 

continuaram vivendo de forma semelhante àquela em que viviam sob o regime de 

escravidão, dado “à indigência a que foram lançados e também os antigos escravos não 

conseguiram alcançar a igualdade, a cidadania plena” (p.99).  

 

3.2 MOVIMENTOS NEGROS BRASILEIROS: A LUTA POR IGUALDADE E 

RECONHECIMENTO  

 

O nosso grito vive nos fatos e nós advogamos os direitos da raça negra, 

porque ela tem uma grande herança dentro do Brasil (Manchete de o Clarim 

d'Alvorada, 1931). 

 

Logo após a abolição da escravatura, surge no Brasil uma série de organizações 

denominadas de “movimentos negros”. São grupos que lutam contra os preconceitos e a 
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escravidão, com o propósito de recuperar a memória de um povo que lutou por sua 

liberdade. 

Segundo Munanga e Gomes (2006), no ano de 1902 surgiram em São Paulo as 

primeiras entidades do Movimento Negro no Brasil. Nesse período os afro-brasileiros se 

reuniam em associações culturais, publicavam jornais e faziam denúncias. Vários 

participantes dessas sociedades tinham gosto pela literatura e como não havia nenhum 

lugar para publicar suas obras literárias, eles sentiam a necessidade de ter o seu próprio 

veículo de comunicação e fundaram a “imprensa negra” (MUNANGA; GOMES, 2006, 

p. 65). 

De acordo com esses autores (MUNANGA; GOMES, 2006), em 1931, surge a 

Frente Negra Brasileira, uma importante entidade do movimento negro, que teve sua 

sede central na cidade de São Paulo, mais especificamente na Rua da Liberdade, 196. 

Era dirigida por um grande Conselho, formado por 20 membros, contava ainda com um 

Conselho Auxiliar formado pelos Cabos Distritais da Capital. Entre os seus fundadores 

estava o militante negro, ator e ex-senador da república Abdias do Nascimento. Sua 

proposta estava fundamentada em uma filosofia educacional, porque acreditava que o 

negro venceria à medida que conseguisse se estabelecer nos diversos níveis, tais como: 

na ciência, artes e literatura, assim davam um grande valor à educação. A Frente Negra 

também se caracterizava como um partido político. Com a ditadura militar, a Frente 

Negra sofreu um grande golpe e foi fechada. Na verdade, nesse período, todas as 

organizações negras foram reprimidas. 

Nos anos seguintes surgem outras instituições lideradas pelo movimento negro 

dentre elas o Teatro Experimental do Negro, o TEN, organizado por Abdias do 

Nascimento, político e artista plástico. No teatro experimental além das atividades de 

ensaios e encenações de peças teatrais, havia também um trabalho de educação 

principalmente para adultos (MUNANGA; GOMES, 2006). 

No final dos anos de 1960 com o Decreto do AI5
12

, o movimento negro foi 

proibido de atuar. A ditadura militar proibiu suas ações e debates contra o racismo e 

preconceito racial e, como forma de contrapor a repressão, o movimento negro reanima 

seu ativismo introduzindo novos símbolos culturais e políticos de negritude 

                                                           
12 

O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general 

Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até 

dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o 

momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os 

que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. Disponível 

em:<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 14 mai. 2017. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5
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estimulados, sobretudo pelo movimento black-sou. Quando os jovens das periferias 

passaram a reelaborar sua própria identidade, com seus cabelos black-power e novos 

estilos de roupas, se inspiravam no gosto musical pelo reggae de Bob Marley, e a 

música negra americana na voz de James Brow. O movimento negro dá um novo 

sentido à palavra “negro”, se antes ela tinha um significado pejorativo, agora os negros 

dizem: “Sim, somos negros e o que tem isso?” (NÚCLEO DE ESTUDOS NEGROS, 

2012). 

De acordo com Albuquerque e Fraga Filho (2006), em 7 de julho de 1978 surge 

o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial. Naquele dia, um ato 

público reuniu centenas de pessoas em frente ao Teatro Municipal de São Paulo para 

denunciar a discriminação sofrida por quatro atletas negros que foram proibidos de 

adentrar nas dependências do Clube Regatas Tietê, e também um jovem, trabalhador, 

Robson Silveira da Luz que foi detido, torturado e assassinado por policiais acusado 

injustamente de ter roubado frutas em uma feira. A manifestação popular teve grande 

repercussão nos rumos da política negra. O Brasil ainda estava sob o regime militar, e a 

manifestação em praça pública foi duramente reprimida pela polícia. Aquela 

manifestação de negros e simpatizantes da causa antirracista representava um desafio à 

ditadura. 

O Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, atuou em todos 

os setores da sociedade, nos partidos políticos, no movimento sindical, na universidade, 

na religião, nas artes e no mercado de trabalho. O movimento negro luta para que as 

diferenças sejam respeitadas e para que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade, 

propondo ações de políticas públicas, visto que mesmo após três séculos da abolição da 

escravidão a população negra ainda vive em grande desvantagem em relação à 

população branca (MUNANGA; GOMES, 2006). 

Também na década de 1970 o Movimento Negro exigindo oportunidades 

educacionais igualitárias, denuncia a escola como mecanismo de reprodução do racismo 

e apontou o currículo e a formação do professor, assim como o livro didático como os 

elementos centrais para a construção de uma educação democrática e multirracial 

(NÚCLEO DE ESTUDOS NEGROS, 2012). 

Na década de 1980, emerge o movimento das mulheres negras, que se 

organizam em Organizações Não Governamentais (ONG’s) lutando pela igualdade de 

gênero, social e racial. Dentre eles, a GELEDÉS, fundado em 30 de abril de 1988 que é 
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uma das maiores ONGs de feminismo negro do Brasil, com várias campanhas e ações 

significativas contra o racismo. 

A questão de gênero só passou a ser discutida como uma forte inquietação da 

prática e das questões do movimento negro devido à pressão das mulheres negras. Elas 

têm empenhado uma batalha ininterrupta não só no interior da comunidade negra, mas 

no debate com o Estado para a implementação de políticas públicas de saúde, emprego e 

educação que contemplem articulação entre raça e gênero (GOMES, 2011b). 

Albuquerque e Fraga Filho (2006) comentam que os movimentos negros têm 

suas origens na área urbana, mas também na zona rural, os negros que moram no campo 

participaram ativamente do Movimento dos Sem Terra (MST), e dentre as muitas 

reivindicações do MST, garantiu às comunidades remanescentes quilombolas o direito à 

posse das terras que surgiram da ocupação de antigas fazendas escravistas, de terras 

devolutas e das doações de terras feitas a ex-escravos. A grande vitória do movimento 

foi lutar pela inserção na Constituição Federal, de 1988, do Artigo 68 das Disposições 

Transitórias, que traz o reconhecimento das terras ocupadas pelas comunidades 

quilombolas, delegando a terra para os afrodescendentes. 

No ano de 1995, por ocasião do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, 

as diversas organizações do movimento negro brasileiro organizaram a Marcha Zumbi 

dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada no mês de 

novembro, em Brasília. O acontecimento contou com o apoio de várias organizações de 

esquerda que, então, estabeleceram um pacto político de participarem da luta 

antirracista. Como consequência dessa mobilização, foi entregue ao Presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, o Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial, que mostrava uma análise detectando a situação social, 

econômica, educacional e política da população negra no Brasil. O documento exigia 

uma posição do governo brasileiro diante da necessidade de superação do racismo 

(GOMES, 2011a).  

Segundo Gomes (2011a), o século XXI traz um novo signo na resistência e 

organização negra brasileira que é a luta pelas políticas públicas de ação afirmativas. 

Nesse contexto, em 2005, acontece a Marcha Zumbi + 10, manifestação que aconteceu 

dez anos depois da primeira, voltada ao Estado brasileiro diante da situação racial do 

país e os avanços do combate antirracista. Conjuntamente se realiza um olhar mais 

profundo no tocante à questão racial na política pública, principalmente no campo 

educacional.  
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A 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, na cidade de Durban, 

na África do Sul, é considerada uma referência. Durante essa Conferência houve 

denúncias que indicaram a educação como um setor que contribui para a construção de 

um quadro de desigualdades raciais. 

Antes da conferência em Durban, no Brasil, aconteceram as pré-conferências 

estaduais e a Conferência Nacional contra o Racismo e a Intolerância, em julho de 2001, 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Com isso, as entidades entram 

em consonância sobre a necessidade de se estabelecer as ações afirmativas no Brasil. 

Uma dessas ações afirmativas assumida como uma política pública, em 

decorrência dessas conferências é o sistema de cotas: uma “ação afirmativa” de acesso à 

educação para grupos étnico-raciais, implementada pela Lei n. 12.711 de 29 de agosto 

de 2012 (BRASIL, 2012), que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências que traz 

nos seus artigos 4º e 5º a seguinte redação: 

 

Art. 4
o
 As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

Art. 5
o
 Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas 

de que trata o art. 4
o
 desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos 

termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à 

proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência 

na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o último censo do IBGE (BRASIL, 2012, p. 1-2). 
 

Uma das consequências desse passado escravocrata é a realidade que negros e 

índios enfrentam no Brasil, por terem menos oportunidades de acesso à educação 

superior e, consequentemente, ao mercado de trabalho. O objetivo das cotas é corrigir 

injustiças históricas geradas pela escravidão na sociedade brasileira. Porém, o mito da 

democracia racial ainda permanece e, a partir daí, há a crítica aos sistemas de cotas e 

outras ações afirmativas. 

Florestan Fernandes, na obra intitulada “A integração do negro na sociedade de 

classes” (2008), afirma que mudanças na estrutura e na organização da sociedade não 

alteraram a “[...] a ordenação das relações raciais, herdadas do antigo regime. Ela se 
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perpetuou com suas principais características obsoletas, mantendo o negro e o mulato 

numa situação social desalentadora, iníqua e desumana” (FERNANDES, 2008, p. 7). 

Segundo Florestan Fernandes (2008), a associação entre cor, posição social e 

miséria agravou e excluiu socialmente essa população, o autor ainda afirma que existem 

oposições abertas ou camufladas, mas todas muito fortes, em se aceitar o negro em pé 

de igualdade com os brancos. No século XX, no que o autor chama de “história 

moderna das cidades” (FERNANDES, 2008, p. 31), a exclusão dos afrodescendentes 

era visível e caracterizava aquele momento histórico. 

O autor, nessa obra, afirma que os movimentos sociais desenvolveram-se nas 

décadas de 1920, 1930 e 1940, também com o surgimento de associações culturais e 

beneficentes, com a diminuição de seu caráter político O autor ainda destaca que esses 

movimentos tinham certas relações com as crises da economia agrária-exportadora e 

com a estrutura sociopolítica rural dominante, frente ao processo de contestação política 

das classes médias urbanas e a expansão do setor industrial. Tinham um caráter 

específico de luta pela ascensão social do negro, de esclarecimento da sua situação 

marginal, da natureza das relações com o elemento branco e a “necessidade de 

desenvolver formas culturais para eliminar os problemas e integrar os negros na 

sociedade global” (FERNANDES, 2008, p. 41). 

Segundo Gomes (2011a), se a luta por condições dignas de vida marcaram os 

movimentos sociais do século XX, no século XXI essa causa ganha conotações políticas 

importantes e, no centro de um processo de lutas e reivindicações, a educação escolar e 

a formação de professores ganha destaque. 

A constante luta dos militantes negros durante o século passado, tanto no que diz 

respeito à importância da educação quanto à luta pela reconsideração do papel do negro 

na história do Brasil, tornou possível a construção de resultados expressivos para o 

conjunto da população brasileira na atualidade, como, por exemplo, a criação e 

aprovação da Lei nº 10.639, em 2003, o que será discutida no próximo capítulo. 
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4 PERSPECTIVAS ENTRE AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFLEXÕES 

SOBRE A LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS OFICIAIS  

 

 

Visando a construção de outras relações sociais no país, se faz necessário que 

intensa e ampla reflexão sobre o racismo e as discriminações seja realizada nos 

diferentes contextos sociais, entre os quais a escola. Nessa construção, tanto social 

quanto educacional, faz-se necessário pensar a formação dos professores e, em 

específico, refletir sobre as políticas e legislações para a área, também no que dizem e 

indicam sobre essa formação. Considerando-se que a temática das relações étnico-

raciais vem sendo o mote de diferentes documentos oficiais e legislações nacionais, em 

especial na última década, buscou-se, neste capítulo, por apresentar os principais 

documentos e legislações para a área, bem como para a área da formação de 

professores, sendo assim, nesta apresentação busquei: 

1) Tomar alguns dos documentos legais como fonte direta de pesquisa e análise: 

a Lei nº 10.639 de 2003, o Parecer CNE/CP n. 3 de 2004, e a Resolução CNE/CP nº 1 

também de 2004. 

2) Fazer uso do documento “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana” (BRASIL, 2009), que nas páginas 19 a 27 

apresenta um resgate histórico do período, apresentando ações e programas 

governamentais e sua implicação para a área. O emprego desse último documento foi 

motivado pela importância da síntese histórica apresentada. Objetivou-se com essa 

apresentação dar destaque aos resultados sobre o conjunto de ações desenvolvidas pelo 

Ministério da Educação (MEC) em conjunto com a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) para a implementação da Lei n. 10.639/2003 

3) Na segunda parte deste capítulo, dando foco na formação de professores, 

apresento e discuto documentos e legislações especificamente voltados à formação de 

professores (BRASIL, 2002, 2006, 2014, 2015, 2016a, 2016b). 
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4.1 LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS VOLTADOS ÀS QUESTÕES ÉTNICO-

RACIAIS E À EDUCAÇÃO  

 

No Brasil, embora a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) já afirmasse 

sobre a necessidade de se construir um país para todos, pouco, ou quase nada, foi feito 

em relação às políticas públicas que deveriam ser voltadas para esse fim, sobretudo no 

tocante a educação para as relações étnico-raciais. Foi somente em 2001, depois da 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban, África do Sul, que se pode constatar no 

Brasil a emergência de debates no que se refere à prática das relações raciais no país, 

sobretudo refletindo-se sobre as muitas formas de discriminação racial sofridas pela 

população negra e, por consequência, o surgimento, mesmo que inicial e incipiente, de 

políticas voltadas para a área. 

Nesse contexto, em 2003, sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, é criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) responsável pela formulação e desenvolvimento de “políticas e diretrizes para 

a promoção da igualdade racial e proteção dos direitos dos grupos raciais e étnicos 

discriminados, com ênfase na população negra” (BRASIL, 2009, p. 19). Essa secretaria, 

à época, representou “a materialização de uma histórica reivindicação do movimento 

negro em âmbito nacional e internacional e a questão racial é incluída com prioridade na 

pauta de políticas públicas do País” (BRASIL, 2009, p. 19).  

O Ministério da Educação (MEC) cria, em 2004, a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), que tem o desafio de voltar-se para 

as políticas de inclusão educacional que valorizassem a diversidade étnico-racial e 

cultural, de gênero, social, ambiental e regional. A SEPPIR e a SECAD unem-se com a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres
13

 (SPM) e com a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República
14

 (SEDH) para a implementação de 

políticas pública para o combate da desigualdade no país. Com essas medidas, o Estado 

brasileiro, através do MEC, projeta como as temáticas da diversidade seriam tratadas e 

atendidas a partir daquele momento. 

                                                           
13 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) foi transferida para o Ministério da Justiça e 

Cidadania pela Medida Provisória nº 726 de 2016 de maio de 2016. 
14 

A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH) é o mesmo caso da 

Secretaria de Política para as Mulheres (SPM). . 
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No bojo dessas reformas é promulgada a Lei n. 10.639, em 9 de janeiro de 2003 

(BRASIL, 2003), pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em apoio às lutas dos 

movimentos sociais negros. Essa Lei teve na sua base a luta pela superação das 

injustiças e discriminações raciais contra os negros no Brasil e, também, um processo 

que almejava a construção de um ensino democrático que reconhecesse e se voltasse à 

história dos povos que construíram essa nação (BRASIL, 2009). Com a aprovação da 

Lei n. 10.639, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394 de 1996 

(BRASIL, 1996) foi alterada passando a ser redigida da seguinte forma: 

 

[...] Art. 1º A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes Arts. 26-A 79-A e 79-B: 

“Art. 26-A”. 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 

políticas 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 Brasileira. 

§ 3º “(VETADO)” 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 

Nacional da Consciência Negra’." 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação [...].  (BRASIL, 

2003, p. 1). 

 

 

Como se pode observar, a Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003) determina a correção 

dos currículos escolares, mas, de acordo com Sales (2005), essa Lei não se preocupou 

com a efetivação do que propôs, a saber, a promoção de ensino adequado e de qualidade 

sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Segundo esse autor, a Lei n. 10.639 não 

estabeleceu objetivos para a sua implementação e não se referiu à necessidade de 

qualificar os professores/as que já estavam em sala de aula no ensino fundamental e 

médio para atuarem segundo o proposto pela Lei. Indiretamente, afirmou Sales (2005), 

a Lei passou a responsabilidade desse ensino para os professores e, dessa forma, ficou 

dependente dos esforços individuais dos docentes. A Lei n. 10.639/2003 também não 

indicou qual era ou é o órgão responsável pelas medidas necessárias à sua 

implementação, bem como limitou o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira às 

áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira.  
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Nesse sentido, esse mesmo autor afirmou que indicar apenas algumas áreas do 

conhecimento/disciplinas foi um equívoco e restringiu em muito às necessárias 

reflexões no interior da escola brasileira. Além disso, Sales (2005) afirmou que havia a 

necessidade de se envolver as universidades como organismos de formação de 

professores e que essas deveriam ser solicitadas a rever seus currículos, em especial no 

caso das licenciaturas, e que também sobre isso, a Lei n. 10.639/2003 não fez nenhuma 

referência. Finalizando, para esse autor, essas limitações e lacunas tornaram essa Lei 

ineficiente e, em certa medida, a inviabilizaram. 

Porém, uma vez que proponho a apresentar as principais legislações, 

documentos e programas do período com vistas a analisar como as medidas e mudanças 

foram propostas e chegaram aos professores e às escolas, é preciso lembrar que, em 

2004, o Parecer n. 3 de 10 de março daquele ano, do Conselho Nacional de Educação, 

apresentou relatório acerca da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. Tendo como conselheiros Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 

(Relatora), Carlos Roberto Jamil Cury, Francisca Novantino Pinto de Ângelo e Marília 

Ancona-Lopez, este Parecer indica em seu texto: 

O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à 

demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações 

afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e 

valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política 

curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas 

da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que 

atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe à divulgação e 

produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial - 

descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de 

asiáticos - para interagirem na construção de uma nação democrática, em que 

todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 

valorizada. É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito 

dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de 

mundo próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus 

pensamentos. É necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como 

meta o direito dos negros, assim como de todos os cidadãos brasileiros, 

cursarem cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e 

equipadas, orientados por professores qualificados para o ensino das 

diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar com as tensas 

relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de 

conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou 

seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos 

indígenas. Estas condições materiais das escolas e de formação de 

professores são indispensáveis para uma educação de qualidade, para todos, 

assim como o é o reconhecimento e valorização da história, cultura e 

identidade dos descendentes de africanos (BRASIL, 2004a, p. 2-3). 
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O Parecer n. 3 (BRASIL, 2004a) indicou a responsabilidade dos sistemas de 

ensino, escolas e profissionais na viabilização e operacionalização da Lei n. 10.639, 

como no que segue: 

Caberá aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica 

dos estabelecimentos de ensino e aos professores, com base neste parecer, 

estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e programas, 

abrangendo os diferentes componentes curriculares. Caberá, aos 

administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras proverem as 

escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros 

materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos desenvolvidos, a fim de 

evitar que questões tão complexas, muito pouco tratadas, tanto na formação 

inicial como continuada de professores, sejam abordadas de maneira 

resumida, incompleta, com erros. Em outras palavras, aos estabelecimentos 

de ensino está sendo atribuída responsabilidade de acabar com o modo falso e 

reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus 

descendentes para a construção da nação brasileira; de fiscalizar para que, no 

seu interior, os alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados 

atos de racismo de que são vítimas. Sem dúvida, assumir estas 

responsabilidades implica compromisso com o entorno sociocultural da 

escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve, compromisso com 

a formação de cidadãos atuantes e democráticos, capazes de compreender as 

relações sociais e étnico-raciais de que participam e ajudam a manter e/ou a 

reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e situações a partir de 

diferentes perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que 

lhes permitam continuar e aprofundar estudos em diferentes níveis de 

formação (BRASIL, 2004a, p. 8-9). 

 

Chama ainda a atenção que o exposto nesse Parecer solicita que também se volte 

ao entorno sociocultural da escola, às comunidades que acolhem as escolas e de onde se 

originam seus alunos. Nesse sentido, as modificações curriculares não deveriam 

acontecer apenas no âmbito da sala de aula ou do material escolar; se propõe uma escola 

aberta e em diálogo com a história do país e de seus alunos. Em “Questões 

Introdutórias” (BRASIL, 2004a, p. 2) “se afirma sobre uma política curricular que vai 

além da inserção dos componentes curriculares”, indicando para o direito dos negros se 

reconhecerem como pessoas que construíram esta nação através da cultura nacional, 

buscando combater o racismo e as discriminações que dizem respeito a essa etnia.  

Ainda sobre a necessidade de que a educação das relações étnico-raciais seja 

pensada e construída de forma ampla, promovendo mudanças no pensar e fazer a 

educação escolar, no mesmo Parecer n. 3 (BRASIL, 2004a, p. 8), em relação à 

implantação da Lei n. 10. 639 especificamente quanto ao Art. 26 A, afirma-se que 

“provoca bem mais do que a inclusão de novos conteúdos”, solicitando que se repensem 

as “relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições 
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oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas 

escolas” (BRASIL, 2004a, p. 8). Para tal, se faz necessário: 

A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos 

pedagógicos, no cumprimento do exigido pelo Artigo 26 A da Lei 

9394/1996, permite que se valham da colaboração das comunidades a que a 

escola serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e do Movimento 

negro, com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão 

formas próprias de incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive 

em conteúdos de disciplinas, as temáticas em questão. Caberá aos sistemas de 

ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos estabelecimentos de 

ensino e aos professores, com base neste parecer, estabelecer conteúdos de 

ensino, unidades de estudos, projetos e programas abrangendo os diferentes 

componentes curriculares. Caberá, aos administrados dos sistemas de ensino 

e das mantenedoras prover as escolas, seus professores e alunos de material 

bibliográfico e de outros matérias didáticos, além de acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco 

tratadas, tanto na formação inicial como continuada de professores, sejam 

abordadas de maneira resumida, incompleta, com erros (BRASIL, 2004a, p. 

8-9). 

 

Esse Parecer foi homologado pela Resolução CNE/CP n. 1, também de 2004, 

que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 17 de junho de 2004. Essa 

Resolução instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

(BRASIL, 2004b). Essas Diretrizes têm aspectos normativos que determinam os 

caminhos a serem seguidos para que uma educação para as relações étnico-raciais seja 

de fato construída no país. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

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

2004b) afirmam, em seu Artigo 1º, as ações a serem observadas pelas instituições de 

ensino que atuam em níveis e modalidades da Educação Brasileira e, “em especial, por 

Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de 

professores”. 

No parágrafo 1º desse artigo, determina-se que “as Instituições de Ensino 

Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 

ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento das 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes” (p. 1). O objetivo de tais 

medidas está expresso no Art. 2º dessas Diretrizes, a saber, “promover a educação de 

cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do 
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Brasil, buscando relações étnico-raciais positivas, rumo à construção de noção 

democrática”. O primeiro parágrafo desse artigo indica: 

 

A Educação das Relações Étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 

direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira (BRASIL, 2004b, p. 1). 

 

 

O Art. 5º dessa Resolução traz ainda que, acima de tudo, seria preciso garantir o 

direito ao acesso à educação e ao aprendizado escolar de alunos afrodescendentes por 

meio da construção de ensino de qualidade e de professores capacitados. 

 

Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o 

direito de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de 

ensino de qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e 

atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no domínio 

de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não 

negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem 

desrespeito e discriminação (BRASIL, 2004b, p. 2). 

