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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estudar os aspectos didático-metodológicos de ensino no contexto 

dos anos iniciais do ensino fundamental, para abordar temáticas étnico-raciais a partir de uma 

prática pedagógica libertadora associada à metodologia de mediação dialética. Tratou-se de 

uma investigação qualitativa sobre uma intervenção escolar, cujos dados foram produzidos a 

partir de observações, relatos escritos, rodas de conversa e fotografias. A prática pedagógica 

foi desenvolvida em uma escola por meio de um projeto escolar denominado “Coloridos”, 

envolvendo 26 estudantes do ensino fundamental da cidade de Serra – Espírito Santo, Brasil. A 

análise metodológica evidenciou a articulação de três perspectivas de ensino, isto é, as questões 

sociofilosóficas da pedagogia e da filosofia da libertação, a educação para as relações étnico-

raciais e a metodologia da mediação dialética. O estudo foi desenvolvido com base em Gomes 

(2002, 2003, 2017), Hall (2003, 2015), Cavalleiro (2010), Freire (1987, 2000), Dussel, Solino 

e Gehlen (2014), Arnoni (2012), Correia e Carvalho (2012) e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013). Como resultado deste estudo, foi produzido 

um caderno pedagógico para o Ensino de Humanidades, a fim de servir como material 

orientador na abordagem de temáticas afrodescendentes em sala de aula, no contexto das séries 

iniciais do ensino fundamental I, visando à valorização racial e o rompimento com discursos 

racistas e preconceituosos, proporcionando uma vivência interdisciplinar e transdisciplinar que 

fomente interesse histórico e autoconhecimento. 

Palavras–chave: Identidade racial. Relações étnico-raciais. Ensino fundamental. Abordagem 

temática freiriana. 

 



ABSTRACT 

The objective of this work was to study the didactic-methodological aspects of teaching in the 

context of the initial years of elementary education to approach ethical-racial themes, based on 

a pedagogical liberation practice associated with dialectical mediation methodology. It was a 

qualitative investigation about a school intervention, whose data were produced from 

observations, written reports, talk wheels and photographs. The pedagogical practice was 

developed in a school through a school project called "Coloridos", involving 26 elementary 

school students from the city of Serra, Espírito Santo State, Brazil. The methodological analysis 

evidenced the articulation of three teaching perspectives, that is, the socio-philosophical 

questions of pedagogy and the philosophy of liberation, education for ethnic-racial relations 

and the methodology of dialectical mediation. The study was developed based on Gomes (2002, 

2003, 2017), Hall (2003, 2015), Cavalleiro (2010), Freire (1987, 2000), Dussel, Solino and 

Gehlen (2014). Arnoni (2012), Correia and Carvalho (2012) and in the National Curricular 

Guidelines for Basic Education (BRAZIL, 2013). As a result of this study, a pedagogical book 

was produced for the teaching of the humanities, in order to serve as a guiding material in the 

approach to afrodescendent themes in the classroom, the context of the initial series of 

Elementary School I, aiming at racial valorization and disruption with racist and prejudiced 

discourses, providing an interdisciplinary and transdisciplinary experience that fosters 

historical interest and self-knowledge. 

Keywords: Racial identity. Ethnic-racial relations. History of humanity. Elementary school. 

Freire's thematic approach. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 MEMORIAL  

Escolher ser professora foi um processo que começou pela certeza do que não queria ser. Cursei 

o ensino médio na Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), já que esta era uma 

oportunidade de estudar em uma escola pública de qualidade. Depois de três anos no curso 

técnico de metalurgia, ficou claro que a área de exatas não seria uma opção para o futuro, pois 

não me sentia realizada, tampouco motivada. Busquei um pré-vestibular, ainda sem saber qual 

curso faria. A fim de custear meus estudos nessa instituição, que era particular, consegui um 

emprego como telefonista na própria escola, dessa forma, consegui uma bolsa. Foi nessa 

vivência do cotidiano escolar que descobri qual curso gostaria de fazer: pedagogia. Ao final do 

ano, aguardei ansiosamente o resultado do vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), e, para minha felicidade, fui aprovada no ano de 1997.  

O curso de pedagogia da UFES, no ano que ingressei, tinha um currículo exclusivo de 

licenciatura, dividindo-se em Licenciatura com habilitação em Educação Infantil e Séries 

Iniciais, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Logo no segundo período, 

busquei um estágio para arcar com os custos dos estudos da faculdade, como livros, fotocópias 

etc. Entreguei currículos em escolas de educação infantil, pois essa área despertava em mim 

maior interesse. Logo que iniciei o estágio, confirmei o desejo de me habilitar a trabalhar com 

as crianças pequenas. Depois do período de estágio, trabalhei, na mesma escola, durante um 

ano, como professora de música, mas como esse não era meu foco, fui trabalhar como 

professora regente em outra escola particular.  

Já licenciada, trabalhei durante treze anos em uma escola particular que atende a público de 

classe alta, no município de Vitória. Nela, participei de diversos cursos de formação continuada, 

tive a oportunidade de conhecer renomados nomes da educação brasileira, como Rubem Alves 

e Mario Sérgio Cortella. No entanto, após tanto tempo trabalhando no mesmo lugar, senti 

necessidade de vivenciar a profissão com um público diferente. 

No ano de 2012, prestei concurso público no município da Serra, para os cargos de Mapa em 

educação infantil e Mapa séries iniciais, sendo aprovada em ambos os cargos. No ano seguinte, 

fui convocada para séries iniciais, dessa forma, me dividi entre o ensino público e privado. 
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Embora fosse uma profissional experiente na educação infantil, esta seria minha primeira 

vivência no ensino fundamental de uma escola pública com turma do quarto ano. Superados os 

desafios de adequação à faixa etária dos alunos, ao currículo, à comunidade pobre e ao sistema 

público de ensino, passei a questionar e problematizar demandas desse cotidiano escolar. Em 

2013, buscando fundamentos para me auxiliar no trabalho com as turmas maiores, ingressei no 

curso de pós-graduação em Informática na Educação, no IFES. O curso me proporcionou o 

contato com colegas de áreas diversas, assim como a vivência em um curso semipresencial. No 

ano seguinte, em 2014, fui convocada para assumir uma cadeira na educação infantil, no mesmo 

município, deixando de vez o ensino privado. 

No decorrer dos últimos quatro anos, trabalhar em comunidades pobres com grande atuação do 

tráfico de drogas e com predominância de alunos negros me atentou para a relação entre os 

estudantes, dentro de uma sociedade consumista, em que se sobressaem a cultura branca ou de 

branqueamento. 

[...] Constitui um espaço e tempo privilegiados em que crenças e noções raciais já 
aprendidas são experimentadas e testadas pelas crianças. E, nessas interações entre si, 
as crianças vão aprendendo o que significa ser de uma categoria racial ou de outra, 
criando e recriando o significado social de raça (FAZZI, 2012, p. 216). 

 
Em minha vivência na rede particular de ensino, no decorrer de doze anos, convivi com apenas 

dois alunos negros, filhos de pessoas altamente letradas e com posição de destaque na sociedade 

capixaba. O fato de uma escola privada com 1200 alunos ter tão poucos alunos negros, por si 

só, já denuncia como a desigualdade social está atrelada à diferença racial. O racismo não se 

apresenta diretamente nos discursos, porém se apresenta na ausência física, na falta de 

representatividade. Já na escola pública, presenciei diversas situações que chamaram minha 

atenção. Situações essas que perpassavam por atitudes discriminatórias entre os colegas, sendo 

ambos negros ou não, negação da cor da pele e raiz negra, valorização de estereótipos físicos 

brancos, entre outras. Para Telles (2003), os seres humanos são guiados por ideologias de 

hierarquias e de dominação racial, dessa forma, impõem categorias raciais e tratam uns aos 

outros sob esses vieses ideológicos. Assim, “[...] essa ideia leva à discriminação racial que, por 

sua vez, aumenta as probabilidades de que a pessoa sofra humilhação, viva na pobreza e acabe 

morrendo com pouca idade [...]” (TELLES, 2003, p. 301). 

A minha reflexão no decorrer desse tempo foi analisar como as crianças absorviam conceitos 

racistas e discriminatórios pelas mídias, dentro da própria família e, também, na escola, e como 
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esta, de alguma forma, acaba legitimando conceitos hegemônicos ou simplesmente não 

apresenta questões de reflexão para romper com a propagação deles. 

1.2 QUESTIONAMENTOS E OBJETO DE PESQUISA 

Ao pensar sobre possíveis ações coletivas de transformação da realidade posta diante das 

questões étnico-raciais, surgem inúmeras questões sobre as quais se faz necessário refletir. São 

estes alguns questionamentos: 

 De que maneira as temáticas étnico-raciais podem ser abordadas no contexto dos anos 

iniciais do ensino fundamental? 

 Como podemos articular as questões afrodescendentes nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas na perspectiva de projeto educativo? 

 De que maneira a pedagogia libertadora pode ser abordada nas séries do ensino 

fundamental I? 

 De que forma um método de abordagem da temática afrodescendente, em sala de aula 

dos anos iniciais do ensino fundamental, pode contribuir com a redução de preconceitos 

e construir uma identidade racial e sentimento de pertencimento racial positivo em 

alunos negros?  

Mediante as problemáticas apresentadas, entende-se como indispensável nesta pesquisa focar 

o Ensino de Humanidades com a temática étnico-racial, tendo como metodologia de ensino a 

abordagem freiriana, visando uma transformação no contexto escolar da intervenção 

pedagógica. 

1.3 OBJETIVOS 

Conscientes da importância de um olhar cuidadoso sobre as relações raciais na infância e a 

reprodução de conceitos de branqueamento na escola, destacam-se, a seguir, os objetivos 

propostos para este trabalho. 

 
O objetivo geral deste trabalho é analisar os aspectos metodológicos de ensino no contexto dos 

anos iniciais do ensino fundamental por meio de temáticas sobre as relações étnico-raciais, a 

partir de uma prática pedagógica que aborda aspectos históricos, culturais, econômicos e 

ambientais, que favoreça a valorização da diversidade étnico-racial e o rompimento com 

discursos racistas e preconceituosos.   
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Os objetivos específicos são: 

 Estudar os aspectos pedagógicos tendo em vista a pedagogia da libertação de Paulo 

Freire e da filosofia da libertação de Dussel; 

 Investigar como se estabelecem as relações étnico-raciais existentes no cotidiano 

dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental I da EMEF Padre Gabriel, no 

município da Serra – ES, em busca de consciência crítica e transformação no 

trabalho pedagógico; 

 Discutir a valorização da identidade racial, da história e da cultura negra na 

formação do povo brasileiro com alunos do 2º ano do ensino fundamental I da 

EMEF Padre Gabriel; 

 Construir, a partir da intervenção pedagógica, um material educativo que 

proporcione conhecer, valorizar e multiplicar, na comunidade escolar, conceitos 

positivos em relação às diferenças étnico-raciais. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A negação da existência de preconceito na sociedade brasileira apoiada na falsa democracia 

racial dificulta a percepção dos discursos discriminatórios, que, por vezes, passam 

despercebidos ou naturalizados em nosso cotidiano. No contexto escolar não é diferente, seja 

nas relações entre as crianças ou nos discursos velados de branqueamento nos materiais 

didáticos. Deve-se atentar para o papel da escola no rompimento com tais práticas, na busca de 

ações que valorizem as diferenças raciais e colaborem para o fim do racismo. 

[...] o silêncio dos professores perante as situações impostas pelos próprios livros 
escolares acaba por vitimar os estudantes negros. Esse ritual pedagógico, que ignora 
as relações étnicas estabelecidas no espaço escolar, pode estar comprometendo o 
desempenho e o desenvolvimento da personalidade de crianças e de adolescentes 
negros, bem como estar contribuindo para a formação de crianças e de adolescentes 
brancos com um sentimento de superioridade (CAVALLEIRO, 2010, p. 30). 
 

Muitas vezes, as práticas de discriminação na escola e nas mídias passam despercebidas pelas 

crianças negras, sendo absorvidas quase de forma subliminar, e exerce sobre elas uma 

influência que reflete diretamente em sua autoimagem. Para Cavalleiro (2010, p. 31), a “não-

percepção do racismo por parte das crianças também está ligada às estratégias da democracia 

racial brasileira, que nega a existência do problema”. O preconceito é perceptível em situações 

mais concretas, nas quais as ações do racismo são imediatas.  
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Na minha vivência como professora de educação infantil, certa vez, na turma de três anos, uma 

aluna se recusou a sentar próxima a um colega por este ser muito “preto”, sendo que ela mesma 

também era negra. Os desenhos representativos e autorretratos, em sua maioria, apresentam 

figuras de pele clara, cabelos amarelos e olhos azuis. No ensino fundamental, as representações 

gráficas também são distorcidas, as manifestações racistas são mais evidentes nos discursos e 

durante as brincadeiras, porém, assustadoramente, são “normalizadas” nos grupos. Assim como 

na escola, as famílias negras, por vezes, parecem não acreditar na existência do racismo 

brasileiro ou procuram negá-lo, pois admiti-lo seria admitir uma condição de inferioridade. 

Quando se percebe alguma injustiça sofrida, geralmente, os mães e pais não protestam, 

primeiro, por acreditarem que não levará a lugar algum, segundo, porque têm receio de a criança 

sofrer perseguição (CUNHA, 1987, p. 52). 

A escola de educação básica é desafiada pelas Orientações e Ações para a Educação das 

Relações Étnico-raciais a contribuir “para a melhoria da dimensão humana de todos os alunos 

e alunas, ainda que especialmente daqueles e daquelas que tiveram sua história e cultura 

subalternizadas, a história e cultura de sua ascendência negadas e inviabilizadas pela escola” 

(MEC, 2006, p. 66). Os atores do espaço educativo devem buscar caminhos para que, de 

maneira significativa e transformadora, desenvolvam saberes necessários para uma prática 

pedagógica que valorize a educação étnico-racial. 

[...] estes saberes só serão construídos, quando educadoras/res compreenderem que as 
políticas públicas com recorte étnico-racial estão a serviço de atender uma sociedade 
que não se vê racista e preconceituosa. Para isso, é necessário que a educação, por 
meio da conscientização crítica de seus parceiros/as, faça diferente e não reproduza o 
processo de branqueamento, mas produza uma cultura de valorização das diferentes 
etnias (CEZAR DA SILVA; MARTINS, 2013, p. 40). 

 

De muitos desafios que enfrentei em minha curta trajetória na escola pública, a formação da 

identidade racial negra se tornou alvo de minhas reflexões e meus estudos. Por que os alunos 

negros negam sua origem? Por que não se classificam como “negros” ou fogem de 

classificações? No cotidiano da escola, muitas vezes, não percebemos alguns hábitos, pois estão 

‘naturalizados’ em nossa rotina. De acordo com Gomes,  

[...] como toda identidade, a identidade negra é uma construção pessoal e social e é 
elaborada individual e socialmente de forma diversa. No caso brasileiro, essa tarefa 
torna-se ainda mais complexa, pois se realiza na articulação entre classe, gênero, raça 
no contexto da ambiguidade do racismo brasileiro e da crescente desigualdade social. 
(GOMES, 2007, p. 98). 
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A formação da identidade negra esbarra na cultura social que impera no Brasil, marcada pela 

cultura de branqueamento e pelo mito da democracia racial. Vivemos numa sociedade ilusória 

que acredita oferecer iguais condições para todos, “sem nenhuma interferência, nesse jogo de 

paridade social, das respectivas origens raciais ou étnicas” (NASCIMENTO, 1978, p. 41).  