 

 

Continuo a apresentação de legislações e programas
15

 que delinearam e 

compuseram as principais políticas dirigidas à diversidade e às relações étnico-raciais a 

partir do ano 2000. É preciso também dar destaque às ações afirmativas voltadas à 

garantia do direito à educação de alunos provenientes de famílias de baixa renda, o que 

também se relaciona às questões étnico-raciais brasileiras, uma vez que se assume que 

grande parte da população que não tinha e ainda não têm (ou tem de forma restrita) 

acesso à educação é ainda formada por afrodescendentes. Sobre essa questão, 

especificamente sobre o período temporal selecionado, Munanga (2003, p. 31-34) 

afirma: 

 

Num país onde os preconceitos e a discriminação racial não foram zerados, 

ou seja, onde os alunos brancos pobres e negros ainda não são iguais, pois 

uns são discriminados uma vez pela condição socioeconômica e outros são 

discriminados duas vezes pela condição racial e socioeconômica, as políticas 

ditas universais defendidas, sobretudo pelos intelectuais de esquerda e pelo 

ex-ministro da educação Paulo Renato, não trariam as mudanças substanciais 

esperadas para a população negra. Como disse Habermas, o modernismo 

político nos acostumou a tratar igualmente seres desiguais, em vez de tratá-

los de modo desigual. Daí a justificativa de uma política preferencial no 

sentido de uma discriminação positiva, sobretudo quando se trata de uma 

                                                           
15 

 As legislações e programas que compõem as principais políticas dirigida a diversidade e as relações 

étnico-raciais estão descritas nas páginas 49 a 53. 
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medida de indenização ou de reparação para compensar as perdas de cerca de 

400 anos de decolagem no processo de desenvolvimento entre brancos e 

negros. É neste contexto que colocamos a importância da implementação de 

políticas de ação afirmativa, entre as quais a experiência das cotas, que pelas 

experiências de outros países, se afirmou como um instrumento veloz de 

transformação, sobretudo no domínio da mobilidade socioeconômico, 

considerado como um dos aspectos não menos importante da desigualdade 

racial. 

 

 

Para esse autor, é pontualmente na busca de estratégias e de mecanismos 

apropriados para aligeirar o processo de mudança dessa situação injusta em que se 

encontra a população negra que se coloca a proposta das ações afirmativas, das cotas
16

, 

apenas como um instrumento ou caminho entre tantos a serem desenvolvidos 

(MUNANGA, 2003). Como o Brasil é um país que desde a abolição dos escravos nunca 

assumiu seu racismo, condição essencial para pensar em políticas de ação afirmativa, os 

meios devem ser criados através dos caminhos próprios ou da inspiração dos caminhos 

percorridos por outros países em situação comparável. 

Em nível geral, visando o acesso e permanência de estudantes (afrodescendentes 

ou não) de famílias de baixa renda nas universidades, o MEC instituiu, também em 

2004, o Programa Conexões de Saberes, ligado às Pró-reitoras de Extensão das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), cujo objetivo era a permanência com 

sucesso desses alunos nas universidades. Esse Programa atendeu cerca de 5 mil 

estudantes (BRASIL, 2009). O objetivo desse Programa era, a partir do reconhecimento 

e da valorização dos saberes vindos das comunidades populares, incentivar e 

compartilhar a troca desses saberes com a universidade. Já o programa Universidade 

Para Todos (PROUNI), criado em 2004 e instituído pela Lei n. 11.096 de 13 de janeiro 

de 2005, é voltado aos estudantes e egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 

particular na condição de bolsistas integrais. Já o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo 

Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, objetivou a ampliação do número de vagas na 

educação superior (BRASIL, 2009). 

Especificamente quanto ao incentivo de estudos para as relações étnico-raciais, 

sobretudo nas escolas brasileiras, o Programa Oficinas de Cartografia sobre Geografia 

Afro-brasileira e Africana funcionou até 2006 com o objetivo de ampliar as 

informações, discutir e fornecer elementos para o conhecimento e a interpretação das 

estruturas espaciais existentes na formação do Brasil e sua população, tomando por base 

                                                           
16 

Sobre o sistema de cotas, será mais bem explicado na sequência deste capítulo. 
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os aspectos geográficos da herança africana no território brasileiro. “O Programa 

Cultura Afro, funcionou entre 2005 e 2006 e foi criado para subsidiar a formação de 

professores e a elaboração de material didática voltado à temática” (BRASIL, 2009, p. 

22). 

Outra ação promovida no período foi a formação continuada presencial de 

professores e educadores por meio do Programa UNIAFRO, coordenado pelos Núcleos 

de Estudos Afro-Brasileiros. Entre 2007 e 2008 esse Programa promoveu 1.245 

especializações e 1.470 aperfeiçoamentos e extensões. “O Programa UNIAFRO de 2005 

a 2008 recebeu investimento do MEC de mais de R$ 5 milhões, e também desenvolveu 

ações de pesquisa, seminários e publicações acadêmicas de cerca de 90 títulos voltadas 

para a Lei n. 10639/03” (BRASIL, 2009, p. 23). 

Em 2006 e 2007 a Universidade de Brasília (UNB) promoveu formação 

continuada de professores à distância com o curso “Educação-Africanidades-Brasil e 

História da Cultura Afro-brasileira e Africana”. Segundo dados da Universidade de 

Brasília (UNB), participaram desse curso cerca de 10.000 professores das redes 

públicas. Desde 2008, a formação à distância para esta temática foi destinada à Rede de 

Educação para a Diversidade, que funciona através da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB/MEC) (BRASIL, 2009). 

Em relação ao material didático e paradidático, foram elaborados e distribuídos 

entre os anos de 2005 e 2007 os seguintes materiais: a) a Coleção Educação para 

Todos
17

 (SECAD/Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - UNESCO, 2004), baseada nas solicitações da Lei n. 10.639/03; b) em 2005, e 

em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, houve a criação do material “A Cor da 

Cultura”; c) no ano de 2007, a SECAD/MEC promoveu a tradução e atualização dos 

oito volumes que formam a coleção “História Geral da África”, da UNESCO; d) em 

2008, foram editados, também pela SECAD/MEC, o livro “Estórias Quilombolas” e o 

jogo “Yoté”, que primeiro foram enviados para as escolas quilombolas; e) em 2009, 

foram produzidos e distribuídos os livros da Coleção “Orientações e Ações para a 

implementação da Educação das Relações Étnico-raciais” e “Superando o Racismo na 

Escola”, ambos organizados pelo Professor Kabenguele Munanga (BRASIL, 2009, p. 

23)
18

. 

                                                           
17 

Contendo 33 volumes sobre a educação para a diversidade. 
18 

Especificamente acerca dessas coleções de material didático um questionamento é se todos os 

professores brasileiros tiveram acesso a esses materiais e também se são adequados para todos os 
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Também é preciso lembrar que, ainda em relação à Lei n. 10.693 (BRASIL, 

2003), visando seu atendimento, o MEC se voltou a uma série de ações como: a) 

participação orçamentária e elaborativa no Programa Brasil Quilombola, como também 

na Agenda Social Quilombola, com o objetivo de consolidar os limites da política de 

Estado para as áreas quilombolas. Como seu desdobramento, foi instituída a Agenda 

Social Quilombola pelo Decreto n. 6.261/2007, que agrupa as ações voltadas às 

comunidades em várias áreas, lançado em 2004. b) Fóruns Estaduais e Municipais de 

Educação e Diversidade Étnico-racial, a implementação da Comissão Técnica  

Nacional  de  Diversidade  para  Assuntos  Relacionados à  Educação dos Afro-

brasileiros (CADARA). c) A inserção da discussão inclusão e diversidade como um 

dos eixos temáticos da Conferência Nacional da Educação Básica, discutiu a educação 

brasileira com todos os setores ligados à educação básica com a finalidade de melhorar 

o ensino e promover o efetivo aprendizado em sala de aula, sua primeira edição 

aconteceu em 2008. d) Participação na Rede de Educação Quilombola, além de 

assistência técnica a Estados e Municípios para a implementação das Leis ns. 

10.639/2003 e 11.645/2008. 

Em 2009, é divulgado o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2009). Esse Plano, como já se 

anunciou antes, pretendeu orientar e indicar quais os caminhos os sistemas de ensino e 

as instituições educacionais deveriam seguir para a implementação da legislação sobre a 

Lei n. 10.639 de 2003. 

Já , no Estatuto da Igualdade Racial - Lei n. 12.288 (BRASIL, 2010, p.4), em 

seu Art. 11, localizei: 

 

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da 

                                                                                                                                                                          

contextos das escolas brasileiras. Além disso, outro questionamento necessário é que, produzida pela 

UNESCO com subsídio de Bancos e organismos internacionais, se torna necessário fazer uma 

reflexão sobre a concepção que está na base desses materiais pensando acerca das justificativas 

apresentadas no material para o desequilíbrio econômico e social no interior do Brasil e em relação a 

outros países. O que é como se justifica o lugar social dado, no Brasil, aos afrodescendentes? E que 

justificativas e estratégias propõe, ou reflete, acerca da superação da pobreza, dos conflitos sociais e 

da inclusão dos países pobres na sociedade do conhecimento e da informação? São algumas questões 

que emergem quando se pensa em materiais didáticos elaborados para todo o país e acerca de questões 

tão importantes para a sociedade brasileira. 
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história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996.  

§ 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua 

contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e 

cultural do País.  

§ 2ºO órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e 

continuada de professores e a elaboração de material didático específico para 

o cumprimento do disposto no caput deste artigo.  

 

 

Observa-se já a indicação da necessária formação inicial e continuada dos 

professores. O Art. 13 da mesma Lei traz ainda a seguinte determinação: “incorporar 

nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam 

valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira” (BRASIL, 

2010, p.). No Art. 23, afirma-se que o Poder Executivo Federal incentivará as 

instituições de ensino superiores públicas e privadas a: 

 

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e 

centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que 

desenvolvam temáticas de interesse da população negra; 

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de 

professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e 

cultural da sociedade brasileira; 

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar 

jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da 

proporcionalidade de gênero entre os beneficiários (BRASIL, 2010, p. 4-5). 

 

 

É preciso também mencionar, com destaque, a Lei de Cotas, Lei n. 12.711 de 29 

de agosto de 2012 (BRASIL, 2012), que garante a reserva de 50% das matrículas por 

curso e turno nas 59 universidades federais e 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia para alunos que estudaram integralmente no ensino médio 

público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. As vagas reservadas às 

cotas ficaram distribuídas dessa maneira (50% do total de vagas da instituição): metade 

para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um 

salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas públicas com 

renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Nos dois casos, levou-se em 

consideração um percentual mínimo correspondente ao da “soma de pretos, pardos e 

indígenas no estado
19

”, de acordo com o último Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa lei começou a vigorar em 2013. 

                                                           
19 

Isabela Glordan (2017), cita o estado do Rio de Janeiro como exemplo para calcular as vagas de 

pretos, pardos e indígenas que se autodeclararam nesse estado, segundo o IBGE. O IBGE informou 

que no Estado do Rio de Janeiro 51,8% da população do Rio de Janeiro se autodeclararam pretos, 
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Depois de tantos programas voltados para a implementação da Lei n. 

10.639/2003, as mudanças da reforma do ensino médio e a possível aprovação do texto 

da Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017c) poderão trazer impedimentos 

para a execução da lei. Mantém também o discurso de valorização da diversidade, como 

a memória indígena e africana, sempre no confronto com o contexto social e histórico 

do Brasil, mas ainda não é possível, avaliar esse documento, visto que seu texto está 

sendo revisto.  

Quanto ao ensino médio, a Medida Provisória n. 746, segundo Bittencourt 

(2016), afasta do Ensino Médio conteúdos referentes à cultura africana e a cultura afro-

brasileira e de reflexões sobre a diversidade cultural que caracterizam o nosso país. 

Segundo este autor, os educadores recebem uma formação eurocêntrica e, com a 

publicação da Medida Provisória n. 746 (BITTENCOURT, 2016), deixa de ser 

obrigatório, no ensino médio, os conteúdos voltados à educação das relações étnico-

raciais e ao conhecimento da cultura africana; haverá impactos sociais que reforçarão a 

não valorização da população negra, sua história e cultura.  

Se com a existência da Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003), a educação das relações 

étnico-raciais ainda não tinha ganhado destaque em muitas das escolas, com a Medida 

Provisória a temática ficará em segundo plano novamente. Para Bittencourt (2016, 

online), essa medida governamental “[...] impede o amplo debate com a sociedade na 

formulação das políticas de interesse coletivo e de diálogo com os movimentos sociais 

da educação”. 

 

  

 

4.2 LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS VOLTADOS À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Embora no tópico anterior já tenha feito referência ao fato de que a necessária 

formação de professores para a educação das relações étnico-raciais aparece nas 

legislações específicas para a área, neste tópico se dá foco a essa questão trazendo 

                                                                                                                                                                          

pardos ou indígenas, sendo assim 51,8% das vagas dentro das subdivisões (com renda familiar acima 

ou abaixo do permitido) serão destinadas a cotistas raciais. Disponível em: 

<https://querobolsa.com.br/revista/sistema-de-cotas-raciais>. Acesso em: 30 mai. 2017. 

https://querobolsa.com.br/revista/sistema-de-cotas-raciais
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legislações gerais à formação de professores e também a legislação específica do curso 

de Pedagogia. 

A Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena” (BRASIL, 2002, p. 1), em seu 

Artigo 2º traz que a organização curricular deverá observar: “o acolhimento e o trato da 

diversidade; o exercício de atividades de enriquecimento cultural”, o que nos indica que 

já em 2002 se iniciava, em nível de solicitação aos currículos dos cursos, a consideração 

da diversidade na formação dos professores. Porém, essa Resolução afirma um currículo 

baseado em competências e habilidades que devem guiar a atuação do professor, o que 

se apresenta no Art. 3º. Compreende-se que é formação voltada a uma 

instrumentalização tecnicista dos futuros professores, o que se mostra inadequado à 

formação que se dirige à atuação voltada ao reconhecimento da diversidade social e 

cultural dos alunos. 

 

A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades 

da educação básica observarão princípios norteadores desse preparo para o 

exercício profissional específico, que considerem: I - a competência como 

concepção nuclear na orientação do curso; II - a coerência entre a 

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar 

similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na 

formação e o que dele se espera; b) a aprendizagem como processo de 

construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a 

realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso 

capacidades pessoais; c) os conteúdos, como meio e suporte para a 

constituição das competências; d) a avaliação como parte integrante do 

processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição 

dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas 

e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. III - a 

pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, 

como compreender o processo de construção do conhecimento. Art. 4º Na 

concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação é 

fundamental que se busque:I - considerar o conjunto das competências 

necessárias à atuação profissional; II - adotar essas competências como 

norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo e da 

avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da escola de 

formação (BRASIL, 2002, p. 1-2). 

Lage e Souza (2010) afirmam que muitas das políticas brasileiras de 

formação docente têm origem no contexto das reformas educacionais 

realizadas na década de 1990, considerando esse o momento do 

neoliberalismo brasileiro, o que teve, e tem sérias consequências para a 

formação dos professores da educação básica. Segundo as autoras, as 

políticas educacionais no Brasil ainda se encontram pautadas nos ideais 

liberais, pelo reflexo do capitalismo que produz novas determinações no 

papel do Estado e nas políticas educacionais. 
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Segundo as autoras, no começo da década de 1990 houve um desejo de 

efetivação dos direitos sociais, adquiridos na década de 1980, mas com o governo de 

Fernando Collor de Mello no período de 1990 a 1992, ao contrário, se sustentou no 

projeto de governo neoliberal. Também Fernando Henrique Cardoso, que governou o 

Brasil no período de 1995 a 2002, assumiu postura neoliberal, o que teve, em 

consequência, outro papel da escola, muito mais voltado ao sentido de qualidade e ao 

atendimento ao mercado, mesmo que indiretamente. Por outro lado, os sistemas de 

ensino, as escolas e seus profissionais se viram à margem de uma política educacional 

cujas metas eram a racionalização de recursos e a diminuição do papel do Estado sob a 

educação, o que teve alcance também nas políticas de formação de professores (LAGE; 

SOUZA, 2010). As políticas de formação de professores, como processo de parte desse 

pacote de reformas implantadas na década de 1990, apresenta uma nova compreensão 

de professor, assemelhando-o a uma espécie de tecnólogo do ensino. 

Para Lage e Souza (2010), a aprovação da Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de 

fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002), que instituiu as “Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior, Curso de 

Licenciatura, Graduação Plena”, indica um novo perfil para a formação de 

professores/as para a educação básica, para atender às demandas do mercado, o que é 

representado pelo elenco de competências e habilidades necessárias ao professor. 

De acordo com as autoras, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, a política de 

formação de professores passa a ser implantada e movida por meio, principalmente, de 

ações e programas destinados a professores que estão em atividade e são, portanto, 

considerados como formação continuada. “Dentre esses programas e ações destacam-se 

a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Lei n. 11.502 de 11 de julho de 2007” 

(BRASIL, 2007 apud LAGE; SOUZA, 2010, p. 58) que modifica as competências e a 

estrutura organizacional da fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES, de que trata a Lei n. 8.405 de 9 de janeiro de 1992; e altera as 

Leis ns. 8.405 de 9 de janeiro de 1992, e 11.273 de 6 de fevereiro de 2006, que autoriza 

a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica. Na primeira parte do 

capítulo, que se relacionam à temática da educação das relações étnico-raciais, falei 

sobre a Universidade Aberta do Brasil (UAB) como um programa para a formação de 

professores referente à temática estudada nesta pesquisa. 
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Ainda segundo Lage e Souza (2010), nas últimas décadas, movimentos sociais, 

entidades da sociedade civil, sindicatos e outros se estruturaram nesses últimos anos 

para buscar saídas e possibilidades de mudança contra o modelo neoliberal das políticas 

de formação de professores da década de 1990, cujas consequências ainda estão 

presentes nos atuais programas. Muitos grupos de educadores têm potencializados os 

estudos na área de política de formação de professores com o propósito de identificar as 

falhas dessas políticas e descobrir meios para superar as atuais conjunturas da educação 

e da formação docente no Brasil. Os fóruns nas universidades também são outro espaço 

para a discussão da formação docente tendo o propósito de reformular os currículos dos 

cursos de licenciatura. Quanto à temática da educação das relações étnico-raciais nos 

cursos de formação de professores, embora as legislações determinem sua inclusão, no 

bojo de uma leitura distorcida e afastada da realidade, essa inserção tem se dado de 

forma insuficiente.  

Já o Plano Nacional da Educação - PNE (BRASIL, 2014) que traça as ações e 

metas a serem seguidas e construídas pelos sistemas de educação em todo território 

nacional afirma, na Estratégia 15.6, que será preciso, em relação à formação de 

professores, “promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica” (BRASIL, 2014, p. 79). Sobre o tema objeto desta pesquisa, o 

estudo das relações étnico-raciais, o PNE em seu Art. 2º, incisos III, IV e X, afirma a 

necessidade de superação das desigualdades, a erradicação das discriminações e a 

promoção do respeito à diversidade, o que deve ser alcançado por meio de uma escola e 

professores voltados a esses objetivos. São específicas as Estratégias 7.25 e 13.4 que, 

respectivamente afirmam: 

 

[...] garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas 

afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das 

Leis n.s 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, 

assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares 

nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a 

diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 

sociedade civil.  

[...] promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 

licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação 

aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação 

básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 

necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), 

combinando formação geral e específica com a prática didática, além da 

educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das 

pessoas com deficiência (BRASIL, 2014). 
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A Resolução n. 2 de 1º de julho de 2015, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica (BRASIL, 2015) solicita, dentre outros aspectos, que o docente: 

 

[...] seja um professor capaz de valorizar as experiências vividas pelos 

arranjos sociais e culturais da comunidade onde está inserido, preparando os 

alunos para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho; [...] 

envolvido com pesquisa e extensão para o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica; [...] comprometido com as questões socioambientais, éticas, 

estéticas e relacionadas à diversidade étnico-racial, gênero, sexualidade e 

religiosa (BRASIL, 2015, p. 11). 

 

 

No Decreto n. 8.752 de 9 de maio de 2016 (BRASIL, 2016a), que institui a 

Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, no Art.3º, onde 

estão estabelecidos os objetivos da referida política de formação de professores, em seu 

inciso VI solicita: 

 

[...] promover a formação de profissionais comprometidos com os valores de 

democracia, com a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o respeito 

ao meio ambiente e com relações étnico-raciais baseadas no respeito mútuo, 

com vistas à construção de ambiente educativo inclusivo e cooperativo 

(BRASIL, 2016a, p. 1). 

 

 

Em relação ao currículo dos cursos de formação e à necessidade de sua 

reestruturação, este Decreto afirma a importância de que as mudanças tenham em vista, 

entre outros aspectos, o atendimento às diferenças na/da Educação Especial, na 

Educação do Campo, dos povos indígenas e das comunidades remanescentes de 

quilombos, conforme se apresenta na sequência: 

 

Art. 12.  O Planejamento Estratégico Nacional deverá prever programas e 

ações integrados e complementares relacionados às seguintes iniciativas: I - 

formação inicial e continuada em nível médio e superior para os 

trabalhadores da educação que atuem na rede pública e nas escolas 

comunitárias gratuitas da educação básica, em funções identificadas como da 

Categoria III dos profissionais da educação; [...] V - estímulo à revisão da 

estrutura acadêmica e curricular dos cursos de licenciatura, em articulação 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a Base Nacional Comum 

Curricular da Educação Básica; VI - estímulo ao desenvolvimento de projetos 

pedagógicos que visem a promover desenhos curriculares próprios à 

formação de profissionais do magistério para atendimento da Educação 

Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial, Educação do Campo, de povos indígenas e de comunidades 

remanescentes de quilombos; VII - estímulo ao desenvolvimento de projetos 

pedagógicos que visem a promover novos desenhos curriculares ou percursos 
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formativos destinados aos profissionais da educação básica (BRASIL, 2016a, 

p. 1, [grifo meu]). 

 

 

A Resolução CNE/CES n. 2 de 13 de maio de 2016 (BRASIL, 2016b) que 

institui as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em 

Nível Superior para Funcionários da Educação Básica”, afirma uma formação pautada 

na “consolidação da educação inclusiva por meio do respeito às diferenças, 

reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 

faixa geracional, entre outras [...]” (BRASIL, 2016b, p. 5).  

 

 

4.3 O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Para Brzezinski (2007) o curso de Pedagogia foi organizado curricularmente 

“dissociando o conteúdo da Pedagogia do conteúdo da Didática, provocando a ruptura 

entre conteúdo dos conhecimentos específicos e o método de ensinar esse conteúdo” (p. 

237). 

Um importante acontecimento da história da Pedagogia ocorreu por meio do 

Parecer n. 252 de 11 de abril de 1969, e da Resolução CFE n. 02” (BRASIL, 1969 apud 

ALMEIDA; LIMA, 2012, p. 452). Essa legislação introduziu a formação do chamado 

especialista em educação que se ocupava da supervisão, administração e orientação 

escolar. É também conhecido que, em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), a escola Normal foi denominada de Habilitação Específica para o 

Magistério (HEM), e os professores por ela formados lecionavam apenas de 1ª a 4ª 

série.  

Nos anos de 1980, o curso de Pedagogia recebeu muitas críticas porque apontava 

para a formação de um profissional com forte caráter tecnicista, com destaque na 

divisão do trabalho na escola. Nessa época, houve muitos movimentos pela 

reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação, que queriam um 

curso de Pedagogia focado na formação de professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Em 1986, o Conselho Federal de Educação deliberou positivamente a 

formação, nos cursos de Pedagogia, de técnicos em Educação, bem como a oferta de 

habilitação para o magistério de 1ª a 4ª série. Abriu-se, assim, uma nova porta para a 

formação inicial do professor das séries iniciais, que saiu da responsabilidade do Ensino 
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do 2º grau, atual ensino médio profissionalizante, para tornar-se também, 

responsabilidade do Ensino Superior (ALMEIDA; LIMA, 2012). 

Também segundo Almeida e Lima (2012), no ano de 1996, com a promulgação 

da nova LDB n. 9.394/96, foi necessária a criação de Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para os cursos de graduação e a formação docente em nível Superior. Saviani 

(2007, p. 125) alerta para o fato de que as Diretrizes aprovadas foram atravessadas por 

uma imprecisão, o que foi constatado mesmo na primeira versão, quando se havia 

“excluído deliberadamente a formação dos chamados especialistas em educação”. Isso 

porque haviam incorporado as funções de gestão, planejamento, coordenação e 

avaliação, que antes eram entendidas como próprias dos especialistas em educação, 

agora essas ocupações foram atribuídas aos egressos do Curso de Pedagogia, formados 

segundo as novas diretrizes. Já de acordo com Brzezinski (2007, p. 243), os Pareceres nº 

05 de 2005, n. 3 de 2006 e a Resolução n. 1 de 2006, conferem outra identidade ao 

curso de Pedagogia com o “professor-pesquisador-gestor como profissional da educação 

para atuar em espaços escolares e não-escolares”. 

A Resolução CNE/CP n. 1 de maio 2006 (BRASIL, 2006), que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura, determina nos seus artigos 1º e 2º: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, 

condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados 

em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas 

instituições de educação superior do país, nos termos explicitados nos 

Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 3/2006. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. § 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-

raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos 

da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos 

científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de 

aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito 

do diálogo entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

 

No artigo 2º (apresentado anteriormente), afirma que a docência se estabelece 

não somente em relação aos conhecimentos produzidos no contexto do ensino, mas 

também relacionada às relações sociais, étnico-raciais e produtivas. Assim, a relevância 

de se pensar na educação das relações étnico-raciais, também no interior das salas de 
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aula, refere-se a considerar as relações sociais que se estabelecem naquele contexto e 

que podem, também, estar dirigidas por preconceitos e discriminações. A Resolução 

solicita que a construção do conhecimento se dê no diálogo e propõe a abertura para a 

realidade e a diversidade. 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: [...] IX - 

identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, 

com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-

raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; X - 

demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras; [...] (BRASIL, 2006, p.2) 

 

 

Essa Resolução também apresenta uma hibridez, como também se evidencia em 

outros documentos. Se por um lado, fala de relações de igualdade e do reconhecimento 

da diversidade, por outro, quando indica que competências e habilidades esse professor 

deve ter, vincula-se a uma perspectiva tecnicista de educação e de formação de 

professores, indicando perspectiva do ensino por competências. Segundo Saviani (2007, 

p. 127): 

[...] pelos termos em que se encontram vazados os textos do Parecer e da 

Resolução, que se encontram impregnados do espírito dos chamados novos 

paradigmas que têm prevalecido na cultura contemporânea, em geral, e na 

educação, em particular. O resultado nos coloca diante do seguinte paradoxo: 

as novas diretrizes curriculares nacionais do Curso de Pedagogia são, ao 

mesmo tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito 

restritas no essencial e assaz excessivas no acessório. São restritas no que se 

refere ao essencial, isto é, àquilo que configura a pedagogia como um campo 

teórico-prático dotado de um acúmulo de conhecimentos e experiências 

resultantes de séculos de história. Mas são extensivas no acessório, isto é, se 

dilatam em múltiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em 

evidência, impregnada de expressões como conhecimento ambiental-

ecológico; pluralidade de visões de mundo; interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização; ética e sensibilidade afetiva e estética; 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 

políticas; diversidade; diferenças; gêneros; faixas geracionais; escolhas 

sexuais, como se evidencia nos termos da Resolução antes citados. 

 

Concordo com Saviani (2007, p. 127) quando ele prevê “que as instituições terão 

dificuldade quanto ao modo pelo qual devem proceder para organizar o Curso de 

Pedagogia e sobre as diretrizes a serem seguidas”. Tantas delegações de tarefas, 

metodologias diferenciadas, atendimento às demandas da sociedade no que diz respeito 
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às várias linguagens, além da questão de se formar o gestor, promovem dificuldades 

para se organizar um curso de quatro anos.  

A Resolução CNE/CP n. 1 (BRASIL, 2006) determina ainda que, para que a 

formação profissional pretendida e anunciada seja operacionalizada, o curso de 

Pedagogia deverá apresentar, em sua organização,  práticas voltadas à formação desse 

profissional professor
20

, para o que se solicita que a estrutura dos cursos deva 

apresentar: 

 

I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da 

literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de 

reflexão e ações críticas, [...]; 

II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às 

áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das 

instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais [...]; 

III - um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento 

curricular [...] (BRASIL, 2006, p. 3-4). 

 

 

Sobre a necessária estrutura do curso de Pedagogia, do exposto anteriormente, é 

preciso reiterar a importância de que o estudo das diferentes áreas do conhecimento e 

das ciências da Educação, seu aprofundamento e diversificação, bem como a integração 

desses conhecimentos nas áreas de atuação, devam, segundo essa Resolução, acontecer 

de forma articulada e tendo em vista o conhecimento da realidade social e educacional 

de atuação do futuro professor. Segundo a mesma Resolução, em seu Artigo 8º, a 

integralização de estudos será efetivada por meio de: 

 

I - disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente 

teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre 

outros, sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar 

historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que 

proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a 

estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e de 

políticas públicas de Educação;II - práticas de docência e gestão 

educacional que ensejem aos licenciandos a observação e 

acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na 

avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto 

em escolas como em outros ambientes educativos;III - atividades 

complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento 

progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de iniciação 

científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo 

docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às 

disciplinas, áreas de conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, 

                                                           
20 

Como já se apresentou anteriormente, embora o pedagogo atue também nas áreas de gestão 

educacional, nesta pesquisa o foco incide sobre a formação e atuação do professor formado nesse 

curso. 
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estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades 

e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de pessoas com 

necessidades especiais, a educação do campo, a educação indígena, a 

educação em remanescentes de quilombos, em organizações não-

governamentais, escolares e não-escolares públicas e privadas;IV - estágio 

curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 

graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e 

não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e 

competências: 

a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

prioritariamente; 

b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal; 

c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 

d) na Educação de Jovens e Adultos; 

e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades e projetos educativos; 

f) em reuniões de formação pedagógica (BRASIL, 2006, p. 4-5). 

 

 

Tendo em vista o disposto faz-se necessário que os currículos dos cursos de 

formação inicial de professores sejam repensados. Para Lage e Souza (2010), a luta é 

por uma formação docente que constitua a identidade do professor/a como profissional 

de ensino, para que o mesmo possa transformar e refletir sobre o mundo em que vive, 

procurando a erradicação das desigualdades educacionais, o que deve extrapolar a 

limitação de muitos dos conteúdos que ainda hoje se fazem presentes na formação 

docente. É preciso pensar em uma formação que reconheça a prática docente percebida 

em sua dimensão pedagógica e política levando a uma reflexão constante sobre o papel 

do professor/a enquanto educador e cidadão, o que precisa ser contemplado pela 

formação. Só assim a atividade docente propiciará a formação de um cidadão que esteja 

inserido social e historicamente, sendo capaz de refletir sobre a sociedade e as políticas 

públicas de educação. 

Para Fernandes (2010), a formação política e do trabalho do professor 

apresentam três perspectivas. Segundo este autor, a primeira perspectiva que deve ser 

considerada é a tradição cultural brasileira e o que ela representa na restrição do campo 

cultural do professor. Para esse autor, desde a colonização do Brasil, foi concedido ao 

professor o papel de reproduzir e transmitir uma cultura, que tivesse por objetivo a 

perpetuação e renovação da “dominação por parte das elites políticas, econômicas e 

sociais do país” (FERNANDES, 2010, p. 119). Na tradição cultural brasileira, o 

professor, historicamente, segundo afirma Florestan Fernandes (2010), servia às elites 

políticas, econômicas e sociais e não tinha uma compreensão da situação política de 

suas atividades, enquanto cidadãos conscientes, inseridos no ambiente social das 
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instituições de ensino. “Os professores não imaginavam que poderiam causar uma 

mudança no cenário social brasileiro, e além disso, revolucionar o sistema educacional 

no Brasil” (FERNANDES, 2010, p. 120). Sobre essa primeira perspectiva, é necessário 

refletir se essa condição tem mudado nos dias atuais.  

A segunda perspectiva, de acordo com Florestan Fernandes (2010), está 

relacionada com a atividade do professor, numa sociedade subdesenvolvida, e com o 

caráter político do que ele faz e deixa de fazer. Para Florestan Fernandes (2010), a 

consciência política é uma arma poderosa para a luta pela independência do sistema de 

ensino nacional.  

Já a terceira perspectiva (FERNANDES, 2010, p. 120) seria a proposição de 

“uma revolução, aos moldes políticos, no sistema de ensino e na formação de 

professores”. Porém, o autor afirma que, conforme houvesse a preocupação com uma 

“ação pedagógica e políticas públicas orientadas na redefinição dos valores 

institucionalizados no ensino formal brasileiro, haveria ecletismo no processo de ensino 

e aprendizado” (FERNANDES, 2010, p. 135). Seria utópico um sistema de ensino 

totalmente neutro; à medida que se tornarem mais críticos e voltados para a mudança de 

modelos sociais existentes e embutidos no sistema de ensino brasileiro, a voz e o peso 

dos atos dos professores, melhoraria a relação entre professores e estudantes, e também 

com os pais dos estudantes. 

De acordo com Fernandes (2010), quando os professores forem mais valorizados 

e melhorarem seu nível de escolarização (pós-graduação), remuneração e se unirem 

como classe organizada haverá maior disseminação da ação pedagógica eficiente e 

transformadora do sistema de ensino, rumo à ação pedagógica diversificada no processo 

de ensino e aprendizagem. Porém, é necessário pensar, sobretudo, em uma formação 

crítica e política dos docentes. 

Esse capítulo trouxe legislações e documentos voltados às questões étnico-

raciais e à educação, legislações voltadas para a formação de professores, uma discussão 

sobre o curso de Pedagogia, sua história e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura (BRASIL, 2006), documento que 

normatiza a profissão do professor formado por esse curso. Ainda trouxe à discussão 

algumas das ideias de Florestan Fernandes para uma reflexão sobre a formação política 

do professor. 

As legislações indicam contradições que mostram a existência de um embate 

entre diferentes projetos de educação e sociedade que estão na sua base. Os projetos de 
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educação e sociedade – nesse caso, de uma educação étnico-racial - não se elaboram e 

se executam natural e espontaneamente; ao contrário, vão sendo construídos nos 

embates políticos e didático-pedagógicos, bem como nas lutas cotidianas dos sujeitos 

da/na educação. O movimento é também o de resistências. 

Nesse contexto, o professor é um agente importantíssimo no projeto de formação 

humana. O papel do professor está diretamente relacionado aos sujeitos-alunos em 

formação e tem um papel político essencial, o que pode se dar como agente de 

reprodução ou como sujeito de transformação social. Nesse sentido se faz fundamental a 

reflexão crítica sobre tais projetos em disputa. 
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5 ANÁLISE DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DE CURSOS DE 

PEDAGOGIADE IES SUL-MINEIRAS EM RELAÇÃO À 

TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS NEGRAS 

 

 

Como já se anunciou na apresentação desta dissertação e também no capítulo em 

que se apresenta o método (capítulo 2- “A pesquisa: tema, objetivos e encaminhamento 

metodológico”), essa investigação objetivou indicar e refletir como a temática da 

educação das relações étnico-raciais negras está contemplada em cada proposta e, uma 

vez que o foco é a formação do professor, visou relacionar essa análise específica (da 

educação das relações étnico-raciais) à análise do curso como um todo, observando-se 

sua missão e objetivos, entre outros aspectos, buscando com isso refletir acerca da 

formação de professores pretendida e anunciada na proposta pedagógica do curso. 

Nesta pesquisa - uma pesquisa documental - em que se volta às propostas 

pedagógicas de cursos de Pedagogia de IES sul-mineiras, lanço mão de duas ideias que, 

juntas, corroboram a opção metodológica adotada para a pesquisa. A primeira dessas, já 

anunciada na apresentação desta dissertação, se refere à ideia de que o currículo escrito 

(GOODSON, 1997) apresenta-se como a materialidade das escolhas feitas para aquele 

curso, em cuja base está as concepções e princípios que fundamentam essas escolhas, no 

que implica a importância de reflexões sobre o currículo escrito. Para Goodson (1997, p. 

17), “o currículo escolar é um artefato social concebido para realizar determinados 

objetivos humanos específicos, mas até à data, na maior parte das análises educativas, o 

currículo escrito - manifestação extrema de construções sociais - tem sido tratado como 

um dado”. 

De acordo com Mello (2012), também a partir de Goodson, currículo escrito “é 

algo a ser ressaltado e defendido num determinado período e contexto histórico-social. 

É o currículo planejado e que expressa as intenções da escolarização. O currículo 

escrito, em confronto com interesses e conflitos, pode se efetivar ou não, em currículo 

em ação” (MELLO, 2012, p. 23). Para essa autora, o currículo de fato se realiza entre o 

currículo escrito - que projeta e planeja tendo em vista determinadas concepções e 

modelos - e o currículo em ação. Ambas as formas de currículo demandam reflexão e 

análise. 
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Assim, e aqui está a segunda das ideias que está na base desta pesquisa, a 

investigação se voltou à análise das propostas pedagógicas, documentos escritos dos 

cursos de Pedagogia que foram tomados como a direção a ser seguida por esses cursos. 

Compreendem-se as propostas pedagógicas na relação com concepções que estão na 

base da direção tomada na organização do curso, o que justifica sua investigação. 

Nesse sentido, os estudos de Sales (2009), Veiga (2008) e Santiago (2001) sobre 

o que os autores chamam de projeto político pedagógico, pela similaridade de seus 

elementos, foram empregados nas explicações e definições do que chamamos aqui de 

uma proposta pedagógica.  

Para Sales (2009), no Ensino Superior, o Projeto Pedagógico deve ser elaborado 

da mesma forma que um projeto para a Educação Básica. “Não existem diferenças no 

procedimento, mas sim nos resultados. Mas nem sempre esse processo é lógico; tem 

sido feito de maneira tecnocrata” (SALES, 2009, p. 2), seguindo as normas dos órgãos 

competentes pela avaliação das instituições e legislações e, na maior parte das vezes, 

sem o envolvimento e a reflexão da comunidade universitária. Sales (2009, p. 2) afirma 

que “os Projetos Pedagógicos são organizados com um simples preenchimento de 

formulário, em que são registradas as ações, objetivos, metas e justificativas, sem a 

verificação da necessidade real da sociedade, no caso, a comunidade acadêmica”.  

Ao contrário, os fins da educação, especificamente do ensino superior, deveriam 

ser a preocupação com os envolvidos. É de competência do professor e das instituições 

preocuparem-se com a formação integral do estudante; a organização dos cursos por 

meio de seu projeto pedagógico é fundamental. 

Segundo Veiga (2008), o projeto político-pedagógico - de um curso ou 

instituição - vai além de uma simples aglomeração de planos de ensino e de atividades 

diversas; deve ser construído e vivenciado em todas as circunstâncias pelos envolvidos 

com o processo educativo. “O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação 

calculada, com sentido evidente, com um compromisso definido coletivamente” 

(VEIGA, 2008, p. 13). 

O projeto político-pedagógico precisa estar estruturado com o compromisso 

sociopolítico e com os interesses reais e comuns da maioria da população a quem se 

destina. A estruturação do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações, 

descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um 

processo coletivo de avaliação de caráter libertador. O movimento de luta e resistência 
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dos educadores é fundamental para alargar as possibilidades e antecipar as mudanças 

que se fazem necessárias dentro e fora dos rumos da escola.  

Para Santigo (2001), é preciso acreditar que a escola, constituída no projeto da 

modernidade com a função social de construir os alicerces de uma nova sociedade pela 

liberdade da razão humana, busca continuamente o equilíbrio de seu projeto político-

pedagógico na explicação do conceito de homem, na percepção de seu processo de 

desenvolvimento e na eminência de uma sociedade idealizada pelos princípios de 

igualdade, liberdade e justiça. É nesse contexto que se colocam em questão as relações 

de poder que estruturam e constituem os projetos políticos-pedagógicos, esclarecendo 

os processos de verdade que alimentaram nossos sonhos sobre as expectativas da 

educação na construção de sujeitos livres e autônomos. 

Nesse sentido, as ações educativas de combate ao racismo e às discriminações 

devem estar contempladas em propostas pedagógicas que considerem a diversidade 

étnico-racial. Essas propostas devem ser elaboradas coletivamente, com a participação 

dos diversos setores da escola/IES, para que se ofereça uma educação crítica e de 

qualidade para todos.  

Como já anunciado, foram analisadas oito propostas pedagógicas de cursos de 

Pedagogia de instituições de ensino superior localizadas em cidades da região Sul de 

Minas Gerais. Dessas propostas seis são de cursos presenciais e duas de cursos EaD; 

quatro são de instituições públicas e quatro de instituições privadas. Para a análise, fez-

se uso de descritores elencados a partir da legislação relacionada à temática da pesquisa, 

conforme quadro n. 2 apresentado no capítulo metodológico que traz as legislações e 

documentos oficiais utilizados para seu levantamento.  

Na análise realizada, buscou-se por:  

1) analisar a missão e objetivos das IES e do curso de Pedagógica. 

2) A partir dos descritores encontrados, analisar o lugar dado à educação das 

relações étnico-raciais na proposta pedagógica do curso, respondendo, para 

isso, questões como as que seguem: em que lugar essa temática aparece na 

proposta pedagógica do curso, como um objetivo ou parte da missão da IES 

e do curso? Como um dos aspectos a serem observados na formação dos 

egressos? Está presente transversalmente em toda a proposta ou apenas em 

uma disciplina? A disciplina e o conteúdo relacionado à temática da 

educação das relações étnico-raciais se articulam, por sua vez, a outras 



70 

 

disciplinas e conteúdos e, de forma mais ampla, à proposta de formação de 

professores apresentada? 

3) Como última etapa, indicar e analisar elementos que, em seu conjunto e 

associados à primeira parte da análise (itens 1 e 2 anteriormente 

apresentados), caracterizariam de forma mais ampla a formação de 

professores oferecida pelo curso de Pedagogia, especificamente, quanto à 

educação das relações étnico-raciais.  

 

Quanto ao lugar dado à temática da educação para as relações étnico-raciais nas 

propostas pedagógicas analisadas, faz-se necessário considerar o disposto na Resolução 

n. 1 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

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

(BRASIL, 2004b).  

Assim, tendo em vista essa solicitação legal de que a formação aconteça ao 

longo do curso, por meio dessas diferentes atividades e disciplinas e de forma integrada, 

a leitura e análise das propostas pedagógicas dos cursos de Pedagogia se deram 

buscando pela temática da educação das relações étnico-raciais ao longo de toda a 

proposta pedagógica analisada, e não somente em um ou outro componente curricular. 

Como já se explicou, o lugar dado a essa temática foi um dos pontos centrais da análise. 

Como afirmam Gomes (2012) e Cardoso e Rodrigues (2015), a formação do professor 

para a educação das relações étnico-raciais deve acontecer de forma articulada, tanto no 

estudo dos fundamentos e práticas profissionais, como relacionada ao (re) conhecimento 

da realidade social e educacional.  

Na sequência, apresenta-se a análise das oito propostas pedagógicas. Deve-se 

informar que alguns dados já apresentados no Quadro 1 (exposto no Capítulo 2 desta 

dissertação) são aqui repetidos para facilitar a leitura e apresentação da análise das 

propostas pedagógicas. 

 

 

5.1 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 1 (PP1) 

 

A Instituição de Ensino Superior a qual pertence o curso de Pedagogia é privada 

e o curso é oferecido na modalidade presencial, tendo sido criado em 1972. A proposta 
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analisada é de 2015. Segundo a proposta pedagógica 1 (PP1), a instituição de ensino 

teve sua implantação no final da década de 60. Os primeiros cursos foram as 

licenciaturas em função de que, na região, havia carência na formação de professores 

para a educação básica.  

Conforme se apresentou na introdução deste capítulo, identificar a missão e 

objetivos da IES e do curso visaram, de forma ampla, analisar a formação de 

professores proposta por este curso. Em relação à PP1, a missão da IES vem assim 

descrita: “formar cidadãos com competência técnica e compromisso social, e transmitir 

valores éticos de disciplina, respeito, liberdade e seriedade” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 4). Ainda na “Missão da IES”, se afirma a preocupação 

em formar profissionais “críticos, participantes ativos em suas comunidades”, e também 

se faz menção à “responsabilidade social que a acompanha” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 5). A missão apresentada na PP1 sugere que essa 

Instituição de Ensino Superior propõe uma formação profissional voltada para a atuação 

social e o desenvolvimento da cidadania, bem como afirma a importância da atuação no 

desenvolvimento local. Tal missão também se estende aos “Objetivos Institucionais”, 

especificamente em “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 5). Em “Princípios Norteadores” que direcionam a 

prática institucional, a IES reafirma o seu compromisso com a formação de profissional 

apto a 

 

[...] ministrar uma educação diferenciada para a formação de um profissional 

apto ao mercado de trabalho, ético, crítico e criativo, dotado de 

competências, comportamentos e habilidades e que tenha de forma muito 

clara, consciência de suas responsabilidades perante a sociedade, 

contribuindo para a melhoria do meio no qual convive (INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 4). 

 

 

Segundo a Proposta Pedagógica 1, esses “Princípios Norteadores” centram-se:  

 

I - numa função política, capaz de colocar a educação como fator de inovação 

e mudanças na região; 

II - numa função ética, de forma que, ao desenvolver a sua missão, a 

Instituição observe e dissemine os valores positivos que dignificam o homem 

e a sua vida em sociedade; 

III -numa proposta de transformação social, voltada para a região; 
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IV - no comprometimento da comunidade acadêmica com o 

desenvolvimento do País e em especial da região do município onde está 

situada, sua principal área de atuação; 

V - num modelo de gestão que tem como metas: a relevância da educação, a 

busca constante da qualidade da educação ofertada e a construção de uma 

sociedade justa e solidária (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015a, 

p. 8).  

 

 

Esses princípios indicam a formação de um profissional para transformar o meio 

que atuará, sobretudo a região, o que vai ao encontro do que se apresenta na missão e 

objetivos da IES1, dessa forma quero destacar a importância de um profissional que 

contribua para ser um agente de transformação social, tornando-a mais democrática e 

ética. Em relação ao Curso de Pedagogia, a Proposta Pedagógica 1 indica que a “Missão 

do Curso” é. 

 

Dentro dos objetivos mais amplos que regem o curso superior, o Curso de 

Pedagogia, reveste-se da missão de preparar os profissionais que na escola ou 

em outros espaços de atuação pedagógica possam assumir a responsabilidade 

de educar o homem.  

O Curso de Pedagogia entende que os pressupostos teóricos devem ser 

buscados, discutidos e analisados em suas implicações e contextos de origem 

para que possam ser reelaborados e utilizados na multiplicidade das 

práticas pedagógicas para as quais os educadores são exigidos na 

contemporaneidade. Entende também, que a prática pedagógica é fonte 

inesgotável na geração de novos conhecimentos e novas teorias, e para tanto 

promove incentivos na área de pesquisa educacional, inserindo seus alunos 

em projetos multidisciplinares para a busca de novos conhecimentos, na 

perspectiva de que ensino e pesquisa caminham juntos, entrelaçados e 

interdependentes. Entende ainda que a Faculdade, apesar de ser o lócus 

privilegiado da aquisição e construção do conhecimento, não deve se 

encastelar em seus muros, mas abrir-se para a comunidade participando 

e promovendo sob forma de parcerias, eventos, debates e projetos que 

possam contribuir com o desenvolvimento e a formação de profissionais 

da educação atuantes na região, no Estado e no País (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 9).  

 

 

Em “Objetivos Gerais” do Curso de Pedagogia não foram encontrados os 

descritores elencados para a pesquisa. Já um dos objetivos específicos é “compreender, 

com a consciência da luta contra o preconceito e a discriminação, o trabalhar com as 

diferenças, singularidades e com as necessidades especiais, objetivando ampla inclusão 

social” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 11). Na construção desse 

objetivo específico, o Curso de Pedagogia deve estar voltado para a formação de 

professor que conheça seu aluno em sua identidade e características, o que 

indiretamente poderia estar relacionado à temática da educação das relações étnico-

raciais. Porém, é preciso observar que, nesse objetivo, há referência explícita às 
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necessidades educacionais especiais para o que pode estar relacionado o “trabalhar com 

as diferenças, singularidades [...]” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 

11). 

Já em “Princípios Norteadores do Curso de Pedagogia” encontra-se: “trabalhar 

as culturas locais, regionais e nacionais mediante a apreensão de diferentes linguagens” 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015a, p. 13). A análise desse elemento da 

Proposta Pedagógica 1 (associado ao objetivo específico anteriormente apresentado) 

indica que esse curso se volta à formação dos futuros professores preparando-os para o 

reconhecimento da diversidade humana, porém não há referências específicas à temática 

das relações étnico-raciais.  

Quanto à “composição curricular” do curso, organizado em três núcleos 

formadores - Núcleo de Estudos Básicos, Núcleo de Aprofundamento e Diversificação 

de Estudos e Núcleo de Estudos Integrados - não há disciplinas específicas para a 

educação das relações étnico-raciais em nenhum dos eixos, bem como não se encontrou 

conteúdos e bibliografias voltadas para essa temática em outras disciplinas.  

Em “atividades formativas”, outro elemento analisado na Proposta Pedagógica 1, 

indica-se que, além das aulas, os alunos deverão participar de atividades como a 

realização de “seminários, pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, 

visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferentes natureza 

e ainda participam de grupos formativos de estudos” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2015a, p. 55), o que vai ao encontro do disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura 

(BRASIL, 2006). Porém, nesses projetos e atividades não há referências às atividades 

que envolvam as questões étnico-raciais. 