 

Os conceitos de democracia racial e de branqueamento se apresentam muito cedo na vida das 

crianças negras, servindo como empecilho para a formação de uma identidade real e de 

valorização da história, cultura e origem negra.  

 

Retomando a proposta desde trabalho de propor uma prática educativa (material educativo) que 

favoreça a valorização racial e o rompimento com discursos racistas e preconceituosos, torna-

se fundamental conhecer outras pesquisas, na área de ensino, que tratem das relações raciais na 

infância sob uma abordagem temática freiriana, para que possamos fazer aproximações e 

distanciamentos com o tema aqui proposto. 

 

Estabeleceu-se como critério a análise de pesquisas, teses e dissertações que abordam as 

relações étnico-raciais na infância em escolas de ensino fundamental, em especial, as que 

estejam embasadas na pedagogia libertadora, pois contemplam a base teórica, o campo e os 

sujeitos dessa pesquisa. Utilizamos como critério, também, elencar as pesquisas desenvolvidas 

após a publicação da Lei nº 10.639/2003, que altera o artigo 26A da Lei nº 9.394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o parecer n.º CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 

2004, e a Resolução CNE/CP 1/2004, que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. 

 

Foi realizada uma pesquisa prévia em alguns bancos de dados de abrangência nacional, 

utilizando descritores e um período de pesquisa de 2003 até 2017. Entre os bancos de dados, 

foram pesquisados o Banco de Teses e Dissertações da Capes, o Banco de Teses e Dissertações 

da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Repositório Institucional da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar). Este último foi escolhido em virtude do extenso acervo de 

pesquisa em temas étnico-raciais, cuja instituição apresenta um grupo de pesquisa em práticas 

sociais e processos educativos, o qual inclui uma linha de pesquisa em combate à prática do 

racismo e a outras discriminações na educação, e o grupo de pesquisa em relações étnicas e 

raciais no Brasil. Considerou-se indispensável, portanto, a consulta aos trabalhos da UFSCar. 
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Destaca-se que, no endereço eletrônico da Universidade Federal do Espírito Santo, o número 

de trabalhos encontrados foi escasso. No entanto, por meio de indicação do pesquisador Dr. 

Gustavo Forde, professor da Ufes, que participa do grupo de pesquisa em políticas de inclusão 

e educação para as relações étnico-raciais, foi possível identificar dois trabalhos que abordam 

esse contexto. Um dos trabalhos encontrados é do próprio pesquisador Dr. Gustavo Forde.  

 

Os descritores utilizados na busca foram “identidade racial”, “criança negra no ensino 

fundamental”, “racismo na infância” e “temas transversais”. Por uma questão didática, os dados 

encontrados foram divididos em quadros separados pelo banco de dados consultados, com os 

descritores, data do acesso e número de pesquisas encontradas. Ressalta-se que, em alguns 

bancos de dados consultados, determinados títulos apareceram em mais de um descritor, assim, 

ao realizar a seleção, foram excluídos por já terem sido apreciados. 

 
Quadro 1 – Breve levantamento bibliográfico produzido no Banco de Teses e Dissertações da 
Capes, utilizando alguns descritores relacionados à temática de etnia-racial. Período da 
pesquisa: 2003 a 2017. 

Descritor Data do Acesso 
Número de pesquisas 

Encontradas 
Racismo na infância 18/05 04 
Identidade racial 18/05 100 
Criança negra (educação) 18/05 34 
Temas transdisciplinares 18/05 03 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) baseado na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade 
Federal do Espírito Santo 
 
Quadro 2 – Breve levantamento bibliográfico produzido no Banco de Teses e Dissertações da 
Ufes, utilizando alguns descritores relacionados à temática de etnia-racial. Período da pesquisa: 
2003 a 2017. 

Descritor Data do Acesso 
Número de pesquisas 

Encontradas 
Racismo na infância 18/05 00 
Identidade racial 18/05 05 
Criança negra [no ensino fundamental] 18/05 00 
Temas transdisciplinares 18/05 00 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) baseado na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade 
Federal do Espírito Santo 
 

Quadro 3 – Breve levantamento bibliográfico produzido no Banco de Teses e Dissertações da 
UFSCar, utilizando alguns descritores relacionados à temática de etnia-racial. Período da 
pesquisa: 2003 a 2017. 

Descritor Data do Acesso 
Número de pesquisas 

encontradas 
Racismo na infância 18/05 655 
Identidade racial 18/05 96 
Criança negra [no ensino fundamental] 18/05 523 
Temas transdisciplinares 18/05 08 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) baseado na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade 
Federal de São Carlos 
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Dentre os títulos encontrados, 6 foram selecionados para leitura e análise, sendo cinco 

dissertações de mestrado (ALGARVE, 2004; FEITOSA, 2012; CRUZ, 2008; 

CONSTANTINO, 2010; LOPES, 2010) e uma tese (SOUZA, 2010). Dos trabalhos em que se 

destacam as relações étnico-raciais na escola, Feitosa (2012) ateve-se a investigar as 

representações sociais que a criança negra tem acerca da escola, bem como compreender a 

construção de sua identidade. Para coletar dados para análise, utilizou-se ficha de entrevistas, 

divididas em etapas.  As entrevistas foram feitas pela pesquisadora, individualmente. O estudo 

apontou a existência de relações assimétricas de raça dentro da sala de aula, o que contribui 

para a estigmatização e exclusão da criança negra na escola. A pesquisa demonstrou que as 

crianças negras tendem, em sua maioria, a negar sua condição racial e a se aproximar dos 

padrões brancos mais aceitos socialmente, influenciando negativamente sua identidade, uma 

vez que buscam modelos impostos socialmente que jamais serão alcançados. 

O trabalho de Souza (2010), embora tenha como lócus uma escola de educação infantil, traz 

um olhar para além das práticas educativas que contribuem para o racismo. Faz um alerta, por 

meio de imagens e discursos, de como a criança, na condição de sujeito produzido 

culturalmente, experiencia as diferenças étnico-raciais na escola. A pesquisadora aponta que os 

discursos produzidos pelas imagens, pelas crianças e professoras fabricam uma verdade sobre 

a diversidade racial, a criança negra e o branqueamento. Esses posicionamentos contribuem 

para reafirmar a suposta superioridade da pessoa branca em detrimento da pessoa negra.  

Na mesma visão de analisar os discursos ou não discursos, Lopes (2008) aponta que é possível 

perceber que a expropriação dos povos negros e indígenas, relegados a teorias de raças, ficou 

impregnada na ideologia racial brasileira. Na escola, em uma comunidade que reúne famílias 

negras e indígenas, as crianças sentem as marcas deste “mascaramento” quando são submetidas 

às mazelas do racismo, dentro de uma instituição que lhes é de direito. Para a pesquisadora, na 

escuta das narrativas, os pequenos atores produzem e lapidam as formas representativas desse 

cenário. Também nos silêncios dos sujeitos discriminados é possível perceber ou camuflar o 

sofrimento de exclusão vivido.  

A pesquisa realizada por Cruz (2008) inicia-se pela análise dos discursos e das percepções das 

crianças acerca das relações étnico-raciais, racismo e preconceito na escola. Posteriormente, 

busca aprofundar aspectos relacionados às aprendizagens dos conteúdos escolares.  Para tanto, 

a pesquisadora utilizou diversas imagens de cenas que retratam a história do Brasil, e constatou 

que as crianças vivenciam o currículo de forma contraditória e conflitante, pois ouvem um 
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discurso de igualdade, porém vivenciam situações de desigualdade, além de manterem 

representações mentais dos negros e indígenas ainda do período colonial.  Dessa forma, a 

pesquisadora aponta para a necessidade de repensar práticas pedagógicas, bem como o 

currículo, além de propor como recurso pedagógico o uso de imagens, entrevistas, a escuta e o 

diálogo com os/as estudantes, como forma de problematizar, desnaturalizar e criar novas 

relações pautadas no tratamento igualitário e que não transformem as diferenças em 

desigualdades. 

Constantino (2010) desenvolve uma pesquisa a partir da perspectiva dialógica sobre quais 

práticas de sala de aula contribuem para a constituição positiva das crianças negras e o respeito 

às diferenças e quais práticas precisam ser superadas, do ponto de vista da professora da sala 

investigada, das crianças e dos seus familiares. A pesquisadora ressalta que a proposta de 

Comunidades de Aprendizagem visa à transformação social e cultural da escola e do seu 

entorno, pautada nos princípios da aprendizagem dialógica, os quais se aproximam da proposta 

deste trabalho. 

Dentre os trabalhos escolhidos para esta revisão, destaca-se o trabalho de Algarve (2004) como 

o que mais se aproxima da pesquisa aqui proposta. Por meio de uma intervenção pedagógica 

em sala de aula, em um “cantinho de africanidades”, diversas temáticas da história e cultura 

negra são abordadas. Num trabalho de diálogo e parceria, pesquisadora, professora e alunos 

construíram, juntos, uma proposta de trabalho pedagógico a fim de abordar a temática étnico-

racial e suas vertentes. Ao final do trabalho, a pesquisadora aponta para uma transformação 

social local, pois o trabalho ultrapassou os muros da escola e criou um novo olhar dos alunos 

sobre suas identidades, valorizando sua origem e tornando-se negros.  

O Quadro 1 mostra uma síntese de investigações sobre aplicação de metodologias abordando a 

temática étnico-racial realizadas nos últimos vinte anos. Consta os trabalhos de dissertação de 

mestrado e teses de doutorado, autores/instituição, o objeto de estudo, os sujeitos da pesquisa, 

o método e os principais resultados analisados.  

O capítulo seguinte trata das fundamentações teóricas que norteiam este trabalho. Na primeira 

seção, faz-se um levantamento histórico do Movimento Negro e suas conquistas na educação 

até a aprovação da lei 10.639. Na segunda seção, discute-se sobre raça, identidade racial, mito 

da democracia racial e branqueamento, conceitos fundamentais para o trabalho com temáticas 

para Educação das Relações Étnico-raciais. Posteriormente, trata-se dos aspectos 
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sociofilosóficos da teoria pedagógica progressista libertadora de Paulo Freire e da filosofia da 

libertação de Enrique Dussel. Por fim, discute-se sobre a Metodologia da Mediação Dialética 

em consonância com a pedagogia freiriana.  

Quadro 4 – Breve levantamento bibliográfico sobre metodologias abordando a temática étnico-
racial. 

Teses/ 
Dissertações 

Objeto 
Sujeito/ 
Método 

Principais 
Resultados 

ALGARVE, Valéria 
Aparecida. Cultura negra na 
sala de aula: Pode um 
cantinho de africanidades 
elevar a autoestima de crianças 
negras e melhorar o 
relacionamento entre crianças 
negras e brancas? Dissertação 
– Universidade Federal de São 
Carlos – São Paulo, 2004. 

Concepções de crianças 
brancas e negras frente 
aos negros e sua cultura, a 
partir da construção de 
um “Cantinho de 
Africanidades”. 

Crianças da 4ª série 
do ensino 
fundamental I, 
professoras e 
famílias. 
Pesquisa-intervenção. 

Melhora no 
relacionamento entre 
as crianças negras e 
brancas e melhor 
autoestima das 
crianças negras, após 
o conhecimento da 
história e cultura 
negra. 

FEITOSA, Caroline Felipe 
Jango. Aqui tem racismo!: 
Um estudo das representações 
sociais e das identidades das 
crianças negras na escola. 
Dissertação – Universidade 
Estadual de Campinas – São 
Paulo, 2012. 

Representações sociais 
que a criança negra tem 
acerca da escola, bem 
como compreender a 
construção de sua 
identidade e sua 
integração no espaço 
escolar. 

Estudantes negros dos 
anos finais do ensino 
fundamental I. 
Pesquisa qualitativa 
do tipo intervenção. 

A escola e os 
profissionais da 
educação têm 
respeitado muito 
pouco ou nada a 
valorização da 
diferença e a 
promoção da 
igualdade racial na 
escola, porém, as 
crianças ainda têm 
uma representação 
positiva dos 
elementos escolares 
de um modo geral e da 
professora, em 
especial. 

CRUZ, Eliana Marques 
Ribeiro. Percepções das 
crianças sobre currículo e 
relações étnico-raciais na 
escola: desafios, incertezas e 
possibilidades. Dissertação –
Universidade Federal de São 
Carlos – São Paulo, 2008. 

Compreensão de como as 
crianças percebem, na 
escola, as relações étnico-
raciais por meio do 
currículo experienciado e 
apresentação de algumas 
sugestões metodológicas 
no tratamento 
pedagógico da referida 
temática, inspiradas, 
principalmente, no 
intermulticulturalismo. 

Quatorze alunos da 4ª 
série do ensino 
fundamental I de uma 
escola municipal de 
São Carlos. 
Pesquisa qualitativa 
analisada com base na 
hermenêutica-
dialética. 
 

A pesquisa 
evidenciou que é 
preciso repensar e 
(re)construir as 
práticas pedagógicas, 
bem como o 
currículo. Contudo, 
essa (re)construção 
requer políticas 
públicas educacionais 
que sejam mais do 
que discursos de 
igualdade e a 
reformulação dos 
currículos de 
formação inicial e 
continuada de 
professores, 
incluindo, de forma 
crítica, a temática das 
relações étnico-
raciais na escola.   
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CONSTANTINO, Francisca 
de Lima. Comunidades de 
aprendizagem: contribuições 
da perspectiva dialógica para a 
construção positiva das 
identidades das crianças 
negras na escola. Dissertação – 
Universidade Federal de São 
Carlos – São Paulo, 2010. 

Compreensão, a partir da 
perspectiva dialógica, de 
quais práticas em sala de 
aula contribuem para a 
constituição positiva das 
crianças negras e o 
respeito às diferenças e 
quais práticas precisam 
ser superadas, do ponto 
de vista da professora da 
sala investigada, das 
crianças e dos familiares.  

Professoras, alunos 
do 3º ano do ensino 
fundamental I e 
familiares.  
Metodologia 
comunicativa crítica. 

A perspectiva 
dialógica se coloca 
como uma 
possibilidade na 
busca de 
transformação das 
relações na escola, 
evidenciando que é 
possível formar e 
valorizar as diferentes 
identidades no 
contexto escolar. 

SOUZA, Edmacy Quirina De. 
Crianças negras em escolas 
de “alma branca”: um 
Estudo sobre a diferença 
étnico-racial na educação 
infantil. Tese – Universidade 
Federal de São Carlos – São 
Paulo, 2010. 

Investigação de como a 
criança, na condição de 
sujeito produzido 
culturalmente, 
experiencia as diferenças 
étnico-raciais no contexto 
da educação infantil, e 
como tais diferenças se 
constituem na 
organização dos espaços 
educativos e nas práticas 
discursivas e não 
discursivas produzidas 
pelas crianças e pelas 
professoras, 
possibilitando 
compreender como 
chegamos a ser aquilo 
que somos em relação à 
raça e à cor. 

Alunos, corpo 
técnico-
administrativo e 
professores. 
Pesquisa empírica 
com grupos focais. 