Do que se apresenta, conclui-se a invisibilidade (GOMES, 2012) dessa temática 

nesse curso de Pedagogia e na própria IES1. Isso representa a defasagem dessa 

problemática na formação dos professores e, por conseguinte, diz de inadequações e de 

uma insuficiência dos que se produz e se divulga acerca de conhecimentos políticos, 

filosóficos, históricos, sociológicos e antropológicos que, de forma diferente, poderiam 

proporcionar a esses futuros professores formação que levasse à ampliação e 

ressignificação da sua compreensão da realidade social brasileira em seus aspectos 

étnico e cultural. Essa invisibilidade nos provoca pensar sobre os desafios postos para 

que se superem, coletivamente, as concepções e práticas implícitas na cultura curricular 

e na organização das universidades e da própria escola. 
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5.2 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 2 (PP2) 

 

A instituição a qual pertence o curso de Pedagogia, cuja proposta foi analisada, é 

uma universidade pública cuja origem, como Escola Agrícola, é de 1908, e como escola 

de ensino superior, de 1938, tendo sido federalizada em 1964 e transformada em 

universidade em 1994. Em 1987, iniciaram-se as atividades em EaD (o curso analisado 

pertence a essa modalidade) com cursos de pós-graduação lato sensu. O curso de 

Pedagogia em questão foi criado em 2009 e a proposta pedagógica analisada é de 2014. 

Na missão da IES, afirma-se a participação no desenvolvimento social da região 

com a promoção de ensino de qualidade, sobretudo quanto à formação de profissionais.  

 

Com base nos princípios éticos e humanistas, a Universidade busca formar 

profissionais qualificados/as, comprometidos/as com a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária, além de gerar, transmitir e disseminar 

conhecimentos científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, por meio do 

ensino, pesquisa e da extensão (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 

2014a, p. 9). 

 

 

A IES tem presença também nos cursos de graduação em EaD, com participação 

no Consórcio Pró-Formar
21

, criado no ano de 2004, em parceria com outras instituições 

federais para a oferta do curso de Pedagogia para Educação Infantil, e no projeto piloto 

do MEC/Banco do Brasil, na oferta do curso de Bacharelado em Administração, 

iniciado no ano de 2006. Compreende-se, segundo o anunciado, que a EaD tornou-se 

parte da política institucional de expansão da formação profissional na região e no país. 

Conforme se apresenta na Proposta Pedagógica analisada, em “Projeto Pedagógico 

Institucional” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a, p. 10), essa expansão 

tem como referência a seguinte ideia de formação profissional. 

 

O sistema de educação da Universidade está baseado na relevância da 

educação, com ênfase na qualidade, respeito às culturas e proteção ao 

meio ambiente e nas necessidades sociais da região e do País. A educação 

da Xxxx almeja a criação de uma sociedade não-violenta e não-opressiva, 

constituída de indivíduos motivados e íntegros, inspirado no amor à 

humanidade e guiados pela sabedoria, buscando desenvolver-se plenamente 

no campo das relações sociais. Busca-se, assim, educar os/as estudantes para 

que sejam cidadãos e cidadãs bem informados e profundamente motivados, 

capazes de pensar criticamente e de analisar problemas da sociedade, 

                                                           
21 

Criado no ano de 2004 , em parceria com outras instituições federais, para oferta do curso de 

Pedagogia para Educação Infantil, e no projeto piloto do MEC/Banco do Brasil, na oferta do curso de 

Bacharelado em Administração, iniciado no ano de 2006. 
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demandar soluções aos seus problemas e, sobretudo, assumir 

responsabilidade social, transformando-se em agentes modificadores da 

realidade atual (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a, p. 10). 

 

 

Observa-se que a construção de sociedade mais justa e igualitária e o respeito às 

diferentes culturas faz parte da proposta da IES. A IES 2 tem como meta habilidades e 

competências indicadas como necessárias aos egressos desse curso, em consonância 

com a Resolução CNE/CP n. 1 de 2006, Artigo 4º. Na PP2 se faz menção à exclusão 

social em suas diferentes origens, bem como às diferenças constituintes da diversidade 

presente em sociedade. 

 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com 

vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gênero, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, pessoas com deficiência, orientação 

sexual, entre outras (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a, p. 

17). 

 

 

Nesse contexto institucional, o curso de Pedagogia, na modalidade de EAD, está 

voltado ao atendimento do profissional para atuar na Educação Infantil, já que integra o 

Consórcio Pró-Formar. Tal Consórcio foi aprovado em 2005 pela SEED-MEC e reúne sete 

universidades públicas brasileiras (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a). 

Porém, também se volta à formação de professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Educação Básica e outras áreas abarcadas pelas DCN Pedagogia.  

Deve ser observado que, segundo a PP2 e em conformidade ao determinado 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura (BRASIL, 2006), os conhecimentos necessários ao futuro professor devem 

ser construídos de forma integrada, conforme se afirma em: 

 

Segundo orientação do Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura 

em Pedagogia para Educação Infantil do Consórcio Pró-Formar, assumida 

por este Projeto de Curso, para efeito didático e adequação às novas 

exigências das DCN, é trabalhada mais de uma área de conhecimento por 

vez, para permitir maior envolvimento da/o estudante no processo de estudo 

das diferentes ciências que compõem o currículo do curso. A organização 

dos conteúdos, embasados nas áreas de conhecimento, busca possibilitar 

um trabalho integrador entre os diferentes conteúdos, evitando-se 

excessiva compartimentalização do saber. Embora fundamentais no 

balizamento curricular, os conteúdos trabalhados nas diferentes áreas de 

conhecimento só ganham sentido no contexto curricular como um todo. 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a,p. 27-28).  
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Além disso, a PP2 explicita que os Seminários de Pesquisa em Educação são 

momentos em que os estudantes se voltarão à “práxis para evidenciar os resultados de 

pesquisas em Educação, com base nos aportes teóricos desenvolvidos nas diferentes 

áreas” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a, p. 28).  

Especificamente quanto às disciplinas relacionadas à temática da educação das 

relações étnico-raciais, a PP2 apresenta em sua matriz curricular disciplinas que 

atendem ao quadro de descritores levantados para essa pesquisa, conforme os 

documentos legais. As disciplinas que trataram das relações étnico-raciais pertencem ao 

núcleo de estudos básicos; são elas: 

 
ANTROPOLOGIA II - 60 horas, 4 créditos  

Ementa: Conceitos e abordagens; enfoque do objeto; o sentido dos nomes; 

etnocentrismo e relativismo; esforço de definição; abordagem evolucionista; 

abordagem funcionalista; abordagem estruturalista.  

A noção de regra; a noção de pessoa; a noção de identidade; diferença, 

normalidade e deficiência; diferença de gênero; diferença de sexualidade; 

diferença de raça, diferença de credo religioso; diferença de idade; 

diferença étnica; diferenças regionais; sobre Antropologia, subjetividade e 

reconhecimento. 

ANTROPOLOGIA III - 60 horas, 4 créditos  

Ementa: Cultura e Sociedade no Brasil; unidade e diversidade; diferenças 

regionais; diferenças étnicas; diferença racial; diferença de gênero; o 

popular e o erudito; a transmissão da cultura; a dimensão cultural da sala de 

aula; a diferenciação étnico-cultural como fator de insucesso escolar; 

educação dos/as negros/as; educação indígena. A criança no contexto da 

Antropologia. Processos de socialização; Família e Escola, preconceitos na 

escola; sobre profissionalidade; Cultura no contexto brasileiro; cultura 

organizacional. 

PSICOLOGIA III - 60 horas, 4 créditos] 

Ementa: Psicologia social: noções introdutórias, contextualização histórica, a 

perspectiva norte-americana e europeia; principais temas de estudo: da escola 

norte-americana (influência social, tomada de decisão, dissonância cognitiva, 

equidade), escola europeia (representações sociais, identidade social, 

exclusão social), reflexões sobre os primeiros anos da educação básica; o 

outro nos primeiros anos da educação básica: lidando com as diferenças, 

gênero e etnia nos primeiros anos da educação básica: construindo 

identidades sociais, a identidade profissional do/a educador/a (PP2, 2014, p. 

30-31). 

 

Nas disciplinas de Antropologia II e III, embora se identifiquem descritores 

relacionados à “diferenciação étnico-cultural”, também se identificou menção à raça na 

primeira das disciplinas.  De acordo com Araújo (2012, p. 1
22

): 

                                                           
22 

Este autor não estava inicialmente presente nos estudos teóricos que alicerçaram esta dissertação, 

porém fui desafiada a buscar outras explicações encontrando algumas respostas em seu estudo sobre 

raça e etnia. 
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[...] o conceito de etnia surgiu, para substituir o conceito de raça que se 

aplicou aos seres humanos. A ideia de raças humanas foi muito disseminada 

até o início do século XX. “Raça” era utilizada pelo senso comum e também 

nos meios acadêmicos, enunciando a opinião de que os grupos étnicos 

(negros, amarelos, índios e brancos) têm diferenças genéticas, biológicas, 

intelectuais e que havia diferenças marcantes entre eles. Acreditava-se que as 

raças desenvolveram-se isoladamente ou com pouco contato entre si, não 

havendo espaço para a miscigenação e esse desenvolvimento havia corrido de 

modo desigual, causando uma hierarquia entre as raças. 

 

Segundo esse autor, a proposição da existência de raças fez surgir ideias 

etnocêntricas que afirmavam a superioridade da “raça branca” em detrimento de outras, 

especialmente a da “raça negra”, causa da escravidão e até do desaparecimento de 

diferentes grupos. Além disso, essa ideia de raça ajudou a aceitação e “dominação 

econômica, social, cultural e política que alguns povos” (ARAÚJO, 2012, p. 2). 

Atualmente, se admite a existência de diferentes culturas e grupos sociais e o conceito 

de raça não se aplica a seres humanos, em função da mobilidade espacial e temporal 

desses diferentes grupos, que se encontram, relacionam e produzem coletivamente.  

Além disso, na disciplina Antropologia III, um dos elementos da ementa é a 

“educação de negros/as”, mas nos conteúdos e nas referências bibliográficas dessa 

disciplina não foram encontrados elementos que pudessem esclarecer sobre que 

perspectiva esse estudo acontece.  

Já na disciplina Psicologia III também, encontram-se conteúdos relativos à etnia 

e diversidade. Nota-se que, na perspectiva da Psicologia Social, as questões das relações 

étnico-raciais são abordadas em estudos que focam a relação dos indivíduos com o 

social. A proposta dessa disciplina é que o aluno compreenda essas relações e, nesse 

contexto, se insere a discussão sobre as questões étnico-raciais. Compreende-se que vai 

ao encontro da proposta para o curso, uma vez que faz parte da formação desse 

professor voltado à diversidade, compreender as relações sociais e interpessoais em uma 

sociedade que é diversa, mas somente recentemente reconhece a riqueza das diferenças.  

Além das disciplinas já apresentadas, a temática foi encontrada como um 

projeto, parte do Núcleo Interdisciplinar de Formação Discente, que objetiva o 

desenvolvimento de atividades integradoras no curso.  

 

Os cursos de graduação a distância da IES 2participam da implantação do 

Núcleo, aprovado pela Resolução PRG n° 022 de 08 de março de 2013, do 

Conselho de Graduação e pela Resolução CEPE nº 035, de 13 de março de 

2013. O NIF tem como objetivo responder às necessidades formativas do/a 

estudante de graduação, atendendo às condições do exercício profissional de 
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cada área, que nesse momento histórico, caracterizam-se cada vez mais pela 

interação de profissionais de diferentes áreas, mesmo em campos específicos 

de formação. Antes disso, busca responder à formação não só do/a 

profissional em seu aspecto técnico, mas da cidadã e do cidadão. Os 

elementos principais do NIF que estão incorporados pela EAD são os 

projetos, que visam, dentre outros, proporcionar a formação integrada e 

multidisciplinar em temas primordiais para a formação de cidadãs e cidadãos 

e profissionais comprometidos/as com o desenvolvimento social e econômico 

sustentável.  

Projeto institucional de educação para a diversidade: este projeto prevê a 

ampliação desta abordagem em atividades já desenvolvidas na instituição 

pelos grupos de estudos e pesquisa [...] para investigação e debate de 

questões teóricas e temáticas dos campos de gênero e da educação para as 

sexualidades e [...] das temáticas relações de gênero em transversalidade 

com etnia/raça e classe. Algumas disciplinas específicas no tema são 

oferecidas aos/às discentes da universidade e deverão ser também ampliadas 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014a, p. 52). 

 

 

A importância desse núcleo e projeto refere-se à integração entre conteúdos, 

contextos e as disciplinas, o que vai além da discussão teórica restrita a uma ou outra 

disciplina. Deve-se observar, nesse caso, que as questões étnicas estão relacionadas ao 

gênero e à classe. É nesse quadro que a formação dos professores/pedagogos deve 

abordar a educação das relações étnico-raciais; trata-se tanto de pensar a ciência da 

Educação quanto às práticas pedagógicas, tendo como pano de fundo a leitura crítica da 

realidade. 

 

5.3 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 3 (PP3)  

 

Essa proposta é de uma IES privada que teve seu curso de Pedagogia implantado 

em 2015, sendo a proposta pedagógica de 2014. No texto dessa proposta se descrevem 

os princípios educacionais em que se fundamenta a proposta pedagógica do curso.  

 

[...] enfatiza o processo educativo de forma integral e incentiva a interação 

entre a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual 

e o coletivo, a causa e o efeito; entende que tanto os educadores como os 

educandos podem ensinar e aprender. [...] Fundamentada nas premissas de 

uma educação cristã, essa proposta tem como compromisso nortear as 

atividades didáticas das escolas da rede, sistematizando a prática pedagógica 

e o cotidiano escolar, imprimindo a ideia de qualidade do ensino. Com 

objetivos educacionais amplos, o currículo promove a excelência acadêmica 

e contempla os conteúdos necessários para a prática da cidadania 

responsável, contribuindo para o desenvolvimento equilibrado da vida 

espiritual, intelectual, física, social, emocional e vocacional dos educandos. 

Prepara-os para exercer a cidadania de maneira competente e 

comprometida com a sociedade e com Deus (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014b, p. 10). 
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A missão dessa IES propõe uma formação humana integral do ser humano. A 

justificativa do Curso de Pedagogia da IES3 se fundamenta na seguinte proposição:  

O curso de Pedagogia é vinculado à área de ciências humanas, dando ao 

egresso uma formação profissional baseada nas relações humanas. O seu 

projeto pedagógico, em constante atualização, propicia a formação de 

egressos com um perfil que privilegia competências e habilidades na área 

pessoal e profissional. [...] A oferta do curso de Graduação de Pedagogia visa 

qualificar e preparar os discentes do município e região para o exercício da 

docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

como também para a gestão das escolas de educação básica [...] 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014b, p. 6).   

O objetivo geral do curso vem assim descrito: 

 

O Curso de Pedagogia [...], com base nas premissas que emanam da Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nas determinações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Pedagogia - 

Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006, tem como objetivo geral 

formar um profissional da educação numa perspectiva de totalidade, 

comprometido com a sociedade, capaz de compreender as diversidades 

socioculturais e assumir o papel que lhe cabe no processo, como elemento 

dinâmico e plenamente integrado ao contexto da docência na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental planejando, executando, 

coordenando, orientando, acompanhando e avaliando as tarefas próprias das 

instituições escolares e não escolares (IES 3, 2014b, p. 8). 

 

 

A expressão “diversidades socioculturais” sugere relação com a educação que 

contemple a reflexão sobre relações étnico-raciais, o que implicaria em oferecer 

processos de formação de professores comprometidos com a educação de cidadãos 

críticos e engajados em lutas por justiça social. Porém, nos objetivos específicos do 

curso, apresentados nesta proposta, não encontrei relação com a educação das relações 

étnico-raciais.  

No perfil do egresso da IES 3, encontrei a temática da educação das relações 

étnico-raciais, objeto desta pesquisa, como um dos aspectos que solicitam a atuação 

desse professor. Chama a atenção o fato de que as relações étnico-raciais se inserem, de 

forma mais ampla, nas relações sociais, conforme se apresenta no trecho apresentado na 

sequência. 

 

No Curso de Pedagogia a docência é compreendida como atividade 

pedagógica que assume papel fundamental na produção e disseminação de 

conhecimentos da área da educação. Nesse contexto, o pedagogo é um agente 

que atua na educação das relações sociais e étnico-raciais e redimensiona as 

funções pedagógicas e de gestão da escola, consciente de que o processo 

ensino-aprendizagem se constrói na interação dinâmica entre professor e 
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aluno que ensinam e aprendem uns com os outros (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2014b, p. 12, [grifo meu]). 

 

 

A proposta para a formação de professores no curso de Pedagogia deve priorizar 

a educação escolar como uma política pública que contribuirá para a constituição da 

cidadania, formando profissionais com consciência crítica e sabedores dos seus direitos 

e deveres enquanto cidadãos. Nesse sentido, entendo que trabalhar com a educação 

étnico-racial no contexto escolar e social e o modo como os professores encaminham 

essas questões são fundamentais. É necessário que se tenha um conhecimento 

aprofundado sobre o tema, para que os professores tenham possibilidades de atuar de 

forma mais adequada frente à multiplicidade de questões que se colocam em torno dessa 

temática, bem como das indagações que possam ser levantadas nas conversas com seus 

alunos sobre preconceito e racismo. O que se espera do professor é que ele leve os seus 

alunos a olharem de forma diferente para essa questão, não reforçando falsos 

estereótipos, que foram lançados sobre a população negra. 

Na matriz curricular do Curso de Pedagogia, na PP3, encontra-se a disciplina 

“Educação e Diversidade Sociocultural” que tem a seguinte ementa e referência 

bibliográfica: 

 

Ementa: 

A diversidade como constituinte da condição humana. Diversidade e questões 

de gênero. A cultura como universo simbólico que caracteriza os diferentes 

grupos humanos. A diversidade étnico-racial com ênfase nas histórias e 

culturas dos povos indígenas e africanos. A diversidade na formação da 

cultura brasileira. A diversidade social e as desigualdades econômicas. A 

educação escolar como catalisadora e expressão das diversidades. 

Etnocentrismo, racismo e discriminação, e sua aplicação ao contexto escolar. 

Bibliografia Básica: 

KABENGELE, Munanga. Origens africanas do Brasil contemporâneo: 

histórias, línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009. 

LUCIANO, Gersen dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber 

sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: MEC/SECAD; 

LACED/Museu Nacional, 2006. 

MANTOAN, M. T. E. (Org.). O desafio das diferenças nas escolas. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

ALBUQUERQUE, Wlamira R.; FRAGA FILHO, Walter. Uma história 

do negro no Brasil. Salvador: CEAO; Brasília: Fundação Cultural 

Palmares, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para 

a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana. Brasília: MEC-

SECAD/SEPPIR/INEP, 2005. 

PERRENOUD, Philippe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. 

Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução 

aos estudos culturais em educação. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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TORRES, José Antonio G. Educação e diversidade cultural: bases dialéticas 

e organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2002 ( 2014b, p. 29-30). 

 

 

Embora a PP3 contemple a temática da educação das relações étnico-raciais, está 

restrita à formação do egresso e a uma das disciplinas da matriz curricular. Essa 

discussão poderia estar também presente, de forma articulada, aos projetos de extensão 

e ou no estágio supervisionado de forma a estender a discussão ao longo do curso, aos 

eixos voltados à formação profissional. Se a instituição formadora fizer esse movimento 

de integralização dos núcleos conforme o que determina as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), os 

futuros professores estariam ainda mais conscientizados sobre sua responsabilidade 

social e política, na perspectiva do desenvolvimento de uma práxis docente, valorizando 

as diferenças que estão na escola.  Para Gomes e Silva (2002, p. 29-30), “o trato da 

diversidade não pode ficar a critério da boa vontade ou da intuição de cada um. Ele deve 

ser uma competência político-pedagógica a ser adquirida pelos profissionais da 

educação nos seus processos formadores [...]”. 

 

5.4 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 4 (PP4).  

 

A Proposta Pedagógica 4 (PP4) é de uma instituição privada, e o curso de 

Pedagogia foi criado em 1972, a proposta pedagógica analisada é de 2015, sua missão é 

“contribuir para a formação de indivíduos éticos, socialmente responsáveis e 

competentes, que possam ser elementos de transformação social na construção de um 

mundo sempre mais justo, livre e democrático” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2015b, p. 8). O perfil dessa IES, apresentado na PP4, se volta à formação 

social, política e humanística como também se propõe a preparar seus futuros 

profissionais para atender as demandas do mercado, o que também se evidencia na 

missão e objetivos do curso de Pedagogia. 

No que se refere ao curso de Pedagogia, foi criado em 1972, com fins de suprir a 

carência de professores habilitados para exercer a profissão na região. Segundo a PP4, o 

curso “capacitam os professores, prestam serviços, desenvolvem pesquisas aplicadas 

que atendem a demandas da educação local e projetos que colaboram para a qualidade 

de vida da população” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015b, p. 14). A 

missão do Curso de Pedagogia da IES 4 é:  
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[...] a busca da formação de profissionais da educação básica qualificados 

com competências e habilidades necessárias para atuar e intervir em vários 

contextos educativos escolares e sociais de forma crítica, incorporando 

saberes e fazeres significativos à compreensão e desenvolvimento da ciência 

e tecnologia, percebendo relações de poder que envolvem todo o processo 

econômico-político e cultural, o qual interfere na práxis educativa de um 

Estado ou Nação. Ainda, o curso busca princípios estéticos de sensibilidade, 

criatividade, ludicidade, qualidade e diversidade de manifestações artísticas e 

culturais, meio ambiente, além do direito à saúde, ao amor, à aceitação, e 

uma educação inclusiva dos acadêmicos, de modo a levá-los a fazer parte do 

ambiente educacional, contribuindo para um trabalho integrado entre 

diferentes áreas de forma a construir uma formação profissional plena 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015b, p.15-16, [grifo meu]). 

 

 

Quando se afirma nessa proposta que o profissional formado pela instituição 

deve “intervir em vários contextos educativos escolares e sociais de forma crítica” 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015b, p. 15) e “percebendo relações de 

poder que envolvem todo o processo econômico-político e cultural, o qual interfere na 

práxis educativa de um Estado ou Nação” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 

2015b, p. 16), se pode inferir que esse curso, em sua proposta pedagógica, afirma a 

atuação profissional ligada à formação e inserção social que esses profissionais têm e 

terão da realidade.  

Nesse sentido, a confirmação de Lage e Souza (2010) corrobora quando afirmam 

que a formação é atravessada por essa leitura social e política da realidade, o que precisa 

estar presente de forma crítica nos cursos de formação, nesse caso, na Pedagogia. A 

análise de outros elementos dessa proposta poderá indiciar quais as possibilidades, com 

esse currículo e objetivos, esse curso poderá de fato promover tal formação.  

Já em relação à educação das relações étnico-raciais, desde a apresentação do 

curso e de seu histórico, a PP4 afirma que objetiva promover formação voltada, entre 

outros aspectos, à “[...] diversidade, às diferenças raciais” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2015b, p. 15). Em “objetivo do curso” se apresenta também 

“promover uma prática educativa que leve em conta as características individuais e a 

pluralidade cultural” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015b, p. 16). Nos 

objetivos específicos a PP4 também faz menção à superação da exclusão social e 

étnico-racial, o que, como já se afirmou, é indicado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia. O texto da PP4 apresenta. 

 

[...] identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com 
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vistas a contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2015b, p. 17).  

 

 

Ao longo do texto da PP4, além da já citada Resolução CNE/CP n. 01 de 2006 

(BRASIL, 2006), se faz referência a outras legislações que foram seguidas na 

elaboração da Proposta e que também solicitam a inclusão de estudos acerca da temática 

da educação das relações étnico-raciais, como o Parecer CNE/CP n. 3 de 2004 

(BRASIL, 2004a) e a Resolução n. 1, do mesmo ano, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2004b), bem 

como outras legislações que também fazem referência à temática e solicitam a inclusão 

desse estudo no currículo dos cursos de Pedagogia, como a Resolução n. 2 de 1º de 

julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 

em Nível Superior (Cursos de Licenciatura, Cursos de Formação Pedagógica para 

Graduados e Cursos de Segunda Licenciatura) e para a Formação Continuada (BRASIL, 

2015).  

Quanto à matriz curricular, descritores como afro-brasileira e africana, bem 

como diversidade cultural, aparecem em disciplinas específicas, conforme se 

apresenta: a disciplina “Fundamentos da Educação” que envolve o estudo dos aspectos 

filosóficos, históricos e sociológicos da educação, tem na sua ementa o tópico “a função 

social da escola brasileira na formação dos ideais de democracia, cidadania e respeito às 

diversidades culturais” e um dos seus conteúdos é “História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena (Lei n. 11.645/08)” que entendemos estar relacionado ao tópico da ementa 

acima. Seguem, na sequência, dados do componente curricular na íntegra, e, como se 

pode observar, não há na bibliografia básica e complementar dessa disciplina nenhum 

texto e autor relacionados à temática especificamente. 

 

Ementa: 

Aspectos filosóficos e sociológicos da Educação. Matrizes do pensamento 

moderno sobre a prática educacional. A função social da escola brasileira na 

formação dos ideais de democracia, cidadania e respeito às diversidades 

culturais. Educação dos Direitos Humanos.    

Conteúdo: 

Cultura e Educação. Senso comum sobre educação. Cultura e conhecimento. 

Contribuições históricas, sociais e filosóficas do humanismo, do liberalismo, 

do positivismo e do marxismo para o debate educacional. Poder e Educação: 

disciplina na sociedade moderna. Reprodução e contestação. Educação e 

cidadania. História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei 11.645/08). 

Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1 do CNE de 30 de maio de 

2012). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Bibliografia Básica: 
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CORTELLA, Mário S. A escola e o conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

GADOTTI, Moacir. História da ideias pedagógicas. São Paulo, Ática, 

2010. 

LIBANEO, Jose Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
CORTELLA, Mario Sérgio ;  LA TAILLE, Yves de. Nos labirintos da 

moral. Campinas: Papirus, 2005. 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira: leituras. 

São Paulo: Pioneira Thomson, 2003. 

LÜDKE, Menga (coord.) et al. O professor e a pesquisa. Campinas: 

Papirus, 2001. 

RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar: por uma docência da 

melhor qualidade. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

SAYÃO, Rosely &amp; AQUINO, JulioGroppa. Em defesa da escola. 

Campinas: Papirus, 2004 (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015b, 

p. 31). 

 

 

Em outra disciplina -“Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de 

História” há referência direta ao cumprimento das Leis n. 10.639 (BRASIL, 2003) e n. 

11.645 (BRASIL, 2008), citadas na bibliografia, com menção à cultura afro-brasileira 

na formação do povo e cultura brasileira. Chama a atenção que na ementa se encontra o 

tópico “cultura africana, sincretismo e miscigenação” que pode estar relacionado a uma 

leitura mais voltada à abordagem racial, biológica, do que à cultural e histórica, embora 

em Conteúdos se faça referência à cultura. 

 

Componente curricular: Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino 

de História  

Período: 8º 

Carga Horária: 64h 

Ementa: 

Subsídios teóricos metodológicos referentes à produção do conhecimento na 

área de História, destinada à formação de professor do ensino infantil e 

fundamental. A produção histórica no que se refere às representações 

educacionais e culturais. Cultura Africana, sincretismo e miscigenação. 

Conteúdo: 

Metodologia referente à produção de conhecimento na área de história 

destinada a formação de professor da educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental. Estudo e aplicação metodológica das leis 10 639/2003 e 

11 645/2008. As matrizes africanas da cultura afro-brasileira. O significado 

da África na formação do Brasil. 

Bibliografia Básica: 

Bittencourt, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e 

métodos, São Paulo : Cortez, 2008. 

OLIVEIRA, Iolanda de; AGUIAR, Marcia Ângela da Silva; SILVA, 

Petronilha Beatriz Gonçalves; In: OLIVEIRA, Raquel de. Negro e 

educação: linguagens, educação, resistências, políticas públicas. INEP, 

2007. 

VICENTINO, Cláudio. Viver a história: ensino fundamental, São Paulo : 

Scipione, 2004 

Bibliografia Complementar: 
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BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais: história, geografia / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília 

: MEC/SEF, 1997. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf> Acessado em: 

26 de novembro de 2015. 

______. Secretaria de políticas de promoção da igualdade racial. 

Implementação da lei de História da África e cultura Afro-brasileira 

Leis 10 639/2003 e 11 645/ 2008 e monitoramento do cumprimento do 

art. 1º da resolução n 1. De 17 de junho de 2004.  Conselho Nacional de 

Educação. 2010. 

CIPRO NETO, PASQUALE; DIMENSTEIN, Gilberto. O Brasil na ponta 

da língua. São Paulo: Ática, 2002. 

PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do Ensino de História e 

Geografia. São Paulo: Cortez, 2003. 

ZABALA, Antônio. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: 

Artmed, 1998 (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015b, p. 71). 

 

 

Outra disciplina também relacionada à temática é “Educação em Direitos 

Humanos e Identidade Cultural” que apresenta articulação entre questões relacionadas 

aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, ao multiculturalismo, à 

identidade e às relações étnico-raciais. Segue a disciplina na íntegra, com ementa, 

conteúdo e bibliografia: 

 

Componente curricular: Educação em Direitos Humanos e Identidade 

Cultural 

Período: 7º 

Carga Horária: 32h 

Ementa: 

Contextualização e articulação de temas, problemas e abordagens 

relativas às questões dos direitos humanos, da sustentabilidade 

socioambiental, do multiculturalismo, da identidade e das relações 

étnico-raciais. 

Conteúdo: 

Direitos Humanos universais: localismo globalizado em questão. A questão 

pedagógica da Educação e Direitos Humanos. Currículos e Direitos 

Humanos. A ação pedagógica. A abordagem pedagógica quanto ao sentido 

dos Direitos Humanos.  

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos/Ministério de Educação/Ministério de 

Justiça/UNESCO, 2007.  

DIAS, Adelaide Alves; NADER, Alexandre AntonioGili; SILVEIRA, Rosa 

Maria Godoy (Orgs.). Subsídios para a elaboração das diretrizes gerais da 

educação em Direitos Humanos: versão preliminar. João Pessoa: Editora 

Universitária /UFPB, 2007. 

CARDOSO, Clodoaldo Meneguello (Org.). Educação em direitos humanos 

na formação universitária: textos para seminários. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2009. 

Bibliografia complementar: 

DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os 

direitos humanos no Brasil: com complemento para o professor. São Paulo: 

Ática, 2005. 

MACHADO, Adriana Marcondes. Psicologia e direitos humanos: educação 

inclusiva, direitos humanos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
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MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais :teoria geral : 

comentários aos arts. 1º a 5º da constituição da república federativa do Brasil 

doutrina e jurisprudência, São Paulo : Atlas, 2005. 

NASCIMENTO, Vanda Lúcia Vitoriano do. AIDS e direitos humanos: 

práticas sociais em situações de discriminação. Curitiba: Juruá, 2009 

FUNDAMENTALISMOS INTEGRISMOS: uma ameaça aos direitos 

humanos, São Paulo: Paulinas, 2001 (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2015b, p. 66).  

 

Nessa disciplina, diferentemente das anteriores, a defesa dos direitos humanos 

serve de pano de fundo às reflexões das relações étnico-raciais, entre outras e se faz 

referência ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007a).  

Uma vez que essa relação - entre relações étnico-raciais e direitos humanos - não 

está presente nas referências legais e nos estudos teóricos que serviram de base à esta 

dissertação, fui desafiada a buscar outras explicações encontrando algumas respostas em 

Lopes (2014).  

Segundo o referido autor é através dos direitos humanos que a educação das 

relações étnico-raciais poderá ser reivindicada como uma ação afirmativa. Porque a 

educação das relações étnico-raciais é um dos principais meios para que a população 

negra tenha acesso a sua história, “ao reconhecimento da sua base legal a qual garante a 

efetivação do seu direito e, enfim, a implementação como uma ação afirmativa nos 

espaços formais e não formais” (LOPES, 2014, p. 1).   

Segundo Lopes (2014, p. 3), uma maneira para inserir a diversidade na “seara 

dos direitos humanos e, sobretudo, no cotidiano escolar dá-se pelo currículo que pode 

ser plantado através da transversalidade e ou da interdisciplinaridade”. Nesse sentido, de 

uma inter e transversalidade, a cultura e a história afro-brasileira e africana devem 

ganhar espaço no currículo e, portanto, a reflexão sobre as relações sociais no país.  

Quanto ao lugar do estudo da educação das relações étnico-raciais na PP4, 

chamou a atenção que no tópico Atividades Acadêmicas Articuladas à Formação, da 

qual fazem parte, segundo o apresentado na proposta, as atividades complementares, o 

estágio supervisionando, a prática de ensino e as atividades pertinentes à legislação 

referente à formação cidadã, se afirma que o estudo da cultura e história afro-brasileira e 

africana é contemplado no componente curricular “Fundamentos Teórico-

Metodológicos do Ensino de História”, o que já se apresentou anteriormente. Assim, 

embora se anuncie a necessidade desse estudo como atividade acadêmica articulada à 

formação, a proposta faz novamente referência a um componente curricular constante 
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no núcleo de formação geral. Dessa feita, a temática permanece restrita ao/s 

componente/s curriculares. 

Souza (2009) afirma que somente com ações reflexivas na comunidade escolar e 

sobre o trabalho pedagógico será possível construir na escola relações étnico-raciais 

mais justas e respeitosas. 

 

5.5 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 5 (PP5) 

 

A proposta pedagógica n. 5 (PP5) é de IES pública, cuja implantação do curso 

de Pedagogia aconteceu no ano de 2006. A proposta pedagógica analisada foi aprovada 

em sua 158ª. Reunião, realizada em 21/12/2011, e sofreu uma alteração pela Resolução 

CEPE n. 40/2014 de 09/12/2014. A concepção político-filosófica da IES 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 14) a qual pertence o curso de 

Pedagogia vem assim descrita: 

 

[...] considera que a educação superior em nossos dias adquire um papel 

relevante em virtude das mudanças aceleradas de ordem científica e técnica 

que incidem diretamente no desenvolvimento socioeconômico e cultural do 

país, o que determina a necessidade de redefinir e aperfeiçoar suas funções 

com relação à formação e capacitação permanente de recursos humanos 

altamente qualificados, à investigação científica que sustenta essas mudanças 

e aos serviços necessários à sociedade em correspondência com tal 

desenvolvimento. Esse aperfeiçoamento implica o estabelecimento dos nexos 

e inter-relações adequados com os demais níveis do sistema educativo, com o 

mundo do trabalho e com a infraestrutura que promove o desenvolvimento 

científico e tecnológico. Constituem, por isso mesmo, um elemento de 

primeira ordem para as relações com o Estado, especialmente as que se 

referem à responsabilidade de garantir que o ensino superior cumpra suas 

finalidades (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 12). 

 

 

Ao afirmar, como um princípio da IES, que mudanças científicas e técnicas 

“incidem diretamente no desenvolvimento socioeconômico e cultural do país, o que 

determina a necessidade de redefinir e aperfeiçoar suas funções com relação à formação 

e capacitação permanente de recursos humanos” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014c, p. 12), assume que o direcionamento da formação deve se dar em 

função dessas mudanças. Tal concepção vai ao encontro do que afirmam Lage e Souza 

(2010) acerca das reformas educacionais que, para essas autoras, respondem às 

solicitações de mudanças tecnológicas e de produção. Porém, a IES5 afirma também 



88 

 

voltar-se à formação que prepare seus estudantes e futuros profissionais para o 

reconhecimento das principais questões sociais, como informa o trecho que segue. 

 

[...] A consideração de que as universidades constituem-se instituições 

fundamentais para a promoção e desenvolvimento da cultura adquire na IES5 

uma conotação particular ao integrar-se como elemento fundamental a uma 

política dirigida não só a formar indivíduos altamente capacitados nos 

planos científico e técnico, mas também cidadãos conscientes, capazes de 

assumir suas responsabilidades individuais e sociais em um mundo 

conturbado por múltiplos conflitos, onde simultaneamente se estreitam 

cada vez mais as relações interculturais favorecidas pelos avanços da 

tecnologia, da informática e das comunicações. Assim, busca fortalecer a 

formação do cidadão para afirmação da identidade cultural como base 

imprescindível para inserir-se no mundo e compreender os problemas mais 

urgentes e transcendentes que o afetam. Somente compreendendo a 

necessidade de preservar o patrimônio histórico e cultural da nação, bem 

como a defesa da soberania e da independência, assim como das conquistas e 

direitos alcançados, pode um povo integrar-se ao concerto das demais nações 

para alcançar um desenvolvimento humano sustentável e uma cultura de base 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 13, [grifo meu]). 

 

 

 

No excerto apresentado anteriormente, o trecho em destaque atende, na 

formação, tanto em relação às responsabilidades individuais e sociais desses 

profissionais quanto ao necessário reconhecimento das identidades em um mundo de 

“relações interculturais” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 13).  

A IES 5 também afirma primar pela “excelência no ensino, pelo atendimento às 

demandas regionais, estendendo sua atuação a outras áreas do entorno regional, e pela 

atenção às necessidades sociais, em sua área de ação” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014c, p. 14). Afirma contribuir para a formação de professores 

“comprometidos com a produção de conhecimentos na área pedagógica, competência 

ímpar para uma adequada formação docente” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014c, p. 15). Assim, conforme já se afirmou em relação à “concepção 

político-filosófica” da IES, sugere-se que há, por um lado, direcionamento à formação 

profissional e, por outro, preocupação quanto ao envolvimento, nessa formação, de 

questões sociais contemporâneas, para o que se solicita - e se quer atender - a formação 

profissional para a cidadania.  

Da mesma forma, em “Perfil de Egressos” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014c, p. 36), ao se elencar as competências e habilidades a serem 

apropriadas pelo egresso desse curso, dois subitens também estão voltados à inserção e 

atuação social do futuro profissional, em específico em questões socioculturais.  
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c) Entender o processo de construção do conhecimento no indivíduo inserido 

em seus contextos social e cultural; 

d) Ser capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais, propondo 

respostas às questões da qualidade do ensino e medidas que visem superar a 

exclusão social (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 37). 

 

 

Porém, especificamente quanto às relações étnico-raciais, na Proposta 

Pedagógica 5 (PP5), nos tópicos e aspectos gerais à IES e ao curso de Pedagogia, não 

foram encontrados os descritores relacionados nesta pesquisa. Já na matriz curricular do 

curso, há menção de estudos sobre a educação das relações étnico-raciais em uma das 

disciplinas/componente curricular. Trata-se da disciplina “História: Fundamentos e 

Metodologias I e II” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 45), que 

apresenta a seguinte ementa: 

As abordagens sobre o ensino de história nos anos inicias do ensino 

fundamental: os conteúdos, o currículo e os métodos de ensino. Conceitos e 

categorias para o ensino de história nas séries iniciais do ensino fundamental. 

A historiografia referente à escravidão, a aculturação dos povos indígenas 

e demais processos de organização social e econômica do Brasil Colonial. 

Materiais didáticos e as fontes documentais para o ensino de história dos anos 

iniciais. 

 

A partir da ementa da disciplina se pode questionar sobre a perspectiva 

apresentada, nesse curso de Pedagogia, sobre a história da escravidão: na perspectiva 

eurocêntrica, reforçando a imagem estereotipada que se tem do “negro escravo”, 

selvagem ou aquele que está acostumado a sofrer, ou é apresentada em uma perspectiva 

histórica mais consciente e crítica e que evidencia o impacto histórico e social da 

escravidão e que afirma a necessidade de políticas de reparação?  

A organização curricular do curso de Pedagogia, cuja proposta pedagógica foi 

analisada (PP5), atendendo ao recomendado pelas Diretrizes, se constitui de três 

grandes eixos, os quais “se articulam e se distribuem ao longo de todo o curso” 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 38). São eles: núcleo de estudos 

básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos 

integradores, organizados da seguinte forma: 

 

O núcleo de estudos básicos é constituído pelos seguintes eixos e 

disciplinas: 

a) Fundamentos da Educação: Introdução à Pedagogia; Sociologia da 

Educação I e II; Filosofia da Educação I e II; Antropologia e Educação; 

História da Educação I e II; Psicologia e Educação I e II; Currículo: Teoria e 

Prática. b) Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental: Didática; Geografia: Fundamentos e Metodologias I e II; 

Matemática: Fundamentos e Metodologias I e II; Língua Portuguesa e 

Literatura Infantil: Fundamentos e Metodologias I e II; História: 

Fundamentos e Metodologias I e II; Ciências Naturais: Fundamentos e 

Metodologias I e II; Artes: Fundamentos e Metodologias I e II; Fundamentos 

Históricos e Políticos da Educação Infantil; Educação de Jovens e Adultos: 

Fundamentos e Metodologias I e II; Conhecimento e Currículo na Educação 

Infantil, Organização Didática da Educação Infantil; Alfabetização e 

Letramento I e II. 

O núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos compreende 

disciplinas que visam preparar o profissional para a participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, para o 

desenvolvimento de pesquisa, e para o atendimento de diferentes demandas 

sociais. Este núcleo é constituído pelos seguintes eixos e disciplinas: a) 

Gestão Escolar: Política Educacional; Gestão Escolar I e II. b) Educação para 

a Diversidade: Educação Inclusiva: Fundamentos e Metodologias I e II; 

Processos Educativos não Escolares; LIBRAS. c) Pesquisa em Educação: 

Pesquisa em Educação; Tópicos em Educação I e II; Trabalho de Conclusão 

de Curso I e II. 

O núcleo de estudos integradores é composto por atividades que 

proporcionam enriquecimento curricular mediante a participação de 

atividades teóricas e práticas para além das disciplinas do curso. Este núcleo 

é constituído pelos seguintes eixos, disciplinas e atividades: a) Atividades 

Formativas: compõe este eixo as atividades de participação em eventos, 

atividades de iniciação científica, projetos de extensão, monitorias, atividades 

de comunicação e expressão cultural, dentre outros. b) Estágio Curricular: 

Orientação e Planejamento de Estágio I, II, III e IV, bem como o 

desenvolvimento supervisionado da carga horária obrigatória de estágio 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014c, p. 38-40). 

 

 

Na matriz curricular desse curso, a disciplina “História: Fundamentos e 

Metodologias I e II” pertencem ao núcleo de estudos básicos, o qual, segundo as 

Diretrizes Curriculares, deveria ser constituído por disciplinas que visassem propiciar 

embasamento teórico aos futuros pedagogos, proporcionando contato com as principais 

correntes do pensamento pedagógico, através da literatura pertinente. Além disso, 

compõem esse núcleo disciplinas que objetivam preparar o futuro profissional para 

atuar como docente na Educação Infantil e séries Iniciais do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2006). Nele estão presentes disciplinas que deveria capacitar os professores 

nos diferentes componentes curriculares que deverão ensinar. Sendo assim, a partir da 

análise feita da disciplina, considera-se que pode haver falhas na formação desse 

professor, o que não corresponde com as expectativas da educação das relações étnico-

raciais porque ela só acontece por meio da reflexão e ação. 
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5.6 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 6 (PP6) 

 

A proposta pedagógica 6 (PP6) é de uma instituição privada e está pautada na 

Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) e na Resolução CNE/CP n. 1 

de 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2006), que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. Além disso, segundo 

a própria PP6, o Curso de Pedagogia está embasado: “[...] nos princípios constitucionais 

e legais, na diversidade sociocultural e regional do país, na pluralidade de ideias e de 

concepções pedagógicas e nas competências para a gestão democrática” 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 1).   

A proposta analisada (PP6) não apresenta muitos dados sobre a IES a qual 

pertence, iniciando com a apresentação do curso de Pedagogia, criado em 2009. Faz 

referência às mudanças sociais, culturais, tecnológicas e profissionais que precisam ser 

consideradas na formação dos cidadãos, em especial dos professores, porém, sem deixar 

de contemplar uma formação crítica e não apenas “especializada”, como em: 

 

Sabe-se que a sociedade brasileira se defronta atualmente com processos de 

globalização, avanços da tecnologia e da ciência e usos de novas linguagens, 

os quais desencadeiam transformações, exigindo cada vez mais de seus 

cidadãos um nível de escolarização elevado e conhecimentos especializados 

que se remetam a favor de práticas sociais que de fato capacitem o sujeito e 

todos aqueles com os quais ele se relaciona nos âmbitos profissional e social. 

Assim, é papel da instituição de ensino superior articular-se com a sociedade, 

contribuindo para a formação profissional e humana de cidadãos capazes de 

pensar e agir criticamente e não apenas de profissionais especializados 

em uma ou outra área do conhecimento. Para atingir esse intento, a 

instituição do ensino superior deve firmar-se com propostas e serviços que 

satisfaçam realmente os interesses da sociedade, ao invés de desenvolver 

relações de neutralidade e não compromisso com as questões sociais 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 6). 

 

 

Complementa a afirmação acima a que segue em que se reitera o futuro 

profissional como aquele que atua em condições históricas e em interação com o outro 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 7). 

 

O trabalho docente caracteriza-se como processos e práticas de produção, 

organização, difusão e apropriação de conhecimentos que se desenvolvem em 

espaços educativos, sob determinadas condições históricas. Nessa 

perspectiva, o docente é um profissional da educação, em ação e interação 

com o outro, caracterizando-se como propagador de saberes. A docência 

define-se, pois, como ação educativa que se constitui no processo de ensino-

aprendizagem, na pesquisa e na gestão de contextos educativos, na 

perspectiva da gestão democrática.  
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Para que o docente tenha uma “formação profissional e humana de cidadãos 

capazes de pensar e agir criticamente” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 

2014d, p. 3), se propõe [...] “a preparar professores qualificados para atender às 

demandas da realidade atual, observando os princípios, fundamentos e procedimentos 

essenciais para a melhoria da qualidade da educação” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014d, p. 3). 

Já nos “princípios norteadores” do Curso de Pedagogia, foi feito menção às 

relações étnico-raciais em: 

 

A formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-se no trabalho 

pedagógico realizado em espaços escolares e não escolares, que tem a 

docência como base. Nessa perspectiva, a docência é compreendida como 

ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam 

conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 4, [grifo meu]). 

 

 

Do exposto, sugere-se que esse curso de Pedagogia, segundo sua proposta 

pedagógica (PP6), afirma que na base de “conceitos, princípios e objetivos 

pedagógicos” deve estar a reflexão e a análise de relações sociais e, no que toca 

especificamente a essa pesquisa, relações étnico-raciais. Segundo Gomes (2012), os 

estudantes devem estar preparados para vivenciar a docência (GOMES, 2012). 

No perfil do concluinte do Curso de Pedagogia (PP6), dentre muitas habilidades 

e competências inerentes a sua função, destaquei a que é objeto deste estudo: “atuar 

como agente intercultural, com vistas à valorização da pluralidade étnico-racial 

(indígena, afro-brasileira, africana, entre outras)” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014d, p. 16).  

Atendendo às solicitações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, Licenciatura (BRASIL, 2006), conforme o apresentado na 

introdução deste capítulo, na matriz curricular da PP6, encontram-se componentes 

curriculares organizados de forma interdisciplinar e voltados à reflexão dos contextos 

escolares e à relação teoria e prática. Trata-se das “Práticas educativas I e II” que são 

assim descritas: 

 

As disciplinas Prática Educativa I e II permitem o estudo interdisciplinar 

atualizado, com vistas à articulação entre teoria e prática, mediada pela 

reflexão que deve estar presente na formação do pedagogo. Essas disciplinas 
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são organizadas por meio de aulas e de momentos dedicados à pesquisa. Os 

alunos, sob a orientação de um professor responsável, pesquisam sobre 

biodiversidade; ecologia; mapas sócio e geopolíticos; globalização; 

saneamento e saúde; segurança e desenvolvimento sustentável; setor privado, 

setor público e terceiro setor; vida urbana e vida rural; inclusão/exclusão 

digital; terrorismo; tecnociência; diferentes mídias e tratamento da 

informação; relações étnico-raciais (cultura afro-brasileira, africana, 

indígena, entre outras);educação ambiental e direitos humanos 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 31, [grifo meu]). 

 

 

A disciplina “Prática Educativa I”, pertence ao 2º período do curso de Pedagogia 

e tem uma carga horária de 120 horas e a disciplina de “Prática Educativa II - Oficina” 

esta no 3º período e possui uma carga horária de 117 horas. Observa-se na descrição 

dessas disciplinas que, se por um lado se organizam e apresentam de forma 

interdisciplinar, por outro, sob a defesa da “diversidade”, envolvem temáticas 

abrangentes, complexas e diversas, sobre o que se questiona quanto à qualidade e ao 

aprofundamento de tais estudos. Deve-se, porém, ressaltar que essa organização 

encontra respaldo na própria Diretriz em seu Art. 5º, inciso X que determina: 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

[...] X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras (BRASIL, 2006, p. 2, [grifo meu]). 