Os discursos 
produzidos pelas 
imagens, pelas 
crianças e professoras 
fabricam uma verdade 
sobre a diversidade 
racial, a criança negra 
e o branqueamento. 
Esses 
posicionamentos 
contribuem para 
reafirmar a suposta 
superioridade da 
pessoa branca em 
detrimento da pessoa 
negra. 

LOPES, Marluce Leila 
Simões. O que as crianças 
falam e quando elas se 
calam: o preconceito e a 
discriminação étnico-racial no 
espaço escolar. Dissertação – 
Universidade Federal do 
Espírito Santo, 2008. 

Este estudo focalizou 
investigar o que as 
crianças sentiam e 
expressavam em relação 
às violências motivadas 
por preconceito e 
discriminação.  

Crianças no 1º ao 5º 
ano do ensino 
fundamental I. 
Pesquisa de caso do 
tipo etnográfico 

Os silêncios dos 
sujeitos 
discriminados se 
fazem perceber ou se 
camuflam, mas, 
sutilmente, 
demonstram o 
sofrimento de 
exclusão 
experienciados.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MOVIMENTO NEGRO E A LUTA PELA EDUCAÇÃO 

A história do Brasil está atrelada à história de luta de combate ao racismo. Os movimentos de 

resistência que surgiram no período colonial permaneceram no período republicano e perduram 

nos dias atuais. O Movimento Negro surge, no decorrer da história, como uma luta coletiva 

contra o preconceito e pela igualdade de direitos.  Em seu livro O Movimento Negro Educador, 

Gomes (2017) define o Movimento Negro como as mais diversas formas de organização e 

articulação das negras e negros politicamente posicionados na luta contra o racismo e que visam 

à superação desse perverso fenômeno na sociedade. A autora destaca que, assim como outros 

movimentos sociais, o Movimento Negro, “ao agir social e politicamente, reconstrói 

identidades, traz indagações, ressignifica e politiza conceitos sobre si mesmo e sobre a realidade 

social” (GOMES, 2017, p. 28). 

Os movimentos do período escravista e pós-escravista1, segundo Santos (2014), lutavam pela 

superação do racismo, no entanto, os primeiros estavam focados na liberdade e, após o regime 

de escravidão, a luta tinha o foco na igualdade de diretos. No período escravista, a educação 

dos negros escravizados acontecia em casos isolados. À época dos jesuítas, eram alfabetizados 

e catequizados, como forma de aculturação. 

[...] para os jesuítas a religião católica era considerada obra de Deus, enquanto as 
religiões dos índios e dos negros vindos da África eram obra do demônio. Eis como 
se cumpriu, pela catequese e pela instrução, o processo de aculturação da população 
colonial nas tradições e nos costumes do colonizador (SAVIANI, 2013, p. 47). 
 

Nesse período, os movimentos de rebelião ocorriam de forma individual, com tentativas de 

suicídio, aborto, recusa ao trabalho ou de maneira mais organizada e coletiva, como as rebeliões 

quilombolas. O Quilombo de Palmares, o maior do Brasil, resistiu durante um século aos 

ataques do sistema escravista e só foi destruído em dezembro de 1693, por uma força armada 

de nove mil homens. Os quilombos forneciam apoio militar às rebeliões dos escravizados 

negros e de não brancos livres. Tais integrações aconteciam cada vez mais e de forma 

organizada. Algumas vezes, acabavam frustradas, pois eram descobertas antecipadamente 

(MOURA, 1981).  

                                                 
1  Divisão, para fins didáticos, dos períodos da luta dos negros contra o racismo no Brasil feita por Sales Augusto 

dos Santos, no livro Educação: um pensamento negro contemporâneo. 
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Esses movimentos rebeldes surgiam à margem da sociedade e lhe causava temor, pois ficava 

claro que o sistema escravista estava perdendo o controle disciplinar sobre os escravizados. 

Dessa forma, fazia-se necessário uma tomada de posição das elites, evitando que os 

Movimentos Negros se tornassem responsáveis pelo fim do regime escravista. Santos (2014) 

coloca que “os fazendeiros e escravocratas mudam radicalmente de posição e passam a apoiar 

o fim do trabalho escravo antes que aos negros fosse creditado o protagonismo no processo de 

desmoronamento da escravidão” (SANTOS, 2014, p. 34). 

Em meio à necessidade de uma reestruturação dos modos de produção, surge, em 1871, a Lei 

do Ventre Livre, que, a princípio, responsabilizava os senhores de escravos pelo cuidado e 

educação dos “filhos livres”. Tal fato gerou imenso descontentamento na classe dominante, 

iniciando, assim, negociações com os parlamentares, que resultou na Lei nº 2.040, a qual livrava 

os senhores de qualquer responsabilidade com a educação dos nascidos livres (FONSECA, 

2000, p. 40). No entanto, uma brecha na Lei do Ventre Livre2 permitia aos senhores solicitar 

tutela de órfãos ou crianças cuja família não podia sustentar. Dessa forma, os senhores passaram 

a usar mão de obra de menores, especialmente meninas, para trabalho doméstico, mantendo os 

libertos na escravidão e sem acesso à educação. 

Uma década antes da abolição dos escravizados, em nome do progresso, no ano de 1878, um 

Decreto proposto por Leôncio de Carvalho previa cursos noturnos para cidadãos livres e 

libertos, excluindo os escravizados desde o início do surgimento da escola noturna. Um ano 

depois, com a Reforma do Ensino primário e secundário apresentada pelo próprio Leôncio de 

Carvalho, algumas províncias permitiam que escravizados frequentassem as escolas noturnas e 

outras, continuavam mantendo a exclusividade para os cidadãos livres (GONÇALVES; 

SILVA, 2000). 

O fim do regime escravista foi decretado em 13 maio de 1888 e os escravizados libertos 

deixados à própria sorte, visto que não existiam políticas públicas de apoio e inserção desse 

grupo na sociedade livre. No período pós-escravista, a luta dos Movimentos Negros é marcada 

pelas inúmeras demandas que surgem, a fim de diminuir as discrepâncias sociais e raciais, pois 

                                                 
2 Artigo 1º no § 1: Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais 

terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta 
idade, o senhor da mãe terá a opção, ou de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos 
serviços do menor até a idade de 21 anos completos. 
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a alforria não garantia, de forma alguma, a participação igualitária do negro na sociedade. 

Começa, assim, a luta contra o preconceito e a discriminação racial. 

O primeiro grande Movimento Negro, no período pós-escravista, ocorreu no final de 1910 e 

ficou conhecido como a Revolta da Chibata. O estopim para o levante dos marinheiros negros 

foi a ordem de 250 chibatadas como castigo físico a um de seus pares, no entanto, Santos (2014) 

destaca que, mais do que isso, o movimento tinha como pilar a luta contra o racismo, visto que 

seus superiores descendiam de famílias de senhores de escravos, e os negros eram tratados, por 

estes, com castigos físicos e humilhações. A Revolta da Chibata resultou na tomada de dois 

navios de guerra da Marinha, na morte de alguns oficiais e de muitos marinheiros negros. 

Segundo Santos, a Revolta assinala que “as formas de intervenção dos negros brasileiros contra 

o racismo – seja com conotação cultural, política, artística, religiosa ou acadêmica – configura-

se como patrimônio dos movimentos negros” (SANTOS, 2014, p. 43). 

No início do século XX, o país passava por transformações econômicas, políticas e sociais. Os 

grandes centros urbanos se concentravam nas capitais do Sudeste e as maiores desigualdades 

sociais também, concentrando, assim, as lutas dos Movimentos Negros nessas cidades, 

principalmente, no que se refere a espaço no mercado de trabalho. Embora essa tenha sido a 

temática vital do Movimento Negro nesse momento, Santos (2014, p. 44) destaca que “foi das 

áreas de lazer e recreação que emanaram as primeiras formas de organização de pretos e pardos 

para fazer frente à discriminação racial [...]”. Os negros não tinham acesso a áreas de lazer 

frequentadas pela elite branca, mais uma forma de excluir e manter os negros em posição 

inferior, então, criavam associações e clubes de lazer, que envolviam artes, dança e futebol, 

dessa forma, mantinham viva a cultura negra.  

Nas associações negras surgem os primeiros jornais informativos que, mais tarde, passam a ser 

não só meio de informação social e artística, mas também a ter publicações de cunho econômico 

e político, com denúncias e protestos de discriminações raciais. A educação, ou melhor, a falta 

de políticas públicas de inclusão dos negros no sistema educacional era pauta constante nos 

jornais das entidades negras da época.  

[...] nos jornais da imprensa negra paulista do começo do século, no período fecundo 
de sua divulgação, que vai dos anos 20 ao final dos anos 30, encontram-se artigos que 
incentivam o estudo, salientam a importância de instrumentar-se para o trabalho, 
divulgam escolas ligadas a entidades negras, dando-se destaque àquelas mantidas por 
professores negros (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 140). 
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A realidade vivida nesse período é que poucos tinham acesso às informações publicadas, visto 

que os exemplares eram escassos, pois pouco havia de recursos para impressão, e que a minoria 

da população negra era alfabetizada. Como forma de atingir uma maior parcela do grupo, as 

publicações eram lidas em voz alta, nas reuniões das associações ou em casa, por crianças 

alfabetizadas para seus pais e avós. Os textos contidos nos periódicos, muitas vezes, eram de 

exortação à população negra pela importância dos estudos e pela luta dos seus direitos. Em 

muitos periódicos, a educação é colocada como responsabilidade da família e não, do Estado, 

e muitas das entidades negras acabam por criar escolas e cursos de formação exclusivamente 

para o público negro. 

Havia, da parte da imprensa, um movimento de incentivo à educação. Mas tinha-se a 
consciência de que, com a educação fornecida pelos estabelecimentos de ensino, os 
estudantes negros não deveriam afastar-se da educação de tradição africana, tampouco 
deixar-se aprisionar por ideologias que pretensamente os levassem à aceitação pelas 
classes poderosas da sociedade e, assim, afastar-se de seu grupo racial 
(GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 143). 

 

A Frente Negra Brasileira (FNB) surge na década de trinta como uma organização de grande 

expressão na luta pelas causas negras e, rapidamente, passou a ter representatividade em vários 

estados brasileiros, inclusive, no estado do Espírito Santo. A educação estava entre os objetivos 

nucleares da organização. Além de criar e proporcionar cursos noturnos para jovens e adultos, 

a FNB também oferecia 

 

[...] as quatro séries primárias (hoje denominadas ensino fundamental), cursos de 
língua estrangeira, formação em música, cursos preparatórios para admissão em 
outros níveis da carreira estudantil, ministrados gratuitamente por agentes 
comprometidos com a causa (SANTOS, 2014, p. 51). 

 

A liderança da FNB denunciava a “paralisia” de muitos negros diante da situação de 

marginalização 3  e entendia que se fazia necessário uma mudança de comportamento, 

promovendo a elevação da autoestima negra. Para isso, era oferecido aos alunos dos cursos de 

alfabetização de jovens e adultos o “curso de formação social, e seu currículo baseava-se em 

                                                 
3 Como apontam Gonçalves e Silva (2000) no artigo Movimento Negro e educação das 403.827 crianças nascidas, 

após a Lei do Ventre Livre, no período entre 1871 e 1885, apenas 113 foram encaminhadas aos estabelecimentos 
de ensino, ou seja, 0,02%, o que significa dizer que a maioria esmagadora entrou no século XX com um déficit 
educacional gigantesco. Os autores destacam que, tendo em vista esse quadro, devemos compreender por que a 
imprensa negra dirigia sua crítica não para a falência da política pública, mas, sim, para o “esmorecimento” da 
própria população negra. Tratava-se de uma estratégia que, para aumentar o índice de escolarização da população 
negra, via como importante ponto de partida incutir nos indivíduos a ideia de que a educação é um capital cultural 
de que os negros precisavam para enfrentar a competição com os brancos, principalmente, com os imigrantes. 
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aulas de história, educação moral e cívica e conhecimentos gerais” (GONÇALVES; SILVA, 

2000, p. 144). 

 

No período da ditadura militar de Getúlio Vargas, a FNB, que já se constituía também como 

partido político, é extinta, adormecendo alguns projetos da organização para a escolarização do 

negro brasileiro. É importante frisar que o movimento negro permanecia ativo, mesmo que de 

forma clandestina e sem participação no cenário político. Gonçalves e Silva (2000) pontuam 

que, em todo o país, as instituições e associações de afrodescendentes tomavam para si a 

responsabilidade com a educação. O pensamento político liberal que predominava nesse 

período tinha como premissa o esforço pessoal para alcançar a sonhada mobilidade social. 

Saviani destaca que, nesse momento, 

 

[...] a escola nova assume sua verdadeira feição social, formando a “hierarquia 
democrática” pela “hierarquia das capacidades”, construída a partir de todos os grupos 
sociais, cujos membros seriam comtemplados com as mesmas oportunidades 
educacionais (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 244). 
 

Os Movimentos Negros, nas décadas de 40 e 50, passam a ter uma unidade nacional maior, pois 

todo o país estava mobilizado na construção da Constituinte. Nesse momento, também havia 

uma aproximação dos movimentos com a academia, onde intelectuais passaram a apoiar as 

lutas contra o preconceito e as desigualdades sociais. Para Gonçalves e Silva (2000, p. 147), “o 

encontro de intelectuais e militantes negros visava produzir conhecimento crítico acerca da 

situação dos afrodescendentes no Brasil”. 

 

Nesse contexto, a educação volta a ser tema central da luta dos Movimentos Negros como forma 

de combate ao racismo. Com a fundação do Teatro Experimental do Negro (TEN), liderado por 

Abdias do Nascimento, Santos (2014) destaca que os principais objetivos eram: 

 

[...] formar atores e dramaturgos negros, engajando-os na luta contra o racismo, 
tornando-os proficientes na leitura da realidade racial do Brasil, bem como resgatar a 
herança africana na sociedade brasileira soterrada pelo eurocentrismo (SANTOS, 
2014, p. 54). 

 

Os participantes do TEN eram profissionais das mais diversas áreas, desde empregadas 

domésticas, operários, favelados e pessoas de baixa renda, os quais, em sua maioria, não tinham 

acesso à escola. Surge então, no teatro, a necessidade de oferecer cursos de alfabetização e 

cultura geral para os participantes. Buscava-se que os integrantes do grupo, por meio da 
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valorização da cultura, da educação e do conhecimento político-crítico, alcançassem sua 

emancipação (SANTOS, 2014). 

 

No ano de 1968, com o exílio de Abdias do Nascimento, seu fundador, o Teatro Experimental 

do Negro encerra suas atividades, suspendendo, mais uma vez, a luta pela inclusão dos negros 

no ensino básico e superior brasileiro, porém, nesse contexto, as reivindicações se estabeleciam 

na esfera pública, como dever do Estado.  

 

No estado do Espírito Santo, com a reabertura política, no final da década de 70, e a 

rearticulação nacional do Movimento Negro, surgem os primeiros passos do Movimento Negro 

contemporâneo, organizado na grande Vitória (FORDE, 2016). O Movimento Negro Unificado 

foi um desencadeador para o surgimento de outras mobilizações culturais, sociais e políticas 

antirracistas no estado. Forde destaca que “os passos percorridos por essa mobilização racial 

negra na Grande Vitória – ES, a partir do fim dos anos 1980, desdobraram-se em várias 

entidades, grupos e organizações cujas ramificações chegaram aos dias atuais” (FORDE, 2016, 

p. 46). 

 

O conjunto de matérias na imprensa local na década de 1980, em especial no ano de 
1988, amplificava a luta do Movimento Negro no enfrentamento do mito da 
democracia racial e da ideologia de branqueamento quando “vozes negras” uníssonas 
criticam a educação e o currículo escolar, propondo a superação de sua perspectiva 
eurocêntrica e preconceituosa (FORDE, 2016, p. 57). 

 

No cenário nacional, as propostas do TEN voltam à tona na década de 80 com o retorno de 

Abdias do Nascimento, como parlamentar, e com o surgimento de novos Movimentos Negros. 

[...] as organizações negras gestadas até a primeira metade do século XX são o 
embrião das políticas ou ações valorizadas, como, por exemplo, o ensino de História 
da África e dos Africanos, bem como o ensino da História e Cultura Afro-brasileira, 
tornados obrigatórios em nosso país somente no início deste século XXI, por meio da 
Lei 10.639/2003 (SANTOS, 2014, p. 59). 

A década de 90 é marcada por diversos encontros das organizações negras, com reivindicações 

de valorização social dos afrodescendentes e da mulher negra, mas, principalmente, pela luta 

de direitos igualitários ou dito “compensatórios”. O movimento social negro realiza, em 1995, 

“A Marcha Zumbi dos Palmares: Contra o racismo, pela cidadania e a vida” com objetivo de 

reafirmar a luta contra o racismo e as desigualdades raciais e determinar, em caráter 

emergencial, políticas públicas para a população negra (SANTOS, 2014). Nessa ocasião, foi 

entregue ao então presidente Fernando Henrique Cardoso o documento Zumbi, tricentenário da 
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Morte de Zumbi dos Palmares, produzido por algumas universidades, entre elas a USP, com 

proposições sobre políticas antirracistas, as chamadas ações afirmativas, com ênfase na 

educação (DIAS, 2005).  

 

Os representantes4 negros do Parlamento, baseados nas reivindicações do documento entregue, 

colocaram em pauta diversas discussões no Congresso, especialmente as propostas 

educacionais, entre elas as cotas universitárias para negros, dando continuidade ao trabalho de 

Abdias do Nascimento. Nesse mesmo período, no estado do Espírito Santo, surge a Comissão 

de Trabalho na Secretaria de Educação, para tratar da inclusão da história e cultura negras nos 

currículos da rede estadual de ensino, evidenciando um avanço em decorrência do 

protagonismo do movimento negro (FORDE, 2016). 

 

Nos primeiros anos do século XXI, a participação de políticos e de intelectuais dos campos 

sociais e educacionais contribuiu para debates de políticas de promoção da igualdade racial e 

políticas de ações afirmativas. A Lei Federal Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, alterou a Lei 

Federal Nº 9.394/96, nos artigos 26 e 79, e tornou obrigatório o ensino da História e da Cultura 

Afro-brasileira, que devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. A Lei também estabelece a 

inclusão do dia 20 de novembro no calendário escolar como “Dia Nacional da Consciência 

Negra”. No ano seguinte, o Conselho Nacional de Educação aprova por unanimidade as 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”.  

 

A aprovação da Lei Federal Nº 10.639/2003 foi um marco na luta negra, pois é uma ação de 

afirmação da importância da história e cultura negra na constituição da história e do povo 

brasileiro. A escola, em seu papel formador, precisa mobilizar ações coletivas que valorizem a 

luta dos Movimentos Negros e contribuam para a superação do racismo ainda vivido em seu 

cerne.  

 

                                                 
4  Senador Paulo Paim (PT/RS), Deputada Federal Benedita da Silva (PT/RJ), Deputado Federal Luiz Alberto 

(PT/BA). 
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2.2 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

A educação das relações étnico-raciais, como apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

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

Brasileira e Africana, não se limitam à escola. Trata-se de um trabalho conjunto, de articulação 

entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, para que 

alcancemos mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais. 

Trata-se, portanto, de uma mudança ampla, de superação de conceitos que estão enraizados na 

sociedade brasileira e que precisam ser ultrapassados.  

Para além da prática educativa, entende-se como fundamental discutir alguns conceitos que 

estão presentes no nosso cotidiano e que muitas vezes passam despercebidos, mas que são 

barreiras para a compreensão histórica contra-hegemônica e não eurocêntrica. Os conceitos de 

raça, identidade racial, democracia racial e branqueamento são fundamentais para trazer uma 

nova perspectiva para as relações étnico-raciais, que vai de encontro aos discursos que se 

perpetuam na sociedade brasileira.  

2.2.1 Identidade racial e conceito de raça: construções sociais 

O Movimento Negro é um agente de suma importância no cenário educativo. Como declara 

Gomes (2017), assim como outros movimentos sociais, o movimento negro é um agente social 

e político, capaz de reconstruir identidades, trazer indagações, ressignificar e politizar conceitos 

sobre si mesmo e sobre a realidade social. É nessa perspectiva que entendemos que o conceito 

de raça e identidade são construções sociais.  

No contexto brasileiro, é importante ressaltar que a desigualdade que atinge a população negra 

brasileira vai além de uma herança do passado escravista, é um fenômeno complexo de 

múltiplas causas, resultado de uma trama complexa entre plano econômico, político e cultural 

(SILVÉRIO, 2002). Ao colocar a questão da desigualdade da população negra como um aspecto 

multicausal e não meramente econômico, fica evidente que a escola “desconsidera a seriedade 

da questão da desigualdade social e racial, da não-integração do negro na sociedade de classes 

e da presença perversa do racismo ambíguo na sociedade brasileira” (GOMES, 2002, p. 41). A 

desigualdade racial brasileira é, portanto, estrutural, e a formação de uma identidade positiva 

do negro, nesse contexto, é um desafio. Como pontua a professora Nilma Lino Gomes,  

 



 28 

Não é fácil construir uma identidade negra positiva convivendo e vivendo num 
imaginário pedagógico que olha, vê e trata os negros e sua cultura de maneira 
desigual. Muitas vezes os alunos e as alunas negras são vistos como “excluídos”, 
como alguém que, devido ao seu meio sociocultural e ao seu pertencimento 
étnico/racial, já carrega congenitamente alguma “dificuldade” de aprendizagem e uma 
tendência a “desvios” de comportamento, como rebeldia, indisciplina, agressividade 
e violência [...]. Diante de uma estrutura e de práticas excludentes, não é de se 
estranhar que muitos alunos e alunas negras introjetem o racismo e o preconceito 
racial (GOMES, 2002, p. 41-42). 

 
Como sujeitos sociais, constituímo-nos a partir de diferentes situações, instituições e 

agrupamentos sociais. Nossas múltiplas identidades sociais (todas elas, e não apenas a 

identidade racial, mas também as identidades de gênero, de sexo, de nacionalidade, de classe 

etc.) são definidas no âmbito da cultura e da história (GOMES, 2003). Para Hall, as sociedades 

modernas no final do século XX têm passado por um tipo diferente de mudança estrutural que 

está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 

sociais. O autor denomina a identidade do sujeito pós-moderno como uma “celebração móvel” 

(2015, p. 10-11). Segundo Hall, a identidade é 

[...] formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em 
diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas 
(HALL, 2015, p. 11 -12). 
 

Ao tratar da formação da identidade negra especificamente, bem como sua articulação com a 

cultura e educação, Gomes ressalta que é necessário “não pensar a identidade negra como a 

única possível de ser construída pelos sujeitos que pertencem a esse grupo étnico/racial. Entre 

as múltiplas identidades sociais que os negros e as negras constroem, a identidade negra é uma 

delas” (2003, p. 171).  

A reflexão sobre a identidade negra se constrói gradativamente, num processo que 
envolve inúmeras variáveis, causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas 
no grupo social mais íntimo, em que os contatos pessoais se estabelecem permeados 
de sanções e afetividade e no qual se elaboram os primeiros ensaios de uma futura 
visão de mundo. Geralmente tal processo se inicia na família e vai criando 
ramificações e desdobramentos a partir das outras relações que o sujeito estabelece 
(GOMES, 2003, p. 171). 

 
Dada a complexidade e os inúmeros processos, ao pensarmos a articulação entre educação, 

cultura e identidade negra, devemos considerar os fatores históricos, as relações sociais e 
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culturais vivenciadas pelos sujeitos. Tais processos “estão imersos na articulação entre o 

individual e o social, entre o passado e o presente, entre a memória e a história” (GOMES, 

2003, p. 171). Assim como as múltiplas identidades são formadas na vida social e atravessadas 

pela história, o conceito de raça também é uma construção social e política. Como aponta Hall, 

Conceitualmente, a categoria "raça" não é científica. As diferenças atribuíveis a "raça" 
numa mesma população são tão grandes quanto aquelas encontradas entre populações 
racialmente definidas. "Raça" é uma construção política e social. É a categoria 
discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de 
exploração e exclusão — ou seja, o racismo. Contudo, como prática discursiva, o 
racismo possui uma lógica própria. Tenta justificar as diferenças sociais e culturais 
que legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e biológicas, isto 
é, na natureza (HALL, 2003, p. 69). 

 
O conceito de raça é elaborado historicamente e funciona como um dos critérios mais 

importantes na distribuição de hierarquia social. Sendo assim, a raça está diretamente 

relacionada com aspectos de reprodução das classes sociais, ou seja, a distribuição dos 

indivíduos nas posições da estrutura de classes (HASENBALG, 2006). A luta do Movimento 

Negro no Brasil tem sido para ressignificar o conceito de raça trazendo à tona seu viés político-

cultural de exclusão, dando-lhe um trato emancipatório e não excludente (GOMES, 2017).  

Ao ressignificar a raça, esse movimento social indaga a própria história do Brasil e da 
população negra em nosso país, constrói novos enunciados e instrumentos teóricos, 
ideológicos, políticos e analíticos para explicar como o racismo brasileiro opera não 
somente na estrutura do estado, mas também na vida cotidiana de suas próprias 
vítimas (GOMES, 2017, p. 21).  

 
O Movimento Negro, ao politizar o conceito de raça, expõe a sua construção no contexto das 

relações de poder e contribui para uma nova visão sobre os negros, sua história, cultura, práticas 

e conhecimento. Dessa forma, rompe as distorções e imagens negativas que colocam a 

população negra numa situação de inferioridade naturalizada, interpreta afirmativamente a raça 

como construção social, coloca em xeque o mito da democracia racial (GOMES, 2017).  

 2.2.2 O mito da democracia racial e a cultura de branqueamento  

 

O ideal da democracia racial de Gilberto Freyre, durante muito tempo, impunha-se como uma 

verdade na sociedade brasileira. Os estudos de Hasenbalg, no entanto, desmitificaram essa 

“teoria” e apontam que o racismo no Brasil opera como um mecanismo de desqualificação dos 

não-brancos na competição pelas posições mais almejadas (OSÓRIO, 2008). 
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A possibilidade de um país escravista vivenciar uma democracia racial despertou o interesse da 

Unesco em compreender as relações raciais “harmônicas” existentes no Brasil. De acordo com 

Schwarcz, “confiante nas análises de Freyre e Pierson, a instituição alimentava o propósito de 

usar o caso brasileiro como material de propaganda e com esse objetivo inaugurou o Programa 

de Pesquisas sobre Relações Raciais no Brasil” (SCHWARCZ, 1999, p. 280). 

Os pesquisadores engajados em explicar tal fato, entre eles Florestan Fernandes, demonstraram 

a insuficiência dos argumentos que sustentavam a ideia da democracia racial e da neutralidade 

do preconceito racial popularizada por Freyre. Como coloca Schwarcz (1999), Florestan 

Fernandes se empenhou em demonstrar as falácias do mito da democracia racial. 

[...] Florestan, que, ao analisar o papel dos mestiços como válvulas de escape na rígida 
hierarquia social, ao refletir sobre a função da discriminação racial e seu papel na 
manutenção das estruturas do passado, acaba por destacar os vínculos entre o mito e 
a representação peculiar de um país mestiço (SCHWARCZ, 1999, p. 308). 

 
Para Fernandes (2007), após o período escravista, as relações raciais permaneceram as mesmas, 

o que impedia que a população negra participasse de forma efetiva na nova sociedade de classes. 

De acordo com Schwarcz (1999), Fernandes abordou a temática racial a partir do ângulo da 

desigualdade e constatou um modo particular de racismo: “um preconceito em afirmar 

preconceito”. 

O Brasil construiu, historicamente, um tipo de racismo insidioso, ambíguo, que se 
afirma via sua própria negação e que está cristalizado na estrutura da nossa sociedade. 
Sua característica principal é a aparente invisibilidade. Essa invisibilidade aparente é 
ainda mais ardilosa pois se dá via mito da democracia racial, uma construção social 
produzida nas plagas brasileiras (GOMES, 2017, p. 54). 

 
Além dos pesquisadores e estudiosos, que nas últimas décadas vêm trabalhando para a 

superação do mito da democracia racial, “um dos méritos do Movimento Negro ao longo dos 

tempos tem sido o fato de desvelar esse discurso e, ao fazê-lo, colocar a sociedade brasileira 

cara a cara com o seu racismo” (GOMES, 2017, p. 54). 

A autora Giralda Seyferth (1995), em seu artigo A invenção da raça e o poder discricionário 

dos estereótipos, afirma que raça e racismo são coisas distintas, porém, as diferenças na 

fenotipia dos humanos foram usadas por cientistas e produtores de saber para inferiorizar e 

subjugar determinados povos, de forma explícita, ou através do mito da democracia racial. 
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[...] Racismo é palavra surgida na década de 1930, segundo Banton (1977), para 
identificar um tipo de doutrina que, em essência, afirma que a raça determina a cultura. 
As crenças que levaram à afirmação da superioridade dos brancos e da determinação 
biológica da capacidade civilizadora estão profundamente arraigadas no pensamento 
ocidental, por mais que a ciência do século XX tenha procurado destruí-las 
(SEYFERTH, 1995, p. 178). 

 
Considerando essa afirmação, é possível concluir, primeiro, que o racismo no ocidente no 

século XX deu-se principalmente para sustentar a ideia de superioridade dos brancos sobre os 

negros, visto que havíamos terminado de vivenciar o término do período escravagista em 

algumas ex-colônias de países europeus. Segundo, essas justificativas racistas ainda propunham 

um determinismo biológico sobre a formação cultural dos povos, onde a cultura ocidental seria 

civilizada em detrimento da de outros povos. Em última instância, destaca-se que, para a autora, 

o racismo está presente e influencia a vida de negros e afrodescendentes ainda hoje, apesar da 

ciência contemporânea tentar jogar por terra seus pilares, que outrora se disseram científicos.  

Esse racismo produzido de pesquisas, chamado racismo científico, baseou-se em algumas 

teorias, das quais, o Darwinismo social, a Antropossociologia (como a ditadura do índice 

cefálico) e a Eugenia. A primeira afirmava a ideia de uma seleção natural dos povos, onde 

chegaríamos a uma raça pura e limpa, superior, que seria a sociedade branca. A segunda 

propunha técnicas de se pesquisar as características culturais que diferenciavam as culturas, 

sendo que a cultura não-branca era vista como bárbara e inferior. A última, em consonância 

com o Darwinismo, propunha a ideia de uma mestiçagem/miscigenação entre as raças, para que 

aos poucos a raça branca fosse limpando a negra, chegando-se aos superiores, na forma rígida 

de um controle absoluto de fertilidade. 