 

Além das Práticas I e II, na disciplina “Construção do conhecimento em 

História” (que apresenta a seguinte ementa e bibliografia básica), foi usado um 

documento que trata das relações étnico-raciais:  

 

EMENTA 

Definição e apresentação dos conceitos básicos da História como ciência; o 

que é História; como ensina-la; como relacionar, entendendo História como 

ciência social, homem-cultura-tempo-espaço; como desenvolver desde os 

primeiros contatos do aluno com esta disciplina a compreensão que História é 

ciência e totalidade essencial a compreensão do mundo contemporâneo; 

analisar os métodos de ensino possível de explicação, na educação infantil e 

no ensino fundamental de História; cidadania e coletividade - emancipação 

humana. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: História e Geografia, v5 

Brasília: MEC, 1997.  

BRASIL, Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana. Brasília: MEC, 2004. 

NEVES, Maria A. M. Ensinando e Aprendendo História. São Paulo. EPU, 

1985 (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 84). 
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Observa-se que na ementa dessa disciplina não se identificam conteúdos que 

tratem efetivamente das relações étnico-raciais para que seja usado o documento que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

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

2004b). Também é preciso, ainda, evidenciar a relação dessa disciplina, cujo mote é o 

estudo da História, com o solicitado pela Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003). 

Na matriz curricular também se encontra a disciplina “Educação para o 

Multiculturalismo”, que apresenta a seguinte ementa e bibliografia: 

 

Ementa 

Multiculturalismo: pressupostos teóricos; a perspectiva multicultural na 

escola; a análise sócio histórica da estrutura da sociedade brasileira as 

questões relativas à inclusão/exclusão escolar; considerações teóricas sobre o 

conceito de inclusão e exclusão sociocultural, étnicos raciais; cultura do 

povo indígena, a antropologia da exclusão; alguns condicionantes da 

exclusão educacional no contexto da escola: exploração do trabalho infantil, 

abuso sexual de menores, o preconceito, a miséria, a desestruturação familiar, 

a violência urbana e escolar. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e cultura afro-brasileira e africana. 

Brasília, Ministério da Educação, 2004.  

MIRANDA, Simão de; DUSI, Miriam. Previna o Bullying- Jogos para uma 

cultura de paz. São Paulo, Papirus. 2011. 

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; et al. Multiculturalismo - Diferenças 

Culturais e Práticas Pedagógicas. Editora Vozes, São Paulo 2008. 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Éticas multiculturais: sobre convivência humana possível. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 

GONÇALVES, Luis Alberto Oliveira; SILVA, Petrolina Beatriz Gonçalves. 

O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2002. 

SEMPRINI, Andrea. Multiculturalismo. Bauru: EDUSC, 1999. 

SILVA, César Augusto Tibúrcio, Além dos muros da escola - as causas do 

desinteresse, da indisciplina e da violência dos alunos. Campinas, Papirus. 

2011. 

TRINDADE, Azoilda L. da; SANTOS, Rafael dos. Multiculturalismo: Mil e 

uma face da escola. 3° ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002 (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2014d, p. 101). 

 

 

Na disciplina “Educação para o Multiculturalismo” há menção ao tema étnico-

racial, traz autores tanto nas referências bibliográficas básicas quanto nas 

complementares que tratam da temática pesquisada. Também nessa disciplina foi 

possível identificar diferentes temáticas a serem discutidas. Será possível trabalhar 

todos esses conteúdos (exploração do trabalho infantil, abuso sexual de menores, o 

preconceito, a miséria, a desestruturação familiar, a violência urbana e escolar além da 

temática étnico-racial) de forma satisfatória para que o futuro professor/pedagogo saia 
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preparado para lidar com as questões propostas pela disciplina? Nesse contexto, que 

importância e destaque serão dados à temática das relações étnico-raciais?  

Também em relação a essa disciplina, é preciso fazer relação com o que se 

encontra na mesma proposta (PP6) acerca das competências e habilidades esperadas do 

egresso do curso de Pedagogia que é a: “capacidade de identificar problemas 

socioculturais e educacionais, propondo respostas criativas às questões da qualidade do 

ensino e medidas que visem superar a exclusão social” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2014d, p. 18). Para que o futuro professor se aproprie desses 

conhecimentos e atue contribuindo socialmente, é necessária que a temática da 

educação das relações étnico-raciais seja trabalhada ao longo do curso, integrada nos 

três núcleos propostas pelas DCNs do curso de Pedagogia: o núcleo de estudos básicos, 

núcleo, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos 

integradores, que integram e aliam a teoria e a prática. 

A proposta curricular está organizada em quatro núcleos e apresenta fluxograma 

em que consta a estrutura curricular do curso, cujas disciplinas são organizadas em: 

disciplinas de Fundamentos da Educação, disciplinas de Ensino-Aprendizagem, 

disciplinas de Formação Geral; disciplinas Formação de Pedagogo. Relacionando ao 

que se apresenta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), essa estrutura poderia estar relacionada aos 

núcleos de estudos básicos e núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos. As 

disciplinas em que a temática da educação das relações étnico-raciais aparece, 

pertencem ao núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos.  

 

 

5.7 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 7 (PP7) 

 

A proposta pedagógica 7 (PP7) é de uma IES pública. O curso de Pedagogia foi 

criado em 2010 e a proposta curricular que foi analisada é do ano de 2016. Segundo sua 

proposta pedagógica, esse curso objetiva: “trabalho pedagógico escolar e não escolar 

tendo a docência e a gestão compreendidas como ato educativo intencional a favor da 

democratização do conhecimento e da emancipação humana” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 7). 
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A missão da IES é “promover o Ensino, a Pesquisa e a Extensão de modo a 

contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a 

integração dos setores da sociedade e das regiões do estado” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 9). Especificamente quanto ao curso de Pedagogia, 

entre os “princípios e finalidades do Curso de Pedagogia” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 19), destaca-se “a consciência, ética e respeito à 

diversidade de natureza ambiental - ecológica, étnico-racial, de gêneros, classe social, 

religião, escolhas sexuais, necessidades especiais, entre outras” (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 20). 

Nas finalidades do Curso de Pedagogia, indica-se que esse curso formará 

professores nas seguintes modalidades de educação: 

 

[...] Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 

Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, 

Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola, nas diferentes áreas 

do conhecimento e com integração entre elas, podendo abranger um campo 

específico e/ou interdisciplinar (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 

2016a, p. 21). 

 

 

Quanto à finalidade do curso de Pedagogia, a Resolução n. 8 de 20 de novembro 

de 2012 (BRASIL, 2012) define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica. A construção dessa Resolução fundamenta-se 

em vários documentos legais sobre a educação das relações étnico-raciais, tais como a 

Lei n. 10.639/2003 (BRASIL, 2003), n. 11.645/2008 (BRASIL, 2008), na Resolução 

CNE/CP n. 1 /2004 (BRASIL, 2004b), fundamentada no Parecer CNE/CP n. 3/2004 

(BRASIL, 2004a), e na Lei n. 12.288/2010 (BRASIL, 2010), que institui o Estatuto da 

Igualdade Racial. Nunes (2006, p. 148) comenta que:  

 

[...] as comunidades quilombolas, contrariando o senso comum de 

isolamento, também são afetadas pelas lógicas da modernidade e do sonho de 

se transpor de uma condição aparentemente “arcaica” para uma “condição” 

moderna. É neste “entre-lugar” (BHABHA, 2001) que a educação das 

relações étnico-raciais se faz fundamental. 

Assim, segundo esse autor, propor diretrizes para a implementação da Lei nº 

10.639/2003, na educação quilombola é também “um exercício de buscar 

compreensões, não apenas na expectativa de que elas se consolidem em uma 

proposta político-pedagógica que possibilite a educação das relações étnico-

raciais” (NUNES, 2006, p. 152). 

 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: 

diversidade e educação, a Educação Escolar Quilombola: 
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[...] é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e 

cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-

cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, 

observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os 

princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação e no 

funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida e valorizada 

sua diversidade cultural (CRAVEIRO; MEDEIROS, 2013, p. 55). 

 

 

Como se pode observar, a Educação Escolar Quilombola requer algumas 

especificidades como preservar as memórias, línguas e práticas culturas dos povos 

africanos e afrodescendentes. 

Nos objetivos geral e específicos desse Curso de Pedagogia, nada remeteu, 

diretamente, à educação das relações étnico-raciais. Porém, se deve evidenciar que nos 

objetivos do curso há um direcionamento para a formação do professor para a realidade 

social e educacional.  

 

Objetivo geral:  

Formar o Pedagogo com visão da totalidade do trabalho pedagógico para 

atuar na docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como na área de serviços e apoio dos processos 

educativos, em espaços escolares e não escolares, que impliquem um trabalho 

de natureza pedagógica. 

Objetivos específicos: 

 * Articular ensino, pesquisa e extensão, resguardando a totalidade do 

trabalho de natureza pedagógica; 

* Vivenciar a interdisciplinaridade resultante da elaboração coletiva dos 

princípios epistemológicos norteadores dos conteúdos e atividades do curso; 

* Reconhecer Educação como prática social de caráter intrinsecamente 

humano a favor da libertação e emancipação; 

* Compreender a Educação Escolar como um processo intencional, 

formalmente sistematizado a partir das contribuições da Filosofia e das 

Ciências Humanas; 

* Compreender as representações e atuações educativas construídas ao longo 

do tempo; 

* Compreender currículo como processo através do qual os grupos 

sociais transmitem e reelaboram continuamente seus conhecimentos na 

prática de conservação e transformação da realidade;  

* Analisar a configuração educacional da atualidade com perspectiva de 

transformação a favor da democratização do ensino; 

* Questionar a realidade, formular problemas e buscar soluções, 

utilizando do pensamento lógico, da criatividade e da análise crítica; 

* Compreender, de forma ampla e consciente, o processo educativo, 

considerando as características das diferentes realidades e níveis de 

especialidades em que se processam;  

* Articular teoria e prática, criando soluções para os desafios existentes; 

* Incorporar as tecnologias de informação e comunicação como ferramenta 

pedagógica enriquecedora do processo de construção do conhecimento, 

contemplando a autonomia e a interação em ambientes presenciais e virtuais 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 25-26, [grifo meu]). 
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Em “perfil do egresso”, o termo “étnico-racial” é relacionado à discussão de 

“problemas socioculturais e educacionais” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 

2016a, p. 28).  

 

Identificação de problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com 

vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras (INSTITIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 28). 

 

 

A matriz curricular do curso de Pedagogia da proposta pedagógica analisada 

(PP7), vem assim descrita: é organizada em núcleos que, segundo consta, se integram 

numa interface dialógica, o que vai ao encontro do solicitado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura de 15 de 

maio 2006 (BRASIL, 2006). 

O currículo desse curso de Pedagogia está organizado em oito períodos 

semestrais (quatro anos), estruturados em Eixos Temáticos. “Esses eixos estão 

organizados a partir das várias áreas de conhecimento que fundamentam os estudos 

sobre educação, do ponto de vista teórico e prático para formação do profissional da 

pedagogia” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 37). No 2º período do 

curso, o eixo temático é: “Os sujeitos e os conceitos social, cultural e político” 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 37) e a centralidade dos estudos 

desse eixo é os sujeitos sociais, entendidos como cidadãos e sujeitos de direitos. De 

acordo com Gomes (2012, p. 1): 

 

[...] essa interpretação tem sido adensada do ponto de vista político e 

epistemológico pelos movimentos sociais ao enfatizarem que os sujeitos de 

direitos são também diversos em raça, etnia, credo, gênero, orientação sexual 

e idade, entre outros. Enfatizam, também, que essa diversidade tem sido 

tratada de forma desigual e discriminatória ao longo dos séculos e ainda não 

foi devidamente equacionada pelas políticas de Estado, pelas escolas e seus 

currículos. 

 

 

O curso, segundo a PP7, quanto ao eixo “os sujeitos e os conceitos social, cultural 

e político”, poderá contribuir com os docentes e discentes na reflexão crítica acerca da 

função do profissional da educação na sociedade, na comunidade acadêmica e na prática 

pedagógica, o que mostra relação com a formação necessária para a educação das 

relações étnico-raciais. Porém, neste eixo não há uma disciplina específica voltada a 

essa temática. 
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Quanto à matriz curricular do curso, faz parte do 3º período a disciplina 

“Pedagogia e Multidimensionalidade”, com carga horária de 90 horas. Essa disciplina 

faz parte do núcleo de estudos básicos que, nesta proposta encontra-se no eixo temático 

“O sujeito e o contexto educacional”, que congrega disciplinas relacionadas à 

diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, tendo como objetivo levar os 

docentes a “planejarem estratégias visando à superação das dificuldades e problemas 

que envolvem a Educação Básica” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 

38). Essa disciplina apresenta a seguinte ementa e bibliografia: 

 

Ementa 

Educação Escolar do Campo, Indígena e Quilombola. O respeito à 

diversidade como pressuposto ético essencial para a prática educativa. 

Educação escolar, democracia e inclusão. A escola como espaço 

sociocultural em que as diferenças se encontram. Educação escolar como 

direito social. Educação de Jovens e Adultos. Educação Profissionalizante. 

Educação não formal. Fundamentos da educação não formal. Espaços não 

regulares de formação 

Bibliografia Complementar 

AFONSO, Almerindo J. Sociologia da educação não-formal: Reactualizar um 

objecto ou construir uma nova problemática?, in: ESTEVES, Antonio 

Joaquim e STOER, Stephen R. A sociologia na escola, Porto: Afrontamento, 

1992, p.83-96. 

ALMEIDA, José Luís Vieira de. Tá na rua: representações da prática dos 

educadores de rua. - São Página 5 de 5 Paulo: Xamã, 2001 

BIANCHETTI, Lucidio; FREIRE, Ida Mara (orgs.). Um Olhar Sobre a 

Diferença: interação, trabalho e cidadania. Campinas: Papirus, 1998. 

BOURDIEU, Pierre “O poder simbólico”, Rio de Janeiro; Bertrand Russel, 

2001; 

COHN, C. Educação escolar indígena: para uma discussão de cultura, criança 

e cidadania ativa. Perspectiva. v. 23, n. 02, p.485-515, jul./dez. 2005. 

Disponível em: http://www. ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectiva.html. 

Acesso em: 11 abril 2016 

Decreto nº 7352 de 04/11/2010 Dispõe sobre educação no campo 

(INSTITIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 74-75). 

Observa-se que, em relação à temática da educação das relações étnico-

raciais negras, essa disciplina está relacionada à Educação escolar 

Quilombola. Também pode se estabelecer relação com o conteúdo “a escola 

como espaço sociocultural em que as diferenças se encontram” 

(INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 75). 

 

 

É preciso, para além das disciplinas, que haja outras discussões acerca dessa 

temática, envolvendo práticas pedagógicas, pesquisas, trabalhos de extensão, estágios 

supervisionados. Para Bedani (2006), diante da obrigatoriedade firmada por lei, o 

estudo das relações raciais e a transformação das práticas pedagógicas traz a 

necessidade de que o curso de Pedagogia conte com professores preparados para 

suscitarem e discutirem as relações raciais e a diversidade da sociedade nas disciplinas 

as quais serão ministradas por eles. 
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No 4º período encontrei uma disciplina que também tratará das relações étnico-

raciais. É a disciplina “Educação para a Cidadania: Diversidade, Direitos Humanos e 

Sustentabilidade” que pertence ao núcleo de aprofundamento e diversificação de 

estudos, que tem por objetivo voltar-se para as áreas de atuação profissional. Dentro 

dessa proposta pedagógica a disciplina encontra-se no eixo temático “O sujeito da 

práxis pedagógica, o educador e o educando”. Segue ementa e referências de 

bibliografias básica e complementar: 

 

Ementa 

Estado, democracia e Direitos humanos: os princípios de igualdade e justiça 

social. Políticas Étnico-raciais e ações educacionais afirmativas. 

Diversidades socioculturais: Negros e Afrodescendentes, indígenas, 

questão de Gênero, Orientação sexual, Diferenças Geracionais e Diversidade 

Religiosa. Preconceito, discriminação e intolerância. O quadro 

socioambiental no mundo, no Brasil e na cidade. Temas para a 

transversalidade. A realidade como o concreto para a elaboração de 

programas sociais e de sustentabilidade na escola. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: 

SEDH-MEC-MJ-UNESCO, 2006. 

_____. Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasília: SEDH-MEC-MJ-

UNESCO, 2006. [veja] 

____. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Conselho 

Nacional de Educação, maio 2012. 

LEI n. 6938. Cria política nacional de meio ambiente e o SISNAMA. 

Brasília: 1981. 

SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de 

Janeiro. Garamond. 2002. 

DIAS, G.F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas, 8ª Ed. GAIA, São 

Paulo, 2003. 

LEFF, E. Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade e 

Poder, 3ª Ed., Editora VOZES, Rio de Janeiro, 2001. Complementar 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/SBF. Sistema nacional de unidades 

de Conservação da Natureza - SNUC, Brasília 2002. O 

CHAUVEL, Marie Agnes e COHEN, Marcos. …tica, Sustentabilidade, e 

Sociedade: Desafios Da Nossa Era. Rio Janeiro. Mauad. 2009. 

DA COSTA, José Roberto Vieira. Comunicação de interesse público. São 

Paulo, Jaboticaba, 2006. 

BELLEN, Hans Michael Van. Indicadores de Sustentabilidade. Rio de 

Janeiro. FGV. 2005. 

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Economia, Meio ambiente e 

Comunicacão. Garamond. 

REDE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. 

Capacitação em direitos humanos e cidadania: fundamentos teórico-

metodológicos. Recife, 2001. 

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy et al. (Orgs.) Educação em Direitos 

Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Ed. 

Universitária/UFPB, 2007. 

SCHILLING, Flávia (Org.) Direitos humanos e educação - outras palavras, 

outras práticas. São Paulo: Cortez Editora, 2005 (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, p. 80). 
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A ementa dessa disciplina faz referência à “Políticas Étnico-raciais e ações 

educacionais afirmativas. Diversidades socioculturais: Negros e Afrodescendentes”, 

mas nas referências bibliográfica básica e complementar não há nenhuma obra voltada a 

essas temáticas. 

Merece destaque o fato de que a relação entre Direitos Humanos e relações 

étnico-raciais estar também em outras propostas, como as PP4, PP6 e PP8. O conteúdo 

da disciplina de Educação para a Cidadania: Diversidade, Direitos Humanos e 

Sustentabilidade reúne conteúdos diversos tais, como: diversidade étnica e religiosa, 

questões de gênero, questões de sexualidade e socioambientais. A PP7, ao reunir várias 

temáticas relacionadas à ideia do reconhecimento da diversidade, está seguindo o que 

diz as DCNs para o Curso de Graduação Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006, p. 2), 

quando destaca que o licenciado de pedagogia deverá estar apto a:  

 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com 

vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. 

 

 

No decorrer dessa análise identifiquei que são vários os percalços para a 

discussão da educação das relações étnico-raciais, a qual precisa ser reconhecida através 

de um compromisso político que viabilize a formação de professores e demais 

profissionais da educação, formando-os efetivamente para aprender a lidar com a 

diferença e considerar as diversas culturas de um povo. 

 

5.8 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 8 (PP8) 

 

A proposta pedagógica 8 (PP8) do curso de Pedagogia da IES8, foi aprovada em 

2016, com a criação desse curso na modalidade EAD. Apresenta histórico da IES, uma 

instituição pública centenária que oferece, desde a sua origem, formação voltada a uma 

das principais atividades econômicas da região, a saber, a agricultura. Assim, considera-

se o envolvimento da IES com o desenvolvimento regional e sua missão e objetivos, 

conforme se apresenta na proposta pedagógica. 

 

[...] corresponde à capacitação, promoção e apoio aos agricultores 

familiares, às associações comunitárias rurais, cooperativas e 

associações de produtores, bem como toda a iniciativa de 
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desenvolvimento rural sustentável. Deste modo, a instituição visa 

promover uma educação de excelência por meio da tríade ensino, 

pesquisa e extensão, possibilitando a interação entre as pessoas, 

estabelecendo parcerias com outros órgãos e instituições, ampliando o 

conhecimento e construindo novas tecnologias e, ainda, 

proporcionando o desenvolvimento da região sul-mineira. 

Simultaneamente, objetiva-se a formação dos seus ingressos, a 

proposição de alternativas de renda compatíveis com o equilíbrio 

ecológico, a fixação do homem ao campo como agente difusor das 

tecnologias de convivência e recuperador dos fatores ambientais 

essenciais a sua sobrevivência (INSTITIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 

2016b, p. 16-17, [grifo meu]). 

 

 

Enquanto Escola Agrícola, a origem da instituição é de 1908, porém, como IES 

foi constituída pela Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que delimitou seus 

“serviços educacionais dentre aqueles pertencentes à educação profissional, técnica de 

nível médio e superior, estabeleceu sua finalidade de fortalecer o arranjo produtivo, 

social e cultural regional” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 14). É 

uma autarquia educacional multicampi, com unidades distribuídas no Sul de Minas 

Gerais, com campi em oito municípios. 

Segundo se apresenta na PP8 criou-se o Curso de Pedagogia para atender [...] 

“demanda pela formação de educadores no Brasil, com caráter crítico, e que auxiliassem 

na construção de uma sociedade igualitária e justa” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR, 2016b, p. 18). A IES 8 também se preocupa com a “qualidade da formação 

do professor que é um dos fatores que contribui fortemente para a construção de uma 

escola de boa qualidade” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 18). 

Das competências e habilidades do formado por esse curso de Pedagogia, as 

quais estão em consonância com a Resolução CNE/CP n. 1/2006 (BRASIL, 2006), 

destaquei duas que estão relacionadas às relações étnico-raciais: 

 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com 

vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 

classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 

outras (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 20). 

 

 

A citação acima se refere a competências e habilidades que o futuro professor 

deverá ter após a conclusão de seu curso e que deverão ser desenvolvidas ao longo do 
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curso através dos conteúdos integrados na proposta pedagógica, conforme solicita as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura (BRASIL, 2006). 

Em “Descrição do Curso” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 

29), afirma-se que atendendo às Leis ns. 10.639 (BRASIL, 2003) e 11.645 (BRASIL, 

2008), bem como atendendo à Resolução n. 1 (BRASIL, 2004b), as relações étnico-

raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena (observando-se aqui que 

envolvem a cultura afro-brasileira e indígena) serão trabalhados em conteúdos 

abordados nas disciplinas “Sociologia da Educação” e “Diversidade e Educação”. 

Segundo a PP8, essas disciplinas apresentam conteúdos necessários à formação do 

professor e do profissional que atuará em prol do desenvolvimento da cidadania. 

 

[...] Em atendimento a Lei n. 10.639/2003; Lei n. 11.645/2008; Resolução 

CNE/CP nº 01/2004, as relações étnico-raciais e o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena serão trabalhados em conteúdos abordados 

nas disciplinas Sociologia da Educação e Diversidade e Educação, as quais 

abordam conteúdos atrelados a riqueza cultural e, também, de 

comportamentos e hábitos observados na sociedade brasileira, preparando os 

licenciados em Pedagogia para o convívio harmônico em uma sociedade 

multifacetada e, deste modo, habilitando-os para as praticas profissionais e 

cidadãs (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 29). 

 

 

Ainda em “Descrição do Curso” se afirma que, atendendo à Resolução n. 1 

(BRASIL, 2012) que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação dos Direitos 

Humanos, as disciplinas já apresentadas anteriormente, a saber, Sociologia da Educação 

e Diversidade e Educação, devem também envolver o estudo, reflexão e discussão sobre 

os Direitos Humanos. Uma vez que, como será apresentado, a disciplina Diversidade e 

Educação está voltada (ementa e bibliografia) ao estudo das relações étnico-raciais, o 

disposto acima indica que, nessa proposta, se estabelece relação entre o estudo das 

relações étnico-raciais e dos Direitos Humanos, o que precisa ser considerado. 

Outro aspecto ainda refere-se ao fato de que nesse mesmo tópico - em Descrição 

do Curso (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 30) - afirma-se a 

“necessidade e a importância de que os temas de estudo, necessários à formação do 

professor sejam, não somente apresentados e discutidos em uma disciplina, mas 

incorporados de forma transversal a todo o curso”. O texto apresenta “o maior 

conhecimento e vivência sobre as atividades e práticas ligadas à licenciatura, também 

serão contemplados em conteúdos trabalhados e debatidos em diversas disciplinas ao 

longo do curso [...]” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 30) e afirma 
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a necessidade de “integração dos conhecimentos obtidos ao longo do semestre letivo 

[...]” (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 31) e complementa 

afirmando: 

 

Objetiva-se, então, o rompimento das ideias que segregam, ao longo do 

desenvolvimento acadêmico do discente, as disciplinas especificas de 

conteúdos voltadas para área pedagógica, o que não raramente repercute na 

redução da interdisciplinaridade, com consequências negativas para o perfil 

do futuro professor (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 

31). 