Essas teorias chegaram ao Brasil, de acordo com Seyferth (1995), nas últimas décadas do século 

passado, e foram incorporadas à ideia de formação da nação, de um Brasil moderno e 

branqueado, por intermédio do incentivo da imigração europeia. 

[...] A ideia de raça no Brasil foi, contudo, uma intervenção peculiar, inspirada nos 
vários determinismos raciais europeus e norte-americanos e na presunção da 
superioridade da civilização ocidental moderna. A mestiçagem e seus efeitos 
constituiu o tema central da interpretação orgânica da história do Brasil e das 
peculiaridades acerca do futuro da nação. [...] negros e mestiços representam as raças 
inferiores que dificultam a construção de uma nação moderna – indivíduos incapazes 
de competir livremente no mercado de trabalho. A tese que se desenha no final do 
século XIX é a da possibilidade do branqueamento da raça através da miscigenação 
seletiva e da imigração europeia. Nesse processo, a população mestiça 
progressivamente chegaria a um fenótipo branco – com a seleção natural/social 
encarregada de eliminar as “raças inferiores” (SEYFERTH, 1995, p. 179-180). 
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Assim, a invenção de uma raça brasileira pura dominou em nossa sociedade, sob a crença do 

branqueamento como solução a uma suposta desigualdade de raças, a superioridade dos brancos 

sobre os negros, indígenas e amarelos, na justificativa de que estes eram incapazes de serem 

civilizados. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Étnico-racial destacam que  

Cabe lembrar que no pós-abolição foram formuladas políticas que visavam ao 
branqueamento da população pela eliminação simbólica e material da presença dos 
negros. Nesse sentido, é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela 
ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o preconceito do qual são 
vítimas. O racismo imprime marcas negativas na subjetividade dos negros e também 
na dos que os discriminam (BRASIL, 2013, p. 482). 

 
Seyferth (1995) acrescenta ainda que o racismo é presente hoje em dia e que perpassa as classes 

sociais, mas que não se limita a poder aquisitivo, uma vez que negros ricos também são vítimas 

de racismo. A categorização que fala do negro, atualmente, trata-o como uma categoria geral, 

onde a figura do negro é associada à marginalidade, pobreza, sujeira, analfabetismo e ao atraso, 

simplesmente, por ser negro. Em seu texto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Étnico-racial apontam que é um equívoco achar que somente os negros são atingidos pelo 

racismo, pelo mito da democracia racial e pela ideologia do branqueamento, pois, 

Enquanto processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social 
brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e 
outros grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados desses processos 
incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes 
dificuldades nas suas trajetórias de vida, escolar e social (BRASIL, 2013, p. 482). 

 
O mito da democracia racial ainda se encontra potente em nossa sociedade. Muitos se 

incomodam com as lutas de afirmação e reparação do Movimento Negro. É comum ouvir 

expressões como “mi mi mi” ou “coitadismo” para fazer referência a situações racistas e às 

políticas de afirmação. A ideologia do branqueamento ainda se faz presente nas questões 

estéticas, em “padrões de beleza” europeus e na falta de representatividade em campanhas 

publicitárias e em papéis atuados por pessoas negras na mídia. Gomes destaca que “o que pode 

parecer uma simples opinião ou um mero julgamento estético revela a existência de uma tensão 

racial, fruto do racismo ambíguo e do ideal do branqueamento desenvolvidos no Brasil” (2003, 

p. 177). Nesse contexto,  
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A escola, como instituição responsável pela socialização do saber e do conhecimento 
historicamente acumulado pela humanidade, possui um papel importante na 
construção de representações positivas sobre o negro e demais grupos que vivem uma 
história de exclusão [...] Essa problematização implica descobrir, conhecer e 
socializar referências africanas recriadas no Brasil e expressas na linguagem, nos 
costumes, na religião, na arte, na história e nos saberes da nossa sociedade. Essa é 
mais uma estratégia pedagógica que, na minha opinião, toca de maneira contundente 
nos processos identitários dos negros e possibilita a construção de representações 
positivas tanto para estes quanto para os brancos e demais grupos étnicos-raciais 
(GOMES, 2002, p. 43). 

 
A educação como processo de emancipação e humanização, que vislumbra a realidade social 

sob o prisma contra-hegemônico, encontra na pedagogia e filosofia da libertação um referencial 

importante de suporte e embasamento na luta pela conscientização social e histórica, que podem 

contribuir para a formação da identidade racial negra positiva, a diminuição das desigualdades 

sociais e o combate ao racismo.  

2.3 MOVIMENTO DA LIBERTAÇÃO DE FREIRE E DUSSEL 

A história do negro no Brasil é marcada pelo abandono e pela discriminação das classes 

dominantes. A opressão a que são submetidos iniciou-se no período escravista e perpetua-se 

por meio da falsa democracia racial e o ideal de branqueamento. A Lei 10.639/2003 surge como 

uma possibilidade de valorizar a história e a cultura africanas numa ação libertadora. Como 

destaca Mayo (2004), o processo de conscientização do oprimido, proposto por Freire, estaria 

incompleto, a menos que seja colocado em seu contexto histórico, pois ele envolve um 

engajamento crítico com conceitos e práticas acumulados historicamente.  

A cultura e a história são, portanto, fundamentais para que o indivíduo entenda, objetivamente, 

a sua condição de oprimido e, a partir dessa consciência, possa lutar contra a hegemonia 

opressora e alcançar sua libertação. Tal libertação ocorre paralelamente ao processo de 

humanização, que, para além de uma conquista individual, trata-se de um processo coletivo. 

Boufleuer (1991, p. 23) destaca que a “humanização é tarefa coletiva, realizada em comunhão 

com outros homens. Comunhão que implica na comunicação amorosa de sujeitos que se 

respeitam”. 

O homem, segundo Freire, ciente de sua incompletude e agente formador de sua história, une-

se a outros homens na busca da transformação do mundo, na busca pelo Ser Mais (1987). Em 

contrapartida, “a opressão, as injustiças e a violência negam ao homem o direito de criar e de 

decidir, transformando-o em ser para o outro” (BOUFLEUER, 1991, p. 24). Os séculos de 

escravidão da nossa história representam justamente o processo de desumanização de um povo 
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e da negação de sua identidade, cujos reflexos ainda estão presentes em nossa sociedade. O que 

Freire chama de desumanização, Henrique Dussel denomina como encobrimento do Outro. 

A colonização da vida cotidiana do índio, do escravo africano, pouco depois, foi o 
primeiro processo de ‘europeu’, de ‘modernização’, de civilização, de ‘subsumir’ (ou 
alienar) o outro como ‘si-mesmo’ [...] uma práxis erótica, pedagógica, cultural, 
política, econômica, quer dizer, do domínio dos corpos pelo machismo sexual, da 
cultura, de tipos de trabalhos, de instituições criadas por uma nova burocracia política, 
etc, dominação do Outro” (DUSSEL, 1993, p. 50). 
 
 

A constituição histórica da nossa sociedade está fundada na valorização da cultura europeia 

(colonizadores) e na exploração de muitos por poucos, dessa forma, consequentemente, 

vivemos em uma sociedade com enormes desigualdades sociais e raciais. Como coloca Dussel, 

os índios latino-americanos foram vítimas do primeiro holocausto da modernidade e os 

africanos vítimas do segundo. Para o autor, “nunca na história humana, em tal número e de tal 

maneira coisificados como mercadorias, foram tratados membros de uma raça” (1993, p. 163). 

 

Trata-se da mais cruel história dos escravos africanos. O ‘tráfico’ imolará ao novo 
deus do sexto sol, o capital, cerca de treze milhões de africanos [...] Com a produção 
tropical do açúcar, do cacau e do tabaco, começa a exploração da mão-de-obra 
africana, de escravos trazidos para viver e morrer nos engenhos, no trabalho que se 
objetivará no valor original do capital” (DUSSEL, 1993, p. 162). 

 

De acordo com Freire, “qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros 

que sejam sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Não importa os meios 

usados para essa proibição. Fazê-los objetos é aliená-los de suas decisões, que são transferidas 

a outro ou a outros” (FREIRE, 1987, p. 43). Como mencionado anteriormente, mesmo diante 

de tamanha crueldade e opressão, o Movimento Negro resistiu e lutou em busca da sua 

libertação. É crucial, portanto, que a história de opressão, resistência e luta por liberdade e por 

direitos seja conhecida, pois o modelo capitalista segue perpetuando o modelo de opressão. 

Para Freire, a compreensão da história pelo sujeito oprimido é imprescindível para a 

compreensão crítica da realidade. Nesse processo, a educação teria o papel fundamental de 

“integração do homem brasileiro na sua realidade, fazendo-o assumir a sua condição de sujeito” 

(BOUFLEUER, 1991, p. 32). 

 

O sujeito se constitui como tal à medida que, com outros, em solidariedade, busca sua 

humanização, na busca pela transformação do mundo. Nesse processo, o diálogo é fundamental. 

Boufleuer destaca o diálogo, na perspectiva Freiriana, como instrumento do processo libertador. 

Assim, o diálogo é, portanto, “palavra que expressa duas dimensões inseparáveis: ação e 
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reflexão. Por isso, a palavra verdadeira é práxis transformadora do mundo” (BOUFLEUER, 

1991, p. 42). 

 

A vivência do diálogo no ambiente escolar humaniza educadores e educandos, e esse exercício 

passa a refletir em outros aspectos da vida cotidiana, apontando possibilidades de transformação 

da realidade. Para tanto, o diálogo e seus conteúdos devem refletir, diretamente, no conteúdo 

programático, sendo, dessa forma, autêntico, problematizador e constituído de práxis 

libertadora. 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação 
não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o 
mundo “encha” de conteúdo; não pode basear-se numa consciência especializada, 
mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e 
na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito 
de conteúdo, mas da problematização dos homens em suas relações com o mundo” 
(FREIRE, 1987, p. 67). 
 

Para Freire, a educação tem o papel de despertar nos alunos, por meio do diálogo, uma 

consciência crítica da realidade em todos os aspectos, político, econômico e social, pois não 

existe temática que não possa ser tratada na escola, só assim a educação será concebida como 

prática para a liberdade. A educação, quando problematizadora, se coloca a serviço da 

libertação dos homens. Dessa forma, “ao reconhecer que o mundo está em íntima relação com 

a consciência humana, que é sempre consciência intencionada, não mais se pode ver a realidade 

como pronta, acabada, estática” (BOUFLEUER, 1991, p. 50-51).  

 

A ação intencional do homem demonstra a consciência de si mesmo e consciência do mundo 

em que vivemos, tal como ele é de fato. Assim, é possível ter um olhar de “distanciamento do 

mundo”, permitindo enxergá-lo como objeto de ação e transformação. Para Freire, o caráter 

histórico do homem e do mundo são fundamentais em uma concepção problematizadora da 

educação. Segundo ele, na inconclusão do homem 

 

[...] se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente 
humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência de que dela têm. Daí que 
seja a educação um que-fazer permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos 
homens e do devenir da realidade (FREIRE, 1987, p. 42). 
 

A reflexão sobre a realidade e as causas da opressão apontam o caminho para a luta pela 

libertação e restauração da humanidade dos oprimidos. Para Freire, a realidade possui uma força 

domesticadora, portanto “libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a emersão dela, a 
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volta sobre ela. Por isso é que, só através da práxis autêntica, que não sendo ‘blábláblá’, nem 

ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo” (FREIRE, 1987, p. 21).  

 

Em convergência com a pedagogia libertadora de Freire, a Filosofia da Libertação pensada por 

Dussel constrói sua dialogicidade a partir do opressor e baseia sua práxis com a intenção de 

libertação, o que acontecerá pela conscientização, e esta, pelo conhecimento. 

 

A Ética da Libertação elaborada por Dussel é, sem dúvida, uma contribuição para a 
efetivação de uma nova realidade a ser construída pelos povos e culturas no contexto 
de exclusão e supressão da dignidade humana na atualidade. É uma rebeldia encarnada 
na História em favor dos excluídos e das vítimas (SILVA, 2012, p. 106). 

 

O pensar filosófico da libertação precisa basear-se no conhecimento do processo de dominação 

e propor uma práxis que afronte os problemas que se apresentam no cotidiano, na busca de 

solucioná-los, essa é a contribuição da ética da libertação. Portanto, é preciso saber questionar, 

argumentar e buscar respostas para as perguntas de forma articulada com a realidade 

(SEZYSHTA, 2011). Para Dussel, a filosofia da libertação 

 

[...] toma como ponto de partida uma realidade regional própria: a pobreza crescente 
da maioria da população latino-americana; a vigência de um capitalismo dependente, 
que transfere valores para o capitalismo central; a tomada de consciência da 
impossibilidade de uma filosofia autônoma dentro dessas circunstâncias; a existência 
de tipos de opressão que estão a exigir não apenas uma filosofia da “liberdade”, mas 
uma filosofia da “libertação” (DUSSEL, 1995, p. 45-46). 

 

A pedagogia proposta por Freire e a filosofia da libertação de Dussel apontam na mesma 

direção: proporcionar aos oprimidos a condição de exercer uma práxis verdadeira para a 

transformação da realidade injusta. Contudo, lutar pela libertação não é tarefa simples, pois se 

trata de um contradiscurso, como coloca Dussel, “é uma filosofia crítica que nasce na periferia, 

mas tem pretensões de âmbito mundial. Ela tem consciência expressa de ser periférica, mas 

possui, ao mesmo tempo, pretensões de âmbito mundial” (1995, p. 96). Para que a libertação 

aconteça de forma abrangente e transformadora, a conscientização é o primeiro passo.  Portanto 

a educação escolar deve ser compreendida como um ato político, em que educadores e 

educandos passam, através do pensamento crítico, a compreender a realidade, abandonando a 

posição de oprimido, para assumir a de cidadão liberto.  

 

A abordagem temática proposta por Freire (1987) parte de situações-limite que têm dimensões 

problematizadoras que muitas vezes passam despercebidas. A práxis educativa proposta por 

Freire está pautada na incompletude do homem, no seu constante devir. Entendemos, dessa 
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forma, que a abordagem temática e metodologia da mediação dialética caminham na mesma 

direção. 

2.4 METODOLOGIA DA MEDIAÇÃO DIALÉTICA 

O método dialético, conforme destacam Correia e Carvalho (2012), produz e faz circular o 

conhecimento. Para isso, o conhecimento da realidade não deve ocorrer de maneira mágica, 

ingênua ou espontânea, mas de modo crítico e interacional entre sujeito e objeto, em que 

particular e universal, teoria e prática caminhem de modo indissociável. A práxis permite 

compreender a produção epistêmica e o ato de educar como práticas sociais, realizadas 

conforme as condições objetivas e subjetivas que homens e mulheres encontram no decorrer da 

história que protagonizam. 

 

Na perspectiva Freiriana, a ação-reflexão proporciona a humanização do oprimido, 

devolvendo-lhe a condição de sujeito de direitos, de ser mais. A ação dialógica é ação-reflexão, 

portanto, práxis libertadora. Sem diálogo com os oprimidos e explorados não há prática 

revolucionária (PIO; CARVALHO; MENDES, 2014).  

 

A práxis educativa freireana é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo. O embate dialético entre ação-reflexão presente neste método favorece 
a uma mudança da consciência humana da estrutura social e a uma aproximação 
crítica, reflexiva da realidade estudada. A práxis é a pedagogia dos homens 
empenhados na luta por liberdade, uma pedagogia humanista e libertadora (PIO; 
CARVALHO; MENDES, 2014, p. 8). 

 

A práxis educativa freiriana é alimentada pela inconformidade, na busca da humanização em 

um mundo lastreado na justiça e na liberdade, para tanto, o fazer pedagógico deve articular, 

coerentemente, o tempo, o pensamento e a sociedade (CORREIA; CARVALHO, 2012). Ao 

alvitrar uma abordagem temática, Paulo Freire está propondo uma forma de investigar “o pensar 

dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é a sua práxis” 

(FREIRE, 1987, p. 56).  

 

O que Arnoni (2012) chama de conceitos iniciais, Freire (1987) denomina de percepção ingênua 

da realidade. Para ele, a superação da consciência ingênua é capaz de fazer com que o sujeito 

se perceba, e, enquanto percebe a realidade, torna-se capaz de objetivá-la e, assim, humaniza-

se, torna-se liberto. A verdadeira vocação histórica dos homens de ser mais. A prática da 

liberdade tem como cerne a dialogicidade, pautada em um pensar crítico “que percebe a 
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realidade como processo, que a capta em constante devenir e não como algo estático” (FREIRE, 

1987, p. 47). 

 
Práxis é um conceito filosófico da atividade teórico-prática do ser humano em todas 
as áreas da sociedade. Entendida como categoria filosófica, a tensão dialética que se 
estabelece entre seus pares contraditórios – teoria & prática - permite depreender e 
compreender a dinâmica do ambiente. O movimento dessa relação dialética, em 
relação ao grau de superação entre seus polos contraditórios, expressa a qualidade da 
práxis, da comum à crítica. Nesta perspectiva, na práxis pode-se unir conscientemente 
pensamento e ação - o devir do ser social – e isso possibilita a ação crítica do ser 
social, no sentido da transformação (ARNONI, 2006, p. 127). 

 

A mediação dialética, de acordo com Arnoni (2012), proporciona a valorização da mediação 

dialético-pedagógica e a relação pedagógica entre o professor e o estudante, assim, traz 

dinamismo à direção e o sentido da luta pela formação integral do professor e do aluno na 

prática educativa. 

 

A mediação dialética é uma proposição metodológica que operacionaliza o método 
dialético e a concepção de mundo, com base na dialética e na ontologia do ser social. 
Teoria e método possibilitam a interpretação da realidade e constituem os 
fundamentos que informam o processo de passagem para a prática, pela pesquisa 
teórica da questão metodológica, reiterando o vínculo entre os fundamentos teóricos 
e a metodologia, evitando que a questão metodológica caia na esteira estigmatizada 
de um trabalho secundário (RANGEL; LEITE, 2019, p. 4). 
 

Uma abordagem da práxis educativa coerente com os desafios que nos batem à porta requer 

que pensemos em termos de uma concepção teórica e prática docente que valorize uma 

pedagogia relacional, interacional e vinculadora de seres humanos. A práxis educativa proposta 

vai de encontro as formas que centralizam o poder para melhor controlar, disciplinar e modelar 

os seres humanos em um sentido que nega o caráter dinâmico e transformador da própria vida. 

 

Na perspectiva da mediação dialética, as situações de ensino são interligadas e interdependentes 

e, portanto, não existe entre elas um limite claramente demarcado. Os conteúdos são retomados, 

em cada situação, servindo de base para o momento seguinte, portanto não são estanques e 

isolados, ao contrário, perpassam as diversas etapas de ensino (ARNONI, 2008). Embora as 

etapas de ensino se articulem entre si e com o todo, para fins didáticos, a autora Arnoni (2012) 

define como etapas do processo: (1) Resgatar: por intermédio de diferentes linguagens, os 

alunos expressam suas ideias iniciais sobre o conceito a ser trabalhado, e cabe ao professor 

elaborar a atividade educativa que proporcione a problematização entre os conceitos iniciais e 

científicos, em uma situação de ensino; (2) Problematizar: é desafiar o aluno a compreender as 

diferenças entre o conhecimento inicial e o científico, levando-o a investigar e buscar novas 
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relações; (3) Sistematizar: é compreender as relações entre os conceitos, o professor, por meio 

das situações de ensino, é o facilitador desse processo; (4) Produzir: é a síntese das elaborações 

cognitivas do processo de aprendizagem, que mais adiante se tornará novamente ponto de 

partida para outras elaborações (vide Figura 1). A mediação dialético-pedagógica  

 

[...] perpassa de forma contínua todas as etapas da M.M.D. e, em cada uma delas, 
estabelece a relação pedagógica entre o professor e o aluno, explicitando a ação da 
categoria momento predominante na contradição presente na relação dialética, que 
assim se expressa, ora predomina o professor, ora o aluno e novamente o professor, 
sucessivamente, imprimindo-lhe o movimento dialético que permanece em todo o 
desenvolvimento da metodologia de ensino de modo a conferir dinamicamente a 
direção e o sentido da luta pela formação integral do professor e do aluno à prática 
educativa (ARNONI, 2012, p. 77). 
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Figura 1 – Diagrama Metodologia da Mediação Dialética 

 
Fonte: Arnoni (2012, p. 75). 

 

Diante do desafio de humanização e transformação social, ao propor uma prática educativa que 

articule a pedagogia libertadora e a mediação dialética libertadora, busca-se uma práxis 

educativa capaz de fomentar a relação dialógica entre os sujeitos do processo educativo, de 

valorizar os conhecimentos populares, desenvolver a consciência crítica e contribuir para a 

formação integral do aluno. Nesse processo educativo, “parecem superadas as posturas que 

isolam e centralizam o aluno, tanto quanto aquelas que dão centralidade apenas à figura do 

professor, dando lugar ao fortalecimento de uma práxis educativa centrada na relação entre 

professor-aluno-alunos” (CORREIA; CARVALHO, 2012, p. 88). Segundo Freire (1987), os 
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sujeitos do ato educativo, professor e alunos, desvelam e exercem um olhar crítico sobre a 

realidade para recriar o conhecimento.  

 

A vigente pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem temática, das rodas de conversas, 

das atividades, da aula de campo, e buscou desenvolver uma metodologia de ensino crítica e 

contra-hegemônica, que favoreça o processo de humanização e libertação, tratando da 

Educação para as Relações Étnico-raciais na perspectiva das Diretrizes Curriculares, visando à 

valorização da cultura, história e identidade negra.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 PESQUISA 

Como supracitado, a aprovação da Lei 10. 639 no ano de 2003 foi resultado da luta do 

Movimento Negro no Brasil e do reconhecimento da importância da história, cultura e 

identidade dos descendentes de africanos na formação da nossa sociedade. No ano seguinte, 

como forma de favorecer a implementação da lei, foram estabelecidas, pelo Parecer CNE/CP 

nº 3, de 2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em suas 

determinações, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais apontam que 

 

[...] é importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico 
marcadamente de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos 
escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira (BRASIL, 
2013, p. 483). 

 

O cumprimento da Lei 10.639, como sugerem as DCN para Educação das Relações Étnico-

Raciais, “requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização 

da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar 

brasileira, nos diferentes níveis de ensino” (BRASIL, 2013, p. 479). 

 

O trabalho com a temática étnico-racial com crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, 

além de cumprir uma exigência legal, é o meio de proporcionar a discussão, desde cedo, sobre 

o mito da democracia racial, branqueamento, ressignificação do conceito de raça e, sobretudo, 

contribuir para a formação da identidade racial e o sentimento de pertencimento, refletindo, 

assim, na diminuição do preconceito e racismo no ambiente escolar. De acordo com as DCN 

para Educação das Relações Étnico-Raciais, é necessário criar pedagogias de combate ao 

racismo e a discriminações (BRASIL, 2013, p. 481). 

 

Tais pedagogias devem colaborar para o fortalecimento de identidades e de direitos, premissa 

essa, descrita nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que busca: “o 

desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou 

distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação 
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contra os negros e os povos indígenas; o esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma 

identidade humana universal; o combate à privação e violação de direitos; a ampliação do 

acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades, 

provocada por relações étnico-raciais; as excelentes condições de formação e de instrução que 

precisam ser oferecidas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, em todos os 

estabelecimentos, inclusive os localizados nas chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais” 

(BRASIL, 2013, p. 484). 

 

No que diz respeito às ações educativas de combate ao racismo e discriminações, as Diretrizes 

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

e Cultura Afro-Brasileira e Africana destacam como fundamental:  

 

a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida 
dos alunos e professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com 
pessoas negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, 
indígenas e brancos no conjunto da sociedade; a crítica pelos coordenadores 
pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e 
de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para 
corrigi-las; condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, 
assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e 
superando discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes das 
diferenças; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a 
dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; educação 
patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a 
preservá-lo e a difundi-lo; o cuidado para que se dê um sentido construtivo à 
participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais na construção da nação 
brasileira, aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnico-raciais, às 
alianças sociais; participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais 
negros, bem como da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos 
professores, na elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem a 
diversidade étnico-racial (BRASIL, 2013, p. 484-485). 

 

Considerando como prioridades o fortalecimento das identidades, a garantia dos direitos e o 

cumprimento das ações educativas previstas nas DCN para Educação das Relações Étnico-

Raciais, retoma-se o objetivo desta pesquisa de propor uma prática educativa libertadora 

(material educativo) que favoreça a valorização da diversidade racial e o rompimento com 

discursos racistas e preconceituosos no ambiente escolar. Dessa forma, buscou-se cumprir esse 

objetivo por meio do desenvolvendo de uma pesquisa aplicada de cunho qualitativo, utilizando 

como metodologia um estudo de caso, a partir de uma intervenção pedagógica. 

 

A respeito do estudo de caso qualitativo, André (2013) aponta para alguns pressupostos que 

devem ser considerados: 1) o conhecimento está em constante processo de construção; 2) o 
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caso envolve uma multiplicidade de dimensões; e 3) a realidade pode ser compreendida sob 

diversas óticas. O primeiro indica que o pesquisador deve estar pautado em um referencial, 

porém, estar atento a aspectos novos que possam surgir no processo. O segundo indica que o 

pesquisador deve utilizar diversas fontes, métodos de coletas, instrumentos e procedimentos, a 

fim de abranger todas as dimensões dos fatos e evitar interpretações unilaterais e superficiais. 

O terceiro perpassa pela ética do pesquisador em descrever os acontecimentos de forma 

detalhada, descrever depoimentos, documentos, fotos e produções, para que o leitor da pesquisa 

possa validar ou não as interpretações feitas pelo pesquisador. 

 

Para o desenvolvimento do estudo de caso se fez necessária a formulação das etapas e 

delimitação do problema, da seleção de amostra, da determinação dos procedimentos para 

coleta e análise de dados, bem como dos modelos para sua interpretação. Vê-se, a seguir, um 

resumo do planejamento da pesquisa: 

 

A.1 – Atualização da bibliografia para o conhecimento da história do movimento negro no 

Brasil, Pedagogia e Filosofia da libertação e ensino transdisciplinar e interdisciplinar. 

A.2 – Realização das disciplinas obrigatórias de mestrado.  

A.3 – Pré-Projeto de Ensino. Escolha de uma escola de ensino fundamental do município da 

Serra para desenvolvimento da pesquisa. 

A.4 – Pré-Projeto de Ensino. Delineamento/protótipo do produto educacional.  

A.5 – Pré-Projeto de Ensino. Divulgação do projeto escolar “Coloridos” na escola. Escolha da 

turma de trabalho. 

A.6 – Projeto de Ensino. Aulas formativas, oficinas, fotografias e vídeos, entrevistas e diário 

de bordo. 

A.7 – Projeto de Ensino. Desenvolvimento do projeto escolar “Coloridos” na perspectiva da 

pedagogia libertadora, por meio da Abordagem temática freiriana.  

A.8 – Projeto de Ensino. Apresentação dos resultados finais do projeto escolar “Coloridos” para 

a comunidade escolar. Exposição dos trabalhos realizados. 

A.9 – Participação em um Congresso da área de Ensino/Educação durante o período do 

Mestrado.  

A.10 – Seminário de Pós-graduação em Ensino de Humanidades.  

A.11 – Exame de Qualificação da Pós-graduação em Ensino de Humanidades. 

A.12 – Construção do Produto Educacional do Mestrado em Ensino de Humanidades.  

A.13 – Análise de Dados.  
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A.14 – Construção da Dissertação de Mestrado.  

A.15 – Defesa de Mestrado.  

A.16 – Escrita e submissão de um artigo científico durante o período do Mestrado, em periódico 

do Qualis de Ensino/Capes. 

 

Levando em conta a proposta metodológica da abordagem temática freiriana, a pesquisa 

apresentada foi dividida em duas etapas principais: 

a) Etapa 1 – Pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico, busca e definição do campo 

e preparação dos roteiros de entrevistas e questionários. De acordo com Gil (2002, p. 41), 

“pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado”. 

b) Etapa 2 – O estudo dos aspectos metodológicos da abordagem temática freiriana no ensino 

de humanidades nas relações étnico-raciais. Para essa etapa, realiza-se análise fenomenológica 

e análise de conteúdo. Segundo Gil, “a pesquisa desenvolvida sob o enfoque fenomenológico 

procura resgatar os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo estudado” 

(GIL, 2008, p. 15). 

 

A pesquisa com crianças, no entanto, é peculiar e exige do pesquisador uma postura 

diferenciada das pesquisas com adultos. É preciso que o pesquisador se coloque no lugar da 

criança, como se visse o mundo com os olhos dela (SILVA; BARBOSA; KRAMER, 2005, p. 

49). Dessa forma, o pesquisador precisa centrar seu olhar como o de uma criança, para, assim, 

ter condições de entender sua fala, seu mundo social e cultural.  

 

Para as autoras Silva, Barbosa e Kramer (2005, p. 86), além desse novo olhar, o pesquisador 

precisa aprender a ouvir, a interagir, a se afastar e a registar por escrito suas observações. Tais 

ações devem estar pautadas “na sensibilidade e na teoria”, considerando o movimento vivido 

no cotidiano. Portanto, em uma metodologia de pesquisa com crianças, não se pode 

desconsiderar suas experiências sociais. 

 

é que não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que 
educandos, sejam crianças chegando à escola ou jovens e adultos a centros de 
educação popular, trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas 
dimensões de sua prática na prática social de que fazem parte (FREIRE, 1992, p. 44). 

 



 46 

O trabalho do pesquisador, no caso da investigação com crianças, necessita de capacidade 

redobrada para “olhar, ouvir e escrever”, pois é preciso atentar-se, constantemente, para que a 

realidade, o universo infantil não seja modificado pelo olhar do adulto (SILVA; BARBOSA; 

KRAMER, 2005). Na coleta de dados e na análise, o investigador deve considerar as 

subjetividades dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Segundo as autoras Silva, Barbosa e Kramer 

(2005, p. 56), “o mundo – com suas contradições, instabilidades e desigualdades – existe não 

para ser comtemplado, conhecido ou vendido, mas, sobretudo, para ser transformado”. 