 

 

Porém, contraditoriamente, quanto aos estudos sobre as relações étnico-raciais e 

a história e cultura afro-brasileira, dentro da perspectiva de diversidade apresentada 

nessa proposta (PP8), esses conteúdos ficaram restritos à disciplina Diversidade e 

Educação (observa-se que nada consta na disciplina Sociologia da Educação acerca de 

estudos étnico-raciais), sendo que em atividades complementares, estágios, práticas de 

ensino e outras atividades acadêmicas não há menção à educação das relações étnico-

raciais. 

Para Chagas (2014), a concretização da educação para as relações étnico-raciais 

é muito mais do que a inclusão de componentes curriculares nos Cursos de 

Pedagogia/licenciatura e inserção de conteúdos no currículo da escola da educação 

básica; é preciso que exista uma mudança dos padrões com que os professores/as 

trabalham e alicerçam seu fazer pedagógico, é uma questão de valorização das pessoas 

negras, suas histórias e culturas. 

Ainda sobre a disciplina de Diversidade e Educação, com carga horária de 60 

horas, apresenta a seguinte ementa e bibliografia básica e complementar: 

 

Ementa: 

Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, 

mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e discriminação. 

Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil: entre as 

abordagens acadêmicas e sociais. Cultura afro-brasileira e indígena. Políticas 

de ações afirmativas e discriminação positiva: a questão das cotas. 

Referências Bibliográficas 

BÁSICA 

ANDRÉ, M. Pedagogia das diferenças na sala de aula. 7. Ed. Campinas: 

Papirus, 2006. 

DINIZ, M.; VASCONCELOS, R.N. Pluralidade cultural e inclusão na 

formação de professores e professoras. Belo Horizonte: Editora Formato, 

2004. 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. 

COMPLEMENTAR 
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BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: primeira a quarta série: 

temas transversais: pluralidade cultural e orientação sexual. Brasília, 

MEC/SEF, v. 2, 2. Ed. 2000. 

FARIAS, P.S.; PINHEIRO, M.L. Novos estudos em relações étnicos-raciais. 

São Paulo: Contra Capa, 2014. 

FÁVERO, O.; IRELAND, T.D. Educação como exercício de diversidade. 

Brasília: Unesco, 2007. 

LOURO, G.L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S.V. Corpo, gênero e sexualidade: 

um debate contemporâneo na educação. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

SILVERIO, V.R.; MATTIOLI, E.A.K. Relações étnico-raciais: um percurso 

para educadores. São Carlos: EDUFSCAR, 2013 (INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016b, p. 56-57). 

 

 

A disciplina Diversidade e Educação aborda o tema das relações étnico-raciais, e 

também possui referências bibliográficas sobre o tema proposto. Penso que com essa 

ementa e autores sejam proporcionados amplos debates sobre a temática, mas por outro 

lado, a carga horária me parece um pouco reduzida para tratar do assunto. Observa-se, 

porém, que a obra “Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na 

educação”, de Louro; Felipe e Goellner (2003), apresenta discussão quanto à 

diversidade de gênero e sexualidade, que vai além da discussão das relações étnico-

raciais. 

É preciso também observar que constam termos e expressões como raça, cor, 

mestiçagem, racismo, racialismo, preconceito, discriminação, são conceitos 

indispensáveis para o entendimento da exclusão da população negra de espaços 

importantes da nossa sociedade que foram historicamente construídos. Desses termos, 

merece destaque o emprego tanto de raça, como de cor e etnias. Já as expressões 

políticas de ação afirmativa e cotas
23

definem ações de combate ao racismo, gerando 

várias discussões quando o assunto são as cotas. 

 

5.9 SÍNTESE DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

 

Neste tópico apresento uma síntese das análises realizadas, refletindo sobre esses 

resultados. Como forma de organização dessa síntese, optou-se pela apresentação em 

itens e subitens.  

                                                           
23 

 A expressão política de ação afirmativa e o termo cota não faziam parte dos descritores relacionados 

para proceder à análise das propostas pedagógicas, mas em algumas situações, levaram à identificação 

de outros termos e expressões, o que foi analisado.  
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Inicialmente, no quadro na sequência se apresenta uma análise comparativa das 

propostas quanto aos seus elementos constitutivos. Tal análise teve como referência a 

leitura de Sales (2009), Veiga (2008) e Santiago (2001). 
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Quadro 4- Elementos que compõem as propostas pedagógicas 

 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 

Histórico X X X X X  X X 

Missão Institucional X X X X X  X X 

Objetivos Institucionais X  X X X  X X 

Justificativa do Curso X X X X X X X X 

Princípios e Finalidades X X X X X X X X 

Legislação X X X X X X X X 

Objetivos: Geral e Específico do Curso X X X X X X X X 

Perfil do Egresso X X X X X X X X 

Competências e Habilidades do Profissional Egresso  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Organização Didático Pedagógica(número de vagas, 

número de turmas, Detalhamento da carga horária dos 

componentes curriculares, local e horário, turno, Tempo 

de integralização, Distribuição no calendário acadêmico, 

Critérios de seleção e admissão de discentes, Regime de 

matrícula, Coordenação do Curso, Colegiado do Curso, 

Núcleo Docente Estruturante, Corpo Docente, 

Representação Estudantil, Política de Atendimento ao 

Portador de Necessidades Especiais, Política de 

Atendimento ao Acadêmico) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Organização Curricular (Matriz Curricular, Organização 

do currículo por Eixos temáticos, Estrutura curricular, 

Integralização) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ementário e Bibliografia das Disciplinas X  X X  X X X 

Metodologias (Metodologias de ensino, Laboratório 

Interdisciplinar, Atividades Complementares, Trabalho 

de Conclusão de Curso, Estágio supervisionado) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO (Avaliação do Ensino e 

Aprendizagem, Sistema de Registro e Promoção, 

Avaliação do Projeto Pedagógico, Avaliação 

Institucional) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

         

INFRAESTRUTURA (Física, Recursos didáticos, Rede 

Computacional, Biblioteca) 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

Referencial Bibliográfico da Proposta Pedagógica  X   X  X  

Fonte: Quadro construído pela pesquisadora.
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a) Nas análises das propostas pedagógicas dos cursos de Pedagogia, dirigi-

me à Missão e aos Objetivos das IES, compreendendo-se, como já foi antes 

explicitado, que o foco nesses aspectos mais amplos - Missão e Objetivos - 

pode levar a indícios acerca de que formação do professor a proposta traz, 

especificamente quanto à educação das relações étnico-raciais. De forma geral, 

a análise
24

 mostrou que a Missão e os Objetivos das IES indicam formação 

voltada para, além da preparação técnica (que, em alguns casos, afirma-se que 

está voltada ao atendimento das mudanças e inovações sociais e do mundo do 

trabalho), à atuação na sociedade afirmando o exercício da cidadania. Afirmam 

também a preocupação com o desenvolvimento da região onde estão inseridas 

as IES, como no caso das propostas PP2 e PP3. 

Quanto à Missão e Objetivos do curso de Pedagogia, as propostas pedagógicas 

analisadas, de modo geral, anunciam a formação de profissionais que atuarão na escola 

e ou em outros espaços educacionais e, por conseguinte, deverão estar capacitados para 

construir práticas educacionais adequadas e voltadas ao desenvolvimento integral dos 

alunos, no que se faz imprescindível a pesquisa em educação e a reflexão da realidade. 

A PP4 traz nos seus objetivos para o curso a preocupação com uma prática educativa 

que leve em conta a pluralidade cultural. 

Observou-se que todas as propostas pedagógicas analisadas são consonantes 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura (BRASIL, 2006). Sobre tal dado, é preciso considerar que, de acordo com 

Lage e Souza (2010), a Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de dezembro de 2002 (BRASIL, 

2002) assumiu em seu delineamento a “pedagogia das competências” (p. 55), o que se 

estende aos cursos de formação inicial e às diferentes Diretrizes que entraram em vigor 

nos anos seguintes, entre as quais a do curso de Pedagogia. Porém, como se indicou 

anteriormente, nas propostas pedagógicas também se faz referência a outros 

documentos, entre os quais aqueles voltados à educação das relações étnico-raciais 

(BRASIL, 2004a, 2004b), o que justifica certa hibridez que essas propostas apresentam 

atendendo, por um lado, a uma racionalidade técnica, por outro, à formação voltada à 

inserção social e à reflexão crítica da realidade.  

                                                           
24 

As propostas apresentam-se de forma diferente em relação aos aspectos e elementos que as 

constituem, assim, buscando por identificar a Missão e Objetivos da IES foram considerados tópicos 

como “princípios gerais” e “a Instituição”, entre outros, cujo conteúdo se volta às linhas gerais da 

instituição, suas metas e princípios norteadores. O mesmo aconteceu em relação à análise dos aspectos 

que e apresentam o curso de Pedagogia 
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É nesse contexto que as propostas são criadas como documentos (curriculares) 

escritos (GOODSON, 1997) que direcionarão os cursos de Pedagogia. Nesse sentido, é 

preciso pensar sobre a formação que esses cursos oferecerão, considerando-se a 

necessidade de que tenha como referência uma formação política em cuja base está a 

compreensão histórica e social. Para Florestan Fernandes (2010, p. 122), o professor 

nunca foi posto num “contexto de relação democrática com a sociedade”, considerado 

como instrumento de dominação e, muitas vezes, ficava nas cadeias mais inferiores do 

processo. “O professor era aquele que ia saturar as páginas em branco, que caíam sob 

suas mãos, e ia marcá-las com o ferrete daquela sociedade” (FERNANDES, 2010, p. 

122). 

Para Brzezinski (2007, p. 232), as transformações ocorridas pela revolução 

tecnológica, no final do século XX, impõem também “desafios à formação de 

educadores que devem ser capazes de promover uma educação escolar e não-escolar 

com qualidade”. Os educadores precisam ser formados para que possam educar as 

pessoas a fim de que elas reúnam experiência “cognoscitiva”, dentre outros 

conhecimentos, saberes e habilidades.  

Nesse contexto, Brzezinski (2007, p. 230) afirma que “as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da Educação Básica foram marcadas, nas 

últimas décadas, por contradições e tensões entre o instituinte e o instituído”. Segundo 

Brzezinski, (2007, p. 230) “o instituído consiste de − códigos, normas, sistemas de ação 

−, o instituinte resulta das ocorrências da vida cotidiana da escola que ainda não se 

institucionalizaram”. 

É nesse contexto que se faz necessário resgatar a função essencial do professor 

enquanto agente formador que oportuniza a formação e transformação dos alunos, 

desenvolvendo neles o espírito crítico e a cidadania. Desta forma, insere-se a discussão 

da educação das relações étnico-raciais: apenas uma disciplina inserida por exigência 

legal ou como uma política (BRASIL, 2004a) da IES e do curso? 

A educação das relações étnico-raciais é mais do que um componente curricular 

e, sendo assim, deve ser adotada como o princípio integrador de toda a IES e do curso 

de Pedagogia. Trata-se de uma “política curricular, fundada em dimensões históricas, 

sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros” (BRASIL, 2004a, p. 2). 

Para Chiericatti (2014) é imprescindível que os cursos projetem formação 

consistente para o futuro pedagogo, associando a prática e a teoria, envolvendo a leitura 
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da realidade e novas tecnologias. Porém, além disso, o profissional deve buscar sempre 

se atualizar para alcançar a maturidade profissional no sentido de discutir politicamente 

a questão da diversidade, da identidade, para que possa atuar no combate da 

discriminação e do preconceito. Monteiro (2009, p. 8) afirma que, para além de uma 

imposição legal, “a formação do pedagogo deve atentar para a diversidade social e 

cultural, o multiculturalismo, a consciência da diversidade, respeitando as diferenças 

étnico-raciais, e a possibilidade de atuação com remanescentes de quilombos”. Esse 

autor afirma, entretanto, que o determinismo legal não deve levar à “diluição da questão 

racial” (MONTEIRO, 2009, p. 8). Gomes (2012), a partir do estudo desenvolvido, 

corrobora as afirmações anteriores. Para essa autora é fundamental ter outro olhar sobre 

a implementação das Lei e Diretrizes que devem ser assumidas como política de 

diversidade, e não simplesmente como obrigação imposta pela legislação que solicita a 

inclusão de disciplinas no currículo.  

 

b) A discussão sobre o lugar dado à educação das relações étnico-raciais na 

formação de professores - central ou periférico (PASSOS, 2014, p. 181) - 

“dirigiu a própria análise das oito propostas pedagógicas”. Em síntese, as 

análises apresentadas indicaram: 

Na PP1, embora afirmem buscar a formação de um profissional com atuação 

social e que os conteúdos da formação devem ser articulados e reelaborados a partir da 

realidade social e educacional (INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, 2015a), não 

há referência específica a essa temática na proposta analisada. Alguns questionamentos 

emergem dessa análise: Como esse futuro professor poderá contribuir na erradicação do 

preconceito e do racismo? Como será sua práxis na/da docência? Como falar de 

inserção social do profissional, se temática tão importante como a educação das relações 

étnico-raciais fica de fora da formação? 

Gomes (2012, p. 359), no estudo desenvolvido pela autora, afirma que há um 

distanciamento entre a política de formação e a formação realizada, sendo “raro 

perceber a inclusão da temática étnico-racial nos processos, nos cursos convencionais de 

formação de professores/as e de gestores/as desenvolvidos em nosso país”. Para Bedani 

(2006, p. 67), socialmente existe “invisibilidade e silêncio a respeito da diversidade 

étnico-racial. É como se ela não existisse, já que o Brasil é considerado um país de 

miscigenação em que se viveria uma democracia racial”. A PP1 é um exemplo claro da 

invisibilidade da temática da educação das relações étnico-raciais e do distanciamento 
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da política de formação de professores com a prática de formação, nesse caso, no que o 

documento apresenta. 

Por outro lado, na PP2, além de apresentar disciplinas que fazem menção a essa 

temática - Antropologia II, Antropologia III e Psicologia III - também tem um 

diferencial em relação às outras propostas pedagógicas analisadas: apresenta um 

“Núcleo Interdisciplinar de Formação Discente” constituído de projetos 

interdisciplinares em cuja origem estão grupos de pesquisa voltados à diversidade, 

especificamente às diferenças étnicas. Assim, a PP2 mostra que, além da temática da 

educação étnico-racial atravessar todo o curso, apresenta-se de forma articulada, 

envolvendo conteúdos, disciplinas e projetos, o que vai ao encontro do determinado 

pelos documentos legais, como já se apresentou. Dessa forma, propõe formação 

consistente, contextualizada, articulada às demais discussões e temáticas. 

Para Carvalho (2014), a formação do professor precisa ser compreendida para 

além de um elenco de componentes curriculares e, além disso, é preciso que se 

considere a formação de um sujeito histórico, em cuja bagagem carrega saberes que 

precisam ser ressignificados, abandonados ou substituídos. Para tal, a formação precisa 

promover as (trans) formações necessárias no que contribui a organização do próprio 

curso. 

Ao abordar a formação de professores significa que compreendemos os 

sujeitos que estão sendo formados como sujeitos históricos, capazes de 

empreender mudanças por meio de sua área de atuação; significa que eles 

possuem saberes e experiências que podem dialogar com o conhecimento 

acadêmico, e não simplesmente serem moldados por ele. Formar professores 

para atuar no contexto escolar, a nosso ver, não é sinônimo de ensiná-los a ter 

a habilidade de se adaptar e funcionar bem no mercado de trabalho e no 

universo social e culturalmente instituído na escola. Significa que os futuros 

professores podem objetivar entender cada vez mais as complexidades 

existentes na sociedade, e por meio de ações contribuírem para fissuras nas 

relações de poder e dominação, como aquelas que envolvem as relações 

raciais e suas ideologias (CARVALHO, 2014, p. 120). 

 

Assim, voltando-se à análise das propostas, é necessário que haja de fato 

reflexão sobre as atividades acadêmicas propostas como ponto relevante na formação de 

professores, no que se refere à educação das relações étnico-raciais. 

Com exceção da PP1, a educação das relações étnico-raciais ficou restrita a uma 

ou mais disciplinas. Na oferta dessas disciplinas foram encontrados descritores 

elencados na relação feita para a pesquisa e outros diferentes desses, conforme o que 

segue: 
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- Na PP2, foram encontrados os seguintes descritores: a) na disciplina 

Antropologia II: diferença de raças e diferença étnica; b) na disciplina Antropologia 

III: diferenças étnicas; diferença racial; c) em Psicologia III - diferenças de gênero e 

etnia. Reitera-se a identificação tanto dos termos etnia e étnica como de raça, nesse 

caso, como já se explicou anteriormente, com provável referência a características 

biológicas, o que diferem de etnia que tem sido relacionada à história e cultura. Foi 

também encontrado “educação dos negros”.  

Acerca do uso de “raça” relacionado a características biológicas, a explicação 

dada por Gonçalves e Soligo (2006) refere-se às tentativas de vincular o fracasso escolar 

das minorias étnico-sociais, causado pela própria discriminação e desigualdade, com 

base em características biológicas que indicariam uma suposta inferioridade genética 

relacionada à raça, podendo-se afirmar que a educação escolar, historicamente, tem sido 

uma das defensoras para que essas minorias aceitassem posições sociais inferiores. 

Quanto ao emprego na proposta pedagógica, sugere-se relação com a hibridez de 

referências que estão na base da construção dessas propostas, bem como com uma 

ausência de reflexão sobre sua construção. Sales (2009) indica, ao contrário, que a 

construção do projeto pedagógico deve ser coletiva, implicada com a formação dos 

sujeitos, alunos e professores, e alicerçado na história social da instituição de ensino 

superior e da comunidade. Tal construção precisa ser reflexiva e coletiva, o que 

promoveria dar significados locais à legislação, refletindo sobre sua implicação.  

- Na PP3, foram encontrados descritores na disciplina Educação e Diversidade 

Sociocultural: diversidade étnico-racial, povos indígenas e africanos. Além dessa, 

outras propostas que também fazem referência às relações étnico-raciais e à cultura 

indígena são as propostas PP5 e PP7.  

- Na PP4, o descritor encontrado na disciplina Fundamentos da Educação foi 

cultura afro-brasileira. Nesta disciplina um dos conteúdos é História e Cultura Afro-

brasileira, com referência à Lei n. 10.639/2003 (BRASIL, 2003), ao Parecer CNE/CP n. 

3 de 10 de março de 2004 (BRASIL, 2004a), à Resolução n. 1 de 17 de junho de 2004 

(BRASIL, 2004b) e à Lei n. 13.005 de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). Na 

disciplina “Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de História” foi 

encontrado o descritor cultura. Ainda nessa disciplina apontam-se termos como 

sincretismo e miscigenação que fazem referência ao estudo histórico do período 

escravocrata e não diretamente à educação das relações étnico-raciais, o que também se 

levantou no estudo realizado por Passos (2014).  



113 

 

Passos (2014, p. 185) lembra que é impossível falar em “democratização e 

universalização da educação básica” sem inserir nas licenciaturas conhecimentos que 

possibilitem aos professores compreender e atuar em relação à educação das relações 

étnico-raciais nas escolas brasileiras. O estudo da história e cultura afro-brasileira e 

africana, para além de situar os estudos no período escravocrata, objetiva promover 

conhecimentos que levem ao respeito e à superação do racismo e rompam com 

conteúdos eurocêntricos e unilaterais acerca da formação cultural e histórica do povo 

brasileiro. Também é preciso esclarecer quanto às desigualdades sociais e escolares que 

ocorrem entre negros e brancos e sobre o racismo que também se manifesta na rotina da 

instituição escolar. 

- Em PP5, embora não se tenha encontrado nenhum dos descritores elencados a 

partir da legislação para a área, na disciplina História: Fundamentos e metodologias I 

encontrou-se a expressão “historiografia da escravidão”, o que também faz referência 

aos estudos históricos. Considera-se, da mesma forma que em relação ao sincretismo e 

miscigenação (em PP4), a necessidade de que a história seja ampliada por meio de 

estudo acerca da cultura e do lugar social do negro na contemporaneidade. Segundo 

Chiericatti (2014, p. 78), formar cidadãos críticos, a partir do conhecimento de sua 

cultura e origem, é uma maneira de promover profissionais da educação mais 

comprometidos e que também possam “oferecer à vida cidadãos que estejam em uma 

sociedade que saiba agir mais igualitariamente e menos preconceituosamente em suas 

ações e condutas educativas”. 

- Nas demais propostas, os descritores fazem parte do grupo selecionado 

inicialmente para a pesquisa, a saber: Em PP6,os descritores encontrados nas disciplinas 

“Prática Educativa I e II” foram: relações étnico-raciais; cultura afro-brasileira e 

africana. Já na disciplina “Educação para o Multiculturalismo”, multiculturalismo e 

étnico-racial. Na PP7, em “Educação para a Cidadania: Diversidade, Direitos Humanos 

e Sustentabilidade”, evidenciam-se os seguintes termos e expressões: políticas étnico-

raciais, negros e afrodescendentes. Já em PP8 os descritores encontrados na disciplina 

de Diversidade e Educação foram -racismo, preconceito, discriminação.  

Do que se apresentou nesta síntese sobre os descritores localizados nas 

propostas, em especial nas disciplinas, observa-se que os mesmos têm relação com 

concepções teóricas e filosóficas diferentes, por exemplo, no que representa o uso de 

etnia e ou raça, bem como de história, cultura, racismo, negros e afrodescendentes, o 

que exige reflexão por parte daqueles a quem as propostas se voltam. 
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Os resultados de estudo correlato, desenvolvido por Crocetta (2014) em que 

analisou ementas de cursos de licenciatura em Educação Física, indicaram que os 

descritores localizados nessas ementas, em alguns casos, não faziam referência à 

temática da educação étnico-racial e ou à sua função no currículo desses cursos. Além 

disso, a autora afirma sobre a marginalização dessas disciplinas, uma vez que as 

mesmas não estavam relacionadas a outros estudos dentro do currículo dos cursos. 

Crocetta (2014, p. 68), afirma: 

Consideramos estas disciplinas marginalizadas porque ao tentarmos 

compreender os elementos históricos da inserção desses conteúdos, 

constatamos que, apesar de fazerem parte do currículo, essas disciplinas estão 

desconectadas com a real função da temática, pois estão de maneira 

superficial, apenas para cumprir a função legal ou atender ao Projeto Político 

Institucional. Analisamos também essa (reduzida) inserção como uma certa 

resistência das coordenações e, indiretamente, de professores pela fala das 

coordenações sobre eles, que nos demonstram o pouco interesse em aumentar 

esse debate dentro do currículo. 

 

Tais resultados corroboram o que foi levantado nesta pesquisa. Segundo 

Crocetta (2014), em muitas das propostas analisadas em seu estudo, ocorria divergência 

entre os objetivos propostos para o curso e as disciplinas oferecidas, o que também 

ocorreu na PP1, analisada nesta pesquisa. Na Proposta PP1, na missão, objetivos e 

princípios da IES e do curso se faz referência à formação de um profissional que atue 

como cidadão, também em relação à diversidade social e escolar. Porém, sua matriz 

curricular não apresenta nenhuma disciplina que envolva a temática da educação das 

relações étnico-raciais.  

Quanto à temática da educação das relações étnico-raciais emergentes das 

propostas analisadas por esta pesquisa, relacionando ao estudo realizado por Crocetta 

(2014), se pode afirmar que em relação ao lugar dado a essa temática (o que tem relação 

com a própria organização curricular dos cursos) não há integração entre as disciplinas 

nas quais esse conteúdo se apresenta, bem como não se percebe relação entre os eixos 

ou núcleos nos quais o curso se organiza, o que é proposto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006). 

Conforme defendem os estudos apresentados na sequência (BEDANI, 2006; 

SLVA, 2013; CHAGAS, 2014), a temática das relações étnico-raciais não pode ficar 

restrita a um componente curricular apenas.  Para Chagas (2014), é necessário pensar 

em projetos e atividades que integrem a discussão ao todo do curso de formação e com 
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o envolvimento de outros docentes, além daqueles que se responsabilizam pelas 

disciplinas específicas. O estudo indica ainda a necessidade de outras atividades, além 

do ensino, visando a formação do futuro professor. 

 

A responsabilidade de mudança no que se refere a pensar um novo tipo de 

educação não pode ser unicamente atribuição dos/as professores/as que lidam 

com os componentes curriculares de História da África, Literatura Afro-

brasileira, Literatura Africana, e Educação de Afro-descendentes, 

principalmente, porque a história e a cultura dos demais continentes estão 

entrelaçadas a história da África e dos africanos. [...] É necessário pensar 

sobre as atividades extensionistas como relevantes à formação docente na 

perspectiva da educação das relações étnico-raciais (CHAGAS, 2014, p. 2). 