 

No estudo de caso aqui proposto, a intervenção pedagógica se constitui como meio de 

aproximação e discussão, por meio da temática étnico-racial, para analisar uma metodologia de 

ensino capaz de contribuir para a transformação social. Como aspectos analíticos da pesquisa, 

foram consideradas a mudança na prática pedagógica no contexto escolar, a aprendizagem e 

produção de conceitos iniciais da temática étnico-racial. 

3.2 ESCOLA 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Padre Gabriel está localizada no Bairro 

Jardim Carapina, no município da Serra. O bairro está situado às margens da Rodovia 010 e 

Rodovia do Contorno de Carapina, sendo margeada pelo mangue em divisa com os bairros 

Maria Ortiz e Jabour em Vitória. A preferência por desenvolver a pesquisa na referida escola 

se deu pelo fato de a pesquisadora atuar como professora nessa instituição, desde 2013, de modo 

que, no decorrer desse tempo, pôde vivenciar inúmeras situações inquietantes que motivaram 

este estudo. 

 

A comunidade, em Jardim Carapina, surgiu em 1988 com a invasão do manguezal pelo 

movimento popular, que se organizou em defesa da educação. Em 1990, ainda sem escola, as 

igrejas abriram suas portas e colocaram quatro salas de aula para funcionar de 1ª à 4ª série, em 

locais distantes distribuídos pelo bairro, com professores voluntários.  Com a atuação deste 

movimento, por volta de 1991, a Prefeitura Municipal da Serra construiu quatro salas e efetuou 

o remanejamento dos alunos. A escola passou a funcionar em três turnos diurnos, para absorver 

a clientela. Recebeu o nome de Escola de 1° grau “Padre Gabriel”, em referência a quem 

realizava militância social nesta comunidade. 

 

O crescimento do bairro criou a necessidade de ampliação da escola. Assim, foi construída uma 

nova unidade e entregue aos moradores em dezembro de 2012. O novo prédio constitui-se de 3 
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pavimentos, com 16 salas de aula, 1 sala de artes, 1 sala de informática, 1 sala de vídeo, 1 

biblioteca e 1 sala de educação especial, além de refeitório, quadra esportiva e pátio externo. A 

escola atende alunos de ensino fundamental I, em regime presencial. Atualmente, a quantidade 

de alunos da escola é de aproximadamente 850.  

 

Jardim Carapina tornou-se um bairro com estrutura independente (comércio, indústrias, 

fábricas, etc.), embora seja essencialmente residencial com características de periferia. Devido 

ao grande índice de violência no bairro e ao baixo nível econômico e de escolaridade, a 

flutuação populacional é constante, o que dificulta a formação de uma comunidade escolar 

contínua.  

 

Figura 2 – Foto da fachada da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Padre Gabriel” 

Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação 
Científica e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 

 

3.3 SUJEITOS 

A pesquisa foi realizada com uma turma de 2º ano (26 alunos) do ensino fundamental do turno 

vespertino. Nossa primeira opção era desenvolver a pesquisa com alunos do 3º ano, entendendo 

que crianças dessa idade, em média 8 anos, poderiam contribuir com tranquilidade para as 

discussões, além de, em sua maioria, já serem leitores e, portanto, com condições de 

compreenderem o termo de assentimento de participação na pesquisa e produzirem textos 

durante o projeto de intervenção. 
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No entanto, em conversa com a pedagoga da escola para acerto da turma, foi colocada, por ela, 

a dificuldade que as crianças do 3º ano vinham enfrentando, justamente, no processo de 

alfabetização e, por isso, as professoras estavam comprometidas com um circuito de reforço 

pedagógico e os horários das turmas estavam comprometidos com esse trabalho, inviabilizando 

a realização da pesquisa com essa faixa etária. Por sugestão da pedagoga, buscamos uma turma 

de 4º ano, mas os professores procurados não quiseram participar da pesquisa. 

 

A estratégia seguinte foi conversar pessoalmente com uma professora de 2º ano que trabalhasse 

com projetos e que simpatizasse com a temática étnico-racial. Prontamente, a professora do 2º 

ano F aceitou participar da pesquisa e se comprometeu a estar presente nas reuniões com os 

pais para a assinatura dos termos de participação.  

 

O projeto apresentado buscou seguir recomendações do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, 

tendo como princípio a concordância de adesão voluntária à pesquisa, assim como a 

preservação das identidades dos sujeitos. Foi utilizado um formulário de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e formulário de Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE), ambos contendo a autorização do uso de imagens (Apêndice). Seguindo 

o acordo de confidencialidade, nenhuma informação que possibilite a identificação dos sujeitos 

envolvidos será divulgada e as informações fornecidas serão utilizadas somente para a pesquisa 

(Apêndice).  

3.4 COLETA DE DADOS 

Os dados para análise foram coletados no decorrer do trabalho de intervenção pedagógica, nas 

rodas de conversa e nas atividades propostas, por meio de observação participante, fotografias, 

relatos orais e escritos feitos pelos estudantes, desenhos e produções artísticas. Segundo Gobbi 

(2009, p. 73), o desenho e as falas infantis são fontes importantes de registro para conhecer a 

criança e compreender sua concepção de mundo. Na visão da autora, as crianças são 

“portadoras e criadoras de cultura, desenhistas, falantes, sujeitos de sua história e cujas 

produções devem ser conhecidas, valorizadas, respeitadas”. 

 

A diversidade de instrumentos de coleta em um estudo de caso é fundamental, pois 

procedimentos diversos visam garantir e validar a qualidade dos resultados obtidos. Gil (2002, 

p. 141) ressalta que, “em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo de 

todos os delineamentos”. 
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Quadro 5 – Resumo das técnicas e instrumentos de coleta de dados empregados durante o 
projeto de intervenção pedagógica. 

Investigação Técnicas Instrumentos Momentos 

Investigação 
Qualitativa 

Tipo: Estudo de Caso 

Observações 
Anotações no diário de 
bordo da investigadora. 

Durante todo o projeto 

Inquéritos 
Perguntas investigativas e 
entrevistas. 

No início e ao final do 
projeto. 

Imagens e desenhos 

Atividades gráficas 
(desenho e pintura), 
fotografias e filmagens 
como registros dos 
momentos. 

No decorrer das atividades 
do projeto. 

Relatos orais e escritos 

Produções de texto e 
anotações produzidas nos 
diários de bordo da 
pesquisadora. 

Nas rodas de conversas e 
nas atividades de produção 
de texto. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

 

No diário de pesquisa, foram registrados dados e observações, a fim de favorecer a produção 

de informações e possibilitar o registro do andamento da pesquisa. Os autores Barbosa e Hess 

(2010, p. 15) destacam que o diário de pesquisa pode contribuir, no decorrer do processo, para 

a auto formação de quem nele escreve em três perspectivas: a formação para a pesquisa; para a 

escrita e para a “formação de si como autor de sua atuação no social da vida cotidiana”. 

 

A entrevista feita com a professora da turma também foi uma fonte de dados importante para 

entender qual a visão dela sobre as temáticas étnico-raciais e de que forma esteve presente na 

dinâmica da sala de aula. 

 

[...] são muito utilizadas em estudos exploratórios, com o propósito de proporcionar 
melhor compreensão do problema, gerar hipóteses e fornecer elementos para a 
construção de instrumentos de coleta de dados. Mas também podem ser utilizadas 
para investigar um tema em profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas 
como qualitativas (GIL, 2008, p. 114). 

 

Os alunos, ao final da intervenção, responderam a um questionário desenvolvido com base na 

Escala de Likert, que “pode ser conceituada como um tipo de escala de atitude na qual o 

indivíduo respondente indica o seu grau de concordância ou discordância em relação a 

determinado objeto” (BERMURDES et al., 2016, p. 18). É importante ressaltar que esse tipo 

de questionário se trata de uma elaboração mais simples e de caráter ordinal, não medindo, 

portanto, o quanto uma atitude é mais ou menos favorável (GIL, 2008, p. 143). Foi 

desenvolvido um questionário contendo uma escala social de 3 (três) graduações, onde, além 

das opções de respostas escritas, utilizaram-se ilustrações de expressões faciais que 

correspondiam às respostas escritas, opção esta que se considerou plausível, uma vez que 
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muitas crianças da turma ainda não sabiam ler e escrever. A aplicação ocorreu de forma 

coletiva, à medida que as perguntas foram sendo feitas, as crianças marcavam um X no espaço 

correspondente a sua resposta. A fim de tornar a análise dos dados mais precisa, pedimos que 

algumas crianças justificassem oralmente suas respostas. 

 

Outras fontes de dados importantes foram coletadas de registros oficiais e registros estatísticos, 

tais como leis, portarias, Projeto Pedagógico da escola, fotografias, que serviram para fomentar 

a investigação do fato/fenômeno educacional (GIL, 2008, p. 147). 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

Os resultados foram analisados no decorrer da intervenção, considerando como a abordagem 

da temática afrodescendente em sala de aula de ensino fundamental contribuiu para a 

construção da identidade racial negra e sentimento de pertencimento. 

 

De acordo com André, em se tratando da análise dos dados, o pesquisador deve ir além da 

simples descrição, de forma a acrescentar algo novo ao tema estudado.  Dessa forma, “terá que 

recorrer aos fundamentos teóricos do estudo e às pesquisas correlacionadas, estabelecer 

conexões e relações que lhe permitam apontar as descobertas, os achados do estudo” (2013, p. 

101). 

  

No contexto da abordagem temática no ensino de humanidades para as relações étnico-raciais, 

numa perspectiva libertadora e humanizadora, buscou-se pensar em métodos de análise de 

dados de pesquisa que fossem adequados para as duas etapas principais: 

 

a) Etapa 1 – Contextualização da temática étnico-racial na escola, na turma em estudo e com a 

professora. Nessa etapa, foi realizado um breve estudo com características etnográficas.  

Segundo André (2015), um estudo de caso etnográfico se aplica quando o foco for a 

compreensão e descrição do processo, a fim de compreender um fenômeno contemporâneo que 

esteja ocorrendo numa situação de vida real. Ressalta-se que essa etapa não se constitui em uma 

pesquisa etnográfica aprofundada, e, sim, um breve estudo, que serviu para fundamentar a 

realização do projeto de intervenção na sala de aula. 

b) Etapa 2 – O estudo dos aspectos metodológicos e da abordagem temática das relações étnico-

raciais no ensino fundamental I na perspectiva da mediação dialética. Para essa etapa, fez-se 

análise por categorias e de conteúdo. Para Gomes (1994, p. 70), “as categorias são empregadas 
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para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar 

elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de agrupar tudo isso”. No que 

diz respeito à análise de conteúdo, segundo Bardin (2016), trata-se de um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos a condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. 

 

A análise por categorias acontece através do desmembramento do texto em unidades ou 

categorias, dessa forma, torna-se possível classificar os elementos, para identificar o que eles 

têm em comum, permitindo seu agrupamento. De acordo com Gomes (2009), esse tipo de 

procedimento pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa. Quanto à 

análise de conteúdo, segundo Franco, 

 

[...] a fala humana é tão rica que permite infinitas extrapolações e valiosas 
interpretações. Mas, é dela que se deve partir (tal como manifestada) e não falar “por 
meio dela”, para evitar a possível condição de efetuar uma análise baseada, apenas, 
em um exercício equivocado e que pode redundar na situação de uma mera projeção 
subjetiva (FRANCO, 2003, p. 23).  

 

A análise categorial, de acordo com Bardin, objetiva “tomar em consideração a totalidade de 

um ‘texto’, passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência 

de presença (ou de ausência)” (2016, p. 43). As observações anotadas no diário de pesquisa 

foram transcritas, tabuladas, tiveram suas ideias centrais e palavras-chave identificadas, a fim 

de subsidiar a formação das categorias e da análise de conteúdo.  

 

As rodas de conversas foram gravadas, transcritas, tabuladas, categorizadas e analisadas 

conforme as recomendações de Gobbi (2009), Franco (2003) e Bardin (2016). Para melhor 

compreensão da representação social produzida nas rodas de conversa, também identificamos 

as ideias centrais, palavras-chave e ancoragens, de acordo com Gomes (2009).  

 

A perspectiva da educação para as relações étnico-raciais foi analisada com base em Gomes 

(2002, 2003, 2017), Cavalleiro (2010) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Básica (BRASIL, 2013). Os aspectos pedagógicos da educação foram analisados com base nos 

pressupostos da pedagogia libertadora de Freire (1987, 2000), Solino e Gehlen (2014). A 
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perspectiva da mediação dialética foi analisada com base na metodologia de Arnoni (2002, 

2003 e 2012) e Correia e Carvalho (2012).  
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4 PROJETO ESCOLAR COLORIDOS 

4.1 ANTECEDENTES DO PROJETO ESCOLAR COLORIDOS 

O projeto de intervenção proposto foi ancorado na metodologia de abordagem temática 

Freiriana e na mediação dialética. No contexto do ensino fundamental, desenvolver um projeto 

nessa perspectiva é buscar uma alfabetização científica que supere o caráter conteudista e 

descontextualizado do ensino tradicional. Para Freire (1987), uma prática para a liberdade 

ocorre em uma relação dialógica entre educador e educandos, e os temas geradores devem 

refletir a realidade, com sentido para os alunos, e, assim, possibilitar a formação do pensamento 

crítico e a conscientização. O processo de alfabetização extrapola o entendimento do sentido 

entre fonemas e grafemas, é preciso que a leitura de palavras e a “leitura do mundo” 

estabeleçam uma relação dialética. Dessa forma, o entendimento crítico da dinâmica social 

atual possibilita a problematização e a desmistificação de “construções históricas” presentes em 

nossa sociedade.  

 

O projeto de intervenção visou, de forma crítica, problematizar temáticas étnico-raciais 

relevantes no contexto social escolar, onde os alunos puderam ter um papel ativo como atores 

de socialização, buscando romper com processos de desvalorização que desconsideram os 

valores culturais e colocam em risco a natureza e a vida humana, visto que, justamente nos anos 

iniciais do ensino fundamental, se estabelecem padrões de relacionamentos entre os pares, que 

terão influência na trajetória escolar e na vida dos sujeitos.  

 

Tendo como referencial de ensino uma prática pedagógica libertadora pautada em Freire, 

buscou-se realizar uma intervenção que valorizasse os saberes e o universo dos educandos, na 

busca de uma transformação social. Entende-se, contudo, que, dentro de uma perspectiva 

freiriana, o termo intervenção torna-se um tanto quanto contraditório, se considerarmos a 

origem etimológica da palavra. Assim, ressalta-se que o termo intervenção pedagógica está 

sendo abordado numa perspectiva de trabalho educativo com abordagem temática freiriana. 

 

Na metodologia freiriana, o conteúdo não pode estar descontextualizado da realidade dos 

sujeitos envolvidos no processo de conscientização. Faz-se necessário uma investigação da 

realidade, do pensamento e da linguagem vivenciada pelos educandos no meio em que vivem. 

Freire (1987) alerta que tal investigação não se trata de estudar e analisar o povo como objeto 

passivo, isso iria de encontro com a dialogicidade. Ao contrário, o processo de investigação 
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emerge do diálogo entre educandos e educador, em que fazem da realidade objeto de sua análise 

crítica e na práxis se constituem como sujeitos. Portanto, o ensino deve partir do universo 

temático dos educandos. 

 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e o povo, 
que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste buscar é 
o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É momento em que 
se realiza a investigação do que chamamos universo temático do povo ou o conjunto 
de seus temas geradores (FREIRE, 1987, p. 50).  

 

Conforme destacam Solino e Gehlen (2013), em uma abordagem temática freiriana, “o tema a 

ser trabalhado no contexto escolar necessita ter como ponto de partida situações de injustiças 

vivenciadas pelos estudantes e comunidade escolar”. O tema gerador deverá representar as 

contradições sociais, e, a partir dele, constitui-se o ponto em que as diferentes áreas do saber se 

relacionam interdisciplinarmente. Entende-se, assim, a interdisciplinaridade como uma 

ferramenta de compreensão da realidade contextual do objeto de estudo, em seus aspectos 

históricos, políticos, econômicos e culturais. 

 

A proposta deste trabalho partiu das questões investigativas, debatidas nas rodas de conversas, 

quando se estimulou o surgimento de novos questionamentos e temas que englobem as relações 

sociais e a realidade dos sujeitos participantes. Os debates e as discussões, na visão Frereana, 

apontam para uma prática social livre e crítica para além das relações internas do grupo, mas 

em favor da conscientização do sujeito, que se realiza no seu contexto social. As questões 

investigativas foram pensadas de forma a instigar os sujeitos a participarem dos debates 

expondo suas realidades, seus conceitos, suas crenças e concepções de mundo. 

 

Pergunta 1: Por que eu sou assim? Visamos discutir e compreender o conceito de raça, bem 

como as características físicas pessoais, entendendo o indivíduo como único. Em concordância 

com as DCN para Educação das Relações Étnico-Raciais, uma educação de qualidade precisa 

ter  

 

organizações escolares em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido 
o direito de aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si 
mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar costumes, ideias e 
comportamentos que lhes são adversos (BRASIL, 2013, p. 483). 

 

Pergunta 2: De onde eu vim? Procuramos conhecer e estudar a história familiar e local, 

ressaltando questões sociais e raciais na formação do povo brasileiro. Como sugere Freire, “a 
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localidade dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles vão criando do 

mundo. “Seu” mundo, em última análise, é a primeira e inevitável face do mundo mesmo” 

(FREIRE, 1992, p. 86). 

 

Pergunta 3: O que faço no mundo? Problematizamos e discutimos atitudes para o bem coletivo 

no ambiente natural, bem como nas relações interpessoais e o respeito à diversidade racial. Para 

Freire, é preciso ter “consciência do outro e de si como um ser no mundo, com o mundo e com 

os outros, sem a qual seria apenas um ser aí, um ser no suporte” (FREIRE, 2000, p. 112). 

 

Pergunta 4: O que posso ser? Discutimos sobre o potencial de transformação social a partir de 

ações coletivas e a importância do papel do cidadão na sociedade. A relevância do trabalho, 

com temáticas étnico-raciais e o debate sobre o racismo, em todos os níveis da educação, “não 

se restringem à população negra, ao contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez 

que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e 

pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática” (BRASIL, 2013, p. 483). 

 

A partir das perguntas investigativas (Figura 1), buscamos, nas rodas de conversas, discutir 

assuntos trazidos pelas crianças e, a partir deles, desenvolver as atividades que integrem os 

conteúdos regulares com temas da História e Cultura africana. Listam-se, a seguir, os temas que 

surgiram durante as rodas de conversas da intervenção pedagógica.  
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Figura 3 – Diagrama mental produzido a partir dos potenciais temáticos e conteúdo programático promovidos pela intervenção pedagógica 

 
Fonte:  Elaborado pela pesquisadora (2018)
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Após as rodas de conversas e debates das questões investigativas, partimos para as etapas de 

codificação e decodificação dos temas levantados. Essas etapas são marcadas pelo que 

denomina Freire de “práxis pedagógica dialógica”, onde acontecem a 

discussão/problematização da realidade. Por meio das discussões, os alunos têm a oportunidade 

de fazer uma nova leitura do mundo, confrontando seus saberes prévios com novos conceitos. 

Essa nova leitura ou (re) leitura permite que pesquisador e alunos façam uma análise da 

realidade ao decodificar as situações-limite da realidade em que estão inseridos.  

 

O resultado desse processo de codificação, decodificação e análise, mais do que os saberes 

científicos, contribuem para que os alunos ultrapassem a esfera espontânea da realidade para 

atingir uma percepção crítica sobre ela, avaliando atitudes e conceitos da sociedade em que se 

inserem.  O processo de investigação temática, de acordo com Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011), consiste em cinco passos, descritos no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Etapas da intervenção pedagógica perpassados pelo projeto Coloridos. 
Investigação Temática 

1ª ETAPA Levantamento Preliminar Reconhecimento da comunidade 

2ª ETAPA Codificação 
Análise e escolha de contradições sociais 
vivenciadas pelos envolvidos. 

3ª ETAPA Descodificação 
As escolhas dessas situações significativas podem 
ser confirmadas e sintetizadas em Temas 
Geradores 

4ª ETAPA Redução Temática 
A escolha dos conceitos para compreender o tema 
e planejamento de ensino 

5ª ETAPA Desenvolvimento em Sala Aula 
Implementação das atividades didático- 
pedagógicas em sala de aula. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

 

O projeto de intervenção pedagógica “Coloridos” foi desenvolvido dentro da perspectiva 

supracitada. Primeiramente, fez-se o levantamento das temáticas com os alunos e, depois, o 

desenvolvimento das atividades propostas. O projeto foi realizado num período de três meses, 

com treze encontros, e proporcionou momentos de contação de histórias, releituras de obras de 

artes, produção de textos individuais e coletivos, atividades de pesquisa, receita culinária, 

construção de uma boneca de meia, trabalhos com sucata e uma aula de campo.  
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Quadro 7 – Etapas do projeto escolar “Coloridos”, desenvolvido em uma escola municipal da 
cidade de Serra, no período de agosto a novembro de 2018. 

Etapa Período Título Descrição 

1 
Ago 
2018 

Entrevista com a professora 
da turma e arranjos para o 

Projeto 

Entrevista com a professora e discussão sobre a 
metodologia do trabalho. Planejamento do projeto. 

2 
Ago 
2018 

Abordagem dos 
participantes e 

início do projeto 

Divulgação do projeto escolar “Coloridos” na escola. 
Processo de adesão voluntária e autorização. 

3 
Ago/ Set/ 

Out 
2018 

Atividades formativas Realização de atividades formativas. 

4 
Out 

2018 
Aula de Campo 

Estudo prévio sobre o Congo, sua cultura, seus 
instrumentos e história. Estudo de aspectos científicos, 

culturais, econômicos, sociais e ambientais. 

5 
Nov 
2018 

Culminância do Projeto 

Realização da avaliação geral do trabalho. 
Exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos e 

apresentações culturais relacionadas às relações étnico-
raciais. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

4.2 ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLAR COLORIDOS 

O primeiro contato com a professora da turma, no dia 03 de agosto, foi muito positivo. Ela se 

mostrou animada e receptiva diante da proposta do projeto e da metodologia de ensino 

apresentada. Na primeira conversa, foi apresentada a proposta, definidos o dia da intervenção 

e os dias das reuniões com os pais para autorização de participação. O combinado, à princípio, 

foi de que faríamos um encontro semanal, totalizando 10 a 12 encontros. 

 

Na semana seguinte, nos encontramos novamente, no dia 07 de agosto, para conversar sobre a 

primeira roda de conversa com as crianças e também para uma entrevista. Explicou-se para a 

professora que o objetivo da entrevista era ter uma noção das impressões dela sobre o tema 

relações étnico-raciais e conhecer possíveis trabalhos por ela desenvolvidos.  

 

A entrevista proporcionou uma primeira impressão da visão da professora da turma a respeito 

das relações étnico-raciais e da necessidade de discutir e aprofundar com ela o trabalho com 

abordagens temáticas, as perguntas investigativas e a dinâmica da intervenção de modo geral. 

A seguir, a transcrição de trechos da referida entrevista: 

 

Pesquisadora: - [...] Qual a sua formação? E a quanto tempo leciona para ensino fundamental? 
Professora: - [...] Fiz o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para Gestão Escolar pela UFES. 
Trabalho como regente de turma desde o ano de 2009. 
Pesquisadora: - [...] Conhece a Lei 10.639/2003? 
Professora: - [...] Sim, é a lei que inclui a História e Cultura Afro no currículo da escola. 
Pesquisadora: - [...] Teve acesso às DCN para as relações étnico-raciais? 
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Professora: Não. 
Pesquisadora: - [...] Já trabalhou com temáticas étnico-raciais em sala de aula? Já desenvolveu algum projeto? 
Professora: - [...] Já desenvolvi alguns projetos nas turmas que trabalhei, tanto na rede de ensino da Serra quanto 
na de Cariacica. Gosto dos livros “Menina bonita do laço de fita”, “Os cabelos de Lelê”, “Pretinha de neve”. Tem 
filmes que são muito legais para trabalhar com a temática. 
Pesquisadora: - [...] O que entende por ações afirmativas? E democracia racial? 
Professora: - [...] Entendo que ações afirmativas são condutas em prol de grupos que sofrem ou sofreram racismo 
e preconceito de qualquer natureza.  Democracia racial não existe, pois não há um regime político que dê voz a 
todos sem qualquer distinção ou privilégio. 
Pesquisadora: - [...] Já fez algum curso de formação para trabalhar com relações étnico-raciais?  
Professora: - [...] Iniciei um curso oferecido pelo município de Serra, mas não concluí por motivos de saúde. 
Pesquisadora: - [...] Nota discursos racistas e preconceituosos em sala de aula? 
Professora: - [...] Sim, na sala de aula e na escola, em adultos e crianças. 
Pesquisadora: - [...] Como classifica a maioria dos alunos da sala, no que se refere à classificação racial? 
Professora: A maioria negros. 
Pesquisadora: - [...] Qual a importância do trabalho sobre relações étnico-raciais? 
Professora: - [...] Conhecimento gera entendimento e entendimento gera transformação. A história do negro não 
começou na escravidão das colônias portuguesas, ela é muito mais do que isso. Conhecer, valorizar e compreender 
a história africana e afro brasileira e movimentos sociais é o começo da transformação de uma sociedade tão 
preconceituosa e racista em uma sociedade com igualdade social e racial. 
Pesquisadora: - [...] O que conhece sobre a metodologia de abordagens temáticas de Paulo Freire? 
Professora: Nada 

 

No decorrer da entrevista, notou-se que, embora a professora não tenha tido acesso às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais, tem conhecimento da lei e 

já realizou ações em sala de aula para trabalhar com a temática racial. A professora entende que 

a democracia racial não existe em nossa sociedade e que as ações afirmativas são condutas em 

prol de grupos que sofreram e sofrem racismo. Ela identifica discursos racistas na escola e 

compreende que temáticas étnico-raciais trabalhadas na escola são fundamentais para uma 

transformação social.  

 

O fato de a escola estar localizada em uma comunidade carente, onde grande parte das mães e 

pais trabalham fora do bairro, por orientação da pedagoga, marcamos três encontros com os 

responsáveis, nos dias 07, 08 e 09 de agosto, às 17 horas, no horário da saída, de forma que 

todos pudessem se organizar para comparecer, já que a frequência nas reuniões escolares é 

pequena. No decorrer desses três dias, conseguimos apresentar o projeto e recolhemos a 

autorização de 19 famílias. Com os demais que não compareceram fizemos contato telefônico 

seguido de agendamento para que todos pudessem assinar o termo de assentimento, para que 

iniciássemos a intervenção.  

4.2.1 A roda de conversa e expressão étnico-racial 

O primeiro encontro com as crianças foi fundamental para que, durante a roda de conversa, por 

meio das perguntas investigativas, pudéssemos perceber as situações significativas (temas 
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geradores), as quais promoveram os conceitos a serem trabalhados e estruturaram o 

planejamento de ensino.  

 

A roda de conversa foi realizada na biblioteca da escola. Após as apresentações, iniciamos a 

conversa perguntando se eles já tinham ouvido ou se conheciam as expressão “étnico-racial”. 

Todos disseram que não conheciam. Depois perguntamos se sabiam o que seria étnico. 

Novamente, ninguém soube. Perguntamos então o que seria racial, e uma criança disse 

“racismo”. Explicamos que a palavra racial é derivada de raça, e questionamos se eles sabiam 

o que era raça. Muitos disseram que raça era de cachorro. Uma das meninas disse: “é tipo 

cachorro vira-lata, alemão”. 

 

Após essa colocação, perguntamos se eles já tinham escutado ou visto algo na televisão sobre 

raça de pessoas – brancas, negras ou pardas. Uma aluna disse: “meu cachorro é da raça negra”; 

um outro aluno falou: “raça é: tem pessoa que é negra, tem pessoa que é branca, tem pessoa 

que é morena, então a gente chama de raça”. Eles então concordaram que as características de 

cada um se “encaixam” em uma raça. 

 

A partir dessa conclusão, perguntamos porque cada um é como é, tipo de cabelo, cor de pele. 

O primeiro aluno a responder disse que “foi Deus que escolheu”. Depois dessa fala, vários 

colegas concordaram, repedindo a mesma coisa. Perguntamos diretamente para uma aluna 

negra: “se a mãe do seu colega fosse a sua mãe, você teria a mesma aparência? ”. Ela respondeu 

que sim, mas um colega apontou que não, pois a mãe dele é branca. A conclusão de alguns é 

que se parecem com mães e pais, outros disseram parecer com os tios ou avós.  

 

A pergunta que fizemos em seguida foi se parecemos com nossos familiares também no jeito 

de ser. Alguns pontuaram que não, uma das crianças disse: “cada um tem um jeito diferente”. 

Porém, outra criança disse: “não, mas a minha mãe quando era pequena era mais ou menos 

igual a mim, e meu irmão, como meu pai”. A partir dessa colocação passamos a discutir sobre 

as características físicas que herdamos de nossos familiares, e todos concordaram com o colega 

que disse que isso acontece porque “temos o mesmo sangue que nossos pais”.  

 

Seguindo a proposta das perguntas investigativas, perguntamos às crianças o que estamos 

fazendo aqui no mundo, por que eles acham que nascemos. As respostas foram diversas, “pra 

brincar”, “pra estudar”, “pra viver”, “pra reproduzir outras pessoas”. Um dos meninos disse: 
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“pra ter família, amigos, já pensou se uma pessoa ficasse no mundo sozinha? Não ia ter 

nenhuma graça”. Partindo desse manifesto, falamos com os alunos sobre o mundo populoso em 

que vivemos e questionamos se todas as pessoas que estão no mundo querem ter família e 

amigos, se todas são boas. A maioria respondeu que sim. Porém, poucos disseram que não, e 

uma declarou que “nem todo mundo é bom”. Novamente, conversamos sobre as pessoas terem 

vidas diferentes umas das outras. Perguntamos então diretamente, e eles responderam de forma 

unânime.  

 

Pesquisadora: - [...] tem pessoas que fazem tudo certo? 
Alunos: - [...] não. 
Pesquisadora: - [...] tem gente que faz coisa errada? 