 

 

Chagas (2014) diz sobre a importância em articular o ensino, pesquisa e 

extensão, podendo atender as demandas da sociedade, tornando a comunidade 

acadêmica comprometida com os interesses e necessidades da sociedade, envolvendo o 

maior número possível de atores sociais, tanto na comunidade acadêmica, quanto na 

comunidade externa, propondo ações que possam trazer resultados que proporcionem a 

melhoria de qualidade de vida sociedade.  

Segundo Bedani (2006), embora seja importante uma disciplina com essa 

temática, tem que estar integrada à ideia geral da formação do professor que tenha como 

referência o respeito à diversidade, objetivando a leitura crítica da realidade.  

Silva (2013) afirma que a discussão tem que assumir importância político-social 

no interior do curso e da IES, sobretudo relacionando-se à realidade social e cultural 

local e que não se deve inserir muitos componentes nas disciplinas, ou então ficar 

criando disciplinas que remetam à educação das relações étnico-raciais somente para 

cumprir a legislação.  

Nesse contexto é preciso considerar que uma boa formação para o trabalho com 

a educação das relações étnico-raciais na formação dos professores, vai além das 

disciplinas, exige estudo, consideração e comprometimento. A necessidade é de uma 

formação que percorra estudos e atividades da IES e do próprio curso. 

 

c) Continuando a síntese da análise das propostas pedagógicas, em algumas 

delas, como a PP4 e PP5, o conteúdo da educação das relações étnico-raciais 

foi encontrado em disciplinas relacionadas à metodologia do ensino de 

História nos anos iniciais do ensino fundamental como em PP4 - 

Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de História e na PP5 - 
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História: Fundamentos Metodologias I (disciplinas que foram citadas no 

item anterior desta síntese quanto aos descritores), em uma relação clara 

com as indicações da Lei n. 10.639/2003 (BRASIL, 2003). Porém, é preciso 

refletir de que tal Lei se refere ao ensino fundamental e médio, e não ao 

currículo do curso de formação de professores que deveria apresentar essa 

discussão de forma transversal, em seu todo, enquanto uma proposta de 

formação.  

Para Gomes (2012), a própria lei reforça a concentração da temática nas áreas de 

História, Arte e Literatura, o que precisa ser revisto. Essa autora afirma que a reflexão e 

o estudo da História precisam ser articulados a outras áreas, embora a Lei n. 10.639 

(BRASIL, 2003) indique esses componentes. Ainda segundo Gomes (2012), as 

Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2004b) 

“avança e amplia a discussão e o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, mas 

tudo isso ainda não tem sido suficiente para reverter tal situação e interpretação” 

(GOMES, 2012, p. 351).     

 

d) Um outro ponto levantado pela pesquisa foi a temática da educação étnico-

racial estar relacionada ao estudo dos Direitos Humanos, como nas seguintes 

disciplinas/propostas: Educação em Direitos Humanos e Identidade Cultural 

(PP4), Prática Educativa I e II (PP6) e Educação para a Cidadania: 

Diversidade, Direitos Humanos e Sustentabilidade (PP7). De acordo com 

Lopes (2014), o respeito e a igualdade são também um direito de todos e, no 

caso da população negra, esta tem o direito de saber e ver respeitada sua 

história e cultura, bem como tem o direito à igualdade social e educacional. 

Tais considerações, esse autor afirma, devem ser tomadas também como 

uma questão de Direitos Humanos e a educação das relações étnico-raciais 

poderá ser reivindicada como uma ação social afirmativa. 

 

e) Outro ponto se refere, na PP7, à disciplina “Pedagogia e 

Multidimensionalidade”, em que um dos conteúdos indicados na ementa é 

“Educação Escolar do Campo, Indígena e Quilombola”. Sobre tal 

situação, se indica que, no contexto de uma educação das relações étnico-

raciais, o estudo da Educação Quilombola tem especificidades que se 



117 

 

referem a uma comunidade particular, o que, porém, se relaciona de forma 

ampla à história colonial do Brasil. 

Souza (2009), que desenvolveu pesquisa em uma comunidade Quilombola, faz 

algumas considerações sobre trabalhar a educação das relações étnico-raciais nessa 

comunidade. A autora afirma sobre a necessidade de construir e ampliar seus 

conhecimentos e da própria comunidade sobre a história e cultura Quilombola, 

importante elemento constitutivo do povo e cultura brasileiros. Afirma que a pesquisa 

foi desenvolvida “entre passado e presente” (SOUZA, 2009, p. 119), tecendo 

conhecimentos necessários aos participantes. 

 

No primeiro ano desta pesquisa no Quilombo, nos foi necessário ampliar 

nossas lentes para atuarmos junto a esta comunidade que ainda tem em sua 

essência - as lendas africanas, mitos, tabus, assim como o desconhecimento 

de seu pertencimento étnico-racial. As resistências deste povo no sistema 

capitalista afirmam-se pela manutenção de sua essência africana, 

manifestadas a partir das lutas pela manutenção e permanência em suas 

terras. A energia emanada neste território, que denominamos axé, está 

intimamente ligada ao respeito aos seus antepassados enquanto um povo 

cheio de bravura, que nos dias de hoje reportam-se aos ensinamentos dos 

mais velhos que lá se encontram como mantenedores de suas histórias, 

memórias e ancestralidade (SOUZA, 2009, p. 119). 

 
 

Do que se pode evidenciar na proposta pedagógica analisada, a PP7, se pode 

afirmar que as disciplinas e conteúdos têm origem em diferentes documentos e 

apresentam distintas concepções em sua base, o que requer reflexão e planejamento que 

promovam ensino que de fato leve a reflexões e à construção de outras perspectivas, 

sobretudo em relação aos futuros professores.  

 

f) Atendendo ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), a matriz 

curricular dos cursos se apresenta organizada em eixos ou núcleos de 

formação, conforme o Artigo 6º, alíneas I, II e III. Os eixos ou núcleos a que 

se referem as Diretrizes são: núcleo de estudos básicos, núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos 

integradores. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006) trazem em seu 

artigo 8º, que os estudos deverão ser integrados e baseando-se nesse 

pressuposto, a análise realizada objetivou identificar o lugar dado para a 
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educação das relações étnico-raciais na proposta pedagógica como um todo 

e se existe essa integração, sugerida pelo documento legal. 

Identificar onde a temática da educação das relações étnico-raciais se apresenta 

em cada proposta, é um meio para discutir sobre seu lugar na composição do curso: 

central ou periférico? (PASSOS, 2014). Assim, na sequência, é apresentado o Quadro 5 

em que se relacionam as disciplinas que têm conteúdos relativos à educação das 

relações étnico-raciais e os núcleos a que as mesmas pertencem. 

 

Quadro 5 - Disciplinas e núcleo de formação, conforme as DCNs para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

Proposta 

Pedagógica 

Disciplina Núcleo  

[PP1]  Não oferece disciplina referente a temática - 

 

 

[PP2] 

Antropologia II  

Estudos Básicos 

 
Antropologia III 

Sociologia III 

Projeto institucional de educação para a 

diversidade 

Estudos Integradores 

[PP3] Educação e Diversidade Sociocultural Aprofundamento e 

diversificação de estudo 

[PP4] Fundamentos da Educação  

Estudos Básicos 

 Fundamentos Teóricos Metodológicos do 

Ensino de História 

Educação em Direitos Humanos e Identidade 

Cultural 

Aprofundamento e 

diversificação de estudo 

[PP5] História: Fundamentos Metodologias I Estudos Básicos 

[PP6] Prática Educativa I e II  

Aprofundamento e 

diversificação de estudo Construção do conhecimento em História  

Educação para o Multiculturalismo 

[PP7] Pedagogia e Multidimensionalidade  

Aprofundamento e 

diversificação de estudo Educação para a Cidadania: Diversidade, 

Direitos Humanos 

[PP8] Sociologia da Educação Estudos Básicos 

Diversidade e Educação Aprofundamento e 

diversificação de estudo 

Fonte: quadro construído pela pesquisadora. 

 

O quadro nos mostra que as disciplinas que tratam da temática da educação das 

relações étnico-raciais estão, em sua maioria (isto é, nas propostas pedagógicas PP3, 

PP4, PP6, PP7 e PP8) no núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos. Esse 

núcleo é “voltado às áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico 

das instituições” (BRASIL, 2006, p. 4). Em outras propostas (PP2, PP4, PP5 e PP8) a 

temática está no núcleo de estudos básicos, que é voltado aos estudos básicos 
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referentes aos cursos “sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade da 

sociedade brasileira” (BRASIL, 2006, p. 4) e se faz “por meio do estudo acurado da 

literatura pertinente de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão e 

ações críticas” (BRASIL, 2006, p. 4). Somente na PP2 aparece um estudo no núcleo de 

estudos integradores, o que me parece muito interessante porque este núcleo, de 

acordo com o documento legal, “proporcionará enriquecimento curricular e compreende 

participação em seminários, estudos curriculares, atividades de comunicação e 

expressão cultural etc.” (BRASIL, 2006, p. 4), o que se realiza por meio do estudo e 

pesquisa. 

Do exposto, porém, a discussão não visa dizer qual o melhor núcleo para a 

temática da educação étnico-racial, uma vez que é importante que essa temática seja 

trabalhada ao longo do curso e que ela perpasse por todos os núcleos/eixos, o que 

permitirá a integração do tema na formação do futuro professor.  

Cardoso e Castro (2015) apontam a necessidade de que os cursos de formação de 

professores/as contemplem, amplamente, nos projetos políticos pedagógicos, nos planos 

de ensinos e, ao longo da formação, conteúdos, metodologias, práticas e discussões 

teóricas a respeito da história e cultura africana e afro-brasileira e sobre a dinâmica do 

racismo no Brasil e suas implicações na educação. 

Ainda quanto ao lugar dado à temática nas propostas pedagógicas analisadas, e 

as articulações propostas, na PP7 a educação das relações étnico-raciais relaciona-se ao 

eixo sujeito e conceitos sociais, que, envolvendo uma leitura social da educação, pode 

contribuir com e ampliar a discussão da educação das relações étnico-raciais. 

 

g) Uma vez realizada a análise detalhada das propostas pedagógicas dos cursos 

de Pedagogia das IES sul-mineiras, também observei que existe uma lacuna 

quanto a conteúdos relacionados ao estudo e ao ensino da temática “História 

e Cultura da África” nos cursos de Pedagogia, com exceção das propostas 

pedagógicas PP4 e PP6. Da mesma forma, a partir do estudo realizado, 

Gomes (2012, p. 350) afirma que embora sua pesquisa não tivesse 

possibilidade de fazer um estudo aprofundado sobre os conhecimentos dos 

professores sobre a história da África, “foi possível perceber que este precisa 

ser estimulado. Os conhecimentos ainda são superficiais, cheios de 

preconceitos e por vezes confusos”. 
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Como desenvolver uma prática pedagógica que se propõe com a superação dos 

quadros da exclusão étnico-racial sem obter um alicerce sobre o ensino da história e 

cultura dos povos africanos? Como posso falar daquilo que não conheço? E essa 

situação se agrava mais ainda, quando se retoma ao conteúdo da Lei n. 10.639/2003 

(BRASIL, 2003) e a Lei n. 12.288/2010 (BRASIL, 2010) que faz exigência no sentido 

de falar sobre a história e cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental. Por 

isso é importante que exista a integração dos núcleos de estudos a que se refere às 

DCNs para o Curso de Pedagogia. 

Finalmente, sobre os resultados da análise das propostas pedagógicas, em 

relação à formação do professor no curso de Pedagogia, de modo geral, é possível 

afirmar que apenas o cumprimento das determinações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), no 

tocante à referência dada à diversidade étnico-racial, não levará a mudanças se não 

houver reflexões acerca de, inclusive, como essa temática se encontra nas propostas 

pedagógicas. Isso, levando em consideração a pretensão desse documento em relação a 

um egresso que esteja habilitado para identificar “problemas socioculturais com postura 

investigativa, integrativa e comprometida em face de realidades complexas de exclusões 

[...] étnico-raciais” (BRASIL, 2006, p. 2). 

Sabemos que nossa educação segue os padrões eurocêntricos e que, quando 

deixamos de falar sobre a história dos povos africanos, corremos o risco de formar 

professores que não se identificam com temáticas sobre a história e cultura da África e 

dos africanos no Brasil. Outro aspecto que precisamos considerar é que o professor já 

tem uma bagagem de vida e traz consigo seus saberes que lhes foram passados ao longo 

da sua vida, o que precisa ser, muitas vezes, ressignificado. Por isso é preciso pensar na 

necessidade de um currículo que corresponda aos propósitos criados na luta histórica da 

educação antirracista.  

Para tal, a inserção de disciplinas e conteúdos relativos à educação das relações 

étnico-raciais nos cursos de Pedagogia é tarefa urgente a ser colocada em prática. No 

entanto, deve promover ações e programas interdisciplinares de ensino, pesquisa e 

extensão que, em seu conjunto, promovam relações interpessoais respeitáveis e 

igualitárias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pesquisar sobre a formação de professores, a diversidade e as relações étnico-

raciais é proposta oportuna e necessária. Implica, entre muitos aspectos, na necessária 

desconstrução de um paradigma, de que o Brasil vive uma democracia racial. É preciso 

tratar as relações étnico-raciais no país com um olhar de consideração e, porque não, de 

gratidão. Reconhecer o valor da população afrodescendente, que por 500 anos não teve 

o direito sequer de se orgulhar de suas origens, é também pagar uma dívida que custou 

muito alto para essa gente. 

Para isso, a educação das relações étnico-raciais é extremamente necessária, 

sobretudo no interior das escolas brasileiras. Precisamos, segundo Carrara (2009), 

refletir sobre “o acesso de todos/as à cidadania e compreender que, dentro dos limites da 

ética e dos direitos humanos, as diferenças devem ser respeitadas e promovidas e não 

utilizadas como critérios de exclusão social e política” (CARRARA, 2009, p. 15) É 

preciso, portanto, de educação que possibilite ir além da promoção de uma atitude 

apenas tolerante para com a diferença, o que em si já é uma grande tarefa, sem dúvida.  

Nesse sentido, compreende-se que pesquisas relacionadas a essa temática, 

sobretudo quanto à formação de professores, podem contribuir com reflexões e análises 

que podem construir outras possibilidades para a educação, na sociedade e na escola. 

Com esse objetivo, é que me propus desenvolver a pesquisa apresentada neste texto de 

dissertação.  

Inicialmente, é preciso reafirmar que a escolha por investigar a temática da 

educação das relações étnico-raciais na formação de professores justifica-se pela 

importância do docente, entre outros profissionais, na promoção de educação que 

propicie relações sociais justas e respeitosas. O professor pode contribuir com a 

qualidade do ensino e com o alcance do aprendizado, participando da reconstrução de 

conhecimentos necessários à educação das relações étnico-raciais. Quanto à escolha do 

curso de Pedagogia, especialmente, se deve à indicação da própria legislação, tanto em 

relação às Diretrizes para o curso, quanto à ênfase de que a temática fosse levada às 

escolas de Educação Básica, contexto de atuação do professor formado pelo curso de 

Pedagogia. 
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O artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006) afirma que o egresso desse curso “deve estar 

apto a identificar os problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa” 

(BRASIL, 2006, p. 2), bem como “contribuir para a superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras” (BRASIL, 2006, p. 

2), o que exige formação teórica e postura reflexiva. 

Visando tecer o contexto, a cena histórica em que as relações étnico-raciais 

foram construídas no Brasil, a pesquisa em seu início voltou-se à saga histórica dos 

povos africanos, desde a saída do seu país de origem até a chegada ao Brasil, para a 

construção do novo mundo. Neste capítulo, foram apresentadas as lutas e os 

movimentos sociais no Brasil, que se iniciam com os movimentos de resistência - os 

Quilombos - e se consolidaram nos anos 30 do sec. XX com os vários grupos do 

Movimento Negro, que se tornou um dos movimentos sociais mais organizados do 

Brasil.  

É preciso lembrar que os movimentos sociais negros veem a educação como o 

principal meio no combate ao racismo e lutaram, e lutam, por conquistas para a 

população afrodescendente, entre as quais legislações que implementaram a educação 

das relações étnico-raciais nas escolas de Educação Básica, como a Lei n. 10.639/2003 

(BRASIL, 2003), o Parecer CNE/CP n. 3 de 2004 (BRASIL, 2004a) e a Resolução 

CNE/CP n. 1/2004 (BRASIL, 2004b). Mas como implementar essa legislação nas 

escolas se não falarmos na formação do professor em geral, e também do professor 

formado no curso de Pedagogia que estará lindando com as questões raciais no âmbito 

escolar?. 

Conforme se apresentou, a Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de fevereiro de 2002, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

(BRASIL, 2002), afirma que o currículo para a formação de professores deve ser guiado 

por um rol de habilidades e competências, elencadas do exterior e relacionadas à ideia 

de um ensino tecnicista, o que se mostra inadequado à formação que se dirige ao 

reconhecimento da diversidade social e cultural. Para Lage e Souza (2010), essa leitura 

(neo) tecnicista da educação e da realidade tem origem com as reformas educacionais 

nos anos 1990 e seguem as tendências neoliberais, que vêm para atender a demanda do 

capitalismo, que traz novas determinações acerca do papel do Estado e das políticas 

educacionais. No que se refere à formação do professor no curso de Pedagogia, provoca 
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críticas e divergências no que diz respeito à formação profissional. Para Saviani (2007, 

p. 127), se encontram contradições que, ao mesmo tempo em que restringem a área de 

atuação quando configuram a Pedagogia “como um campo teórico-prático, se 

estendem” quando fazem alusão às demandas para atender a diversidade imposta pela 

sociedade.  

O curso de Pedagogia precisa oferecer condições para que os professores 

trabalhem diversidade étnico-racial e a educação das relações étnico-raciais e para que 

essas temáticas sejam tratadas de maneira que possibilitem a formação para a 

diversidade, considerando-se as especificidades e peculiaridades, propiciando outros 

olhares sobre seus alunos, exige-se reflexão sobre a formação que tem sido oferecida 

pelas instituições de ensino superior e a construção de proposta pedagógica que 

contemple, priorize a questão racial e a história da população negra brasileira.  

Com a aprovação da Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003), que torna obrigatória a 

inclusão da História e Cultura Africana e Afro-brasileira nos currículos escolares, bem 

como dos já citados o Parecer CNE/CP n. 3 de 2004 (BRASIL, 2004a) e a Resolução 

CNE/CP n. 1/2004 (BRASIL, 2004b), as instituições formadoras de professores tiveram 

que se atualizar para atender a essa demanda, sendo necessário que os futuros 

professores estejam conscientes de que é preciso desconstruir vários mitos que foram 

impostos à população negra, através de uma educação eurocêntrica. Para tal foi preciso 

que reformulassem seus currículos incluindo neles os temas da diversidade étnico-racial 

e da educação das relações étnico-raciais. 

Nesse sentido, buscou-se por analisar como essas temáticas encontram-se 

contempladas nas atuais propostas pedagógicas de cursos de Pedagogia. Como já se 

apresentou no Capítulo 5 dessa dissertação, embora as propostas respondam à legislação 

e a temática esteja inserida em conteúdos de disciplinas da matriz curricular desses 

cursos, com exceção de uma delas, se observa pouca articulação entre as disciplinas 

com a missão e objetivos dos cursos e da própria IES, o que indica, em primeiro plano, 

que o lugar dado à temática da educação étnico-racial se mantém periférico à formação 

do professor, conforme afirmou Passos (2014) no seu estudo. Em algumas dessas 

propostas se evidencia apenas o cumprimento da legislação. 

Tal proposta é contrária aos objetivos gerais das IES e dos cursos que dizem de 

uma formação cidadã e voltada às necessidades sociais e da região. Nessas 

considerações finais, propondo reflexão que, por um lado, dê fechamento à discussão 

apresentada nesta dissertação e, por outro, projete outros futuros, outra discussão precisa 
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ser desvelada, a saber, o fato de que, a fragilidade de tal formação de professores se 

repercute em locais que, historicamente, têm profundas relações com a história dos 

africanos no Brasil e dos afro-brasileiros.  

A região do Sul de Minas Gerais onde se localizam dois dos cursos cujas 

propostas foram analisadas nesta pesquisa - PP2 e PP3, segundo dados do IBGE, do 

censo de 2010, tem uma população de 92.200 pessoas. Com relação à cor/raça, essa 

população era composta, naquele ano, por 1,10% de amarelos e indígenas, 52,65% de 

brancos, 13, 01% de pretos, 31,93% de pardos e os outros 1,31% não se autodeclaram. 

Lembrando que para o IBGE e outros institutos de pesquisas os pardos são 

contabilizados conjuntamente com os negros, 44,94% da população têm descendência 

africana.  

Na região onde está localizada a IES 6, cuja proposta do curso de Pedagogia 

(PP6) também foi analisada, a história está repleta de marcos relacionados aos 

afrodescendentes. A fundação da primeira Vila ocorreu em 19 de março de 1819 e 

prosperou rapidamente. Está ligada a alguns dos mais importantes fatos da nossa 

História, como a Inconfidência Mineira, a Guerra do Paraguai, a primeira e a segunda 

guerras mundiais e, principalmente, a Abolição, quando por um acordo entre si, os 

senhores do Município, antes da sanção do Decreto, concederam liberdade aos seus 

cativos, apoiando a ação dos que lutavam com essa finalidade. O acontecimento 

mereceu louvores nos meios abolicionistas e José do Patrocínio denominou-a de a 

"Cidade da Luz" (IBGE, 2010). Já na região onde está localizada a IES 8, existe uma 

área remanescente de quilombo, com a presença de uma comunidade local.  

Vale ressaltar que a legislação diz que, para o desenvolvimento, na escola, de 

programas e estudos voltados à educação das relações étnico-raciais, que a escola e os 

professores podem/devem lançar mão de recursos da comunidade bem como da própria 

história regional e nacional (BRASIL, 2004a, p. 8), “com os quais estabelecerão canais 

de comunicação, encontrarão formas próprias de incluir nas vivências promovidas pela 

escola, inclusive em conteúdos de disciplinas, as temáticas em questão”. Assim, no caso 

de esses três casos citados acima, uma vez que há um fato histórico, seria importante 

que essa relação se estabelecesse com essa própria história. Para Gomes (2012), as 

dificuldades e ausências da educação das relações étnico-raciais nos currículos escolares 

e na formação de professores revelam que esta ainda não ocorreu porque impera o mito 

da democracia racial e porque alguns profissionais têm uma visão estereotipada sobre a 

questão étnico-racial, e até mesmo por desconhecimento de toda a legislação. 
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Respondendo ainda às questões de pesquisa apresentadas no início desta 

dissertação - como as determinações legais acerca da temática da educação das relações 

étnico-raciais se presentificam nas propostas pedagógicas dos cursos de Pedagogia? e 

Que formação de professores, de modo geral, e, especificamente, voltada às relações 

para a educação étnico-racial a proposta pedagógica desses cursos indica? - alguns 

últimos aspectos ainda podem ser pontuados aqui. 

A temática da educação das relações étnico-raciais se apresenta nas propostas 

pedagógicas analisadas de forma desarticulada, com exceção de uma delas, bem como 

não existe integração entre os três eixos propostos pelas DCNs para o curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006), que são os núcleos de estudos básicos, núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e o núcleo de estudos integradores. A 

maioria das disciplinas relacionadas a essa temática está concentrada no núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos e somente algumas dessas disciplinas se 

compõem de estudos e reflexões voltados aos fundamentos políticos e históricos que 

estão na base das relações étnico-raciais indicando que, como também afirmou Cardoso 

e Rodrigues (2015), embora tenham sido encontrados os descritores relacionados em 

disciplinas, esse conteúdo será pouco explorado e trabalhado quanto a esses 

fundamentos. 

Outro ponto importante é sobre a própria formação de professores que, embora 

seja definida, nas propostas, como formação ampla, voltada ao exercício da cidadania e 

à profissionalização implicada em uma atuação social, a presença das Diretrizes de 2006 

na própria organização desarticulada da maioria das propostas, sugere ainda tratar-se de 

formação voltada a competências e habilidades e que desconsidera o sujeito histórico a 

que esses cursos de destinam.  

Ao contrário, acredito e defendo uma formação que possibilite ao futuro 

professor ser capaz de colocar em movimento os meios necessários às mudanças sociais 

por meio de sua atuação profissional e que caminhe para a ressignificação de seus 

próprios saberes, valorizando a história que construiu o país e nossa cultura, ao mesmo 

tempo em que busca reconstruir, enquanto profissional e pessoa, preconceitos e 

discriminações.  
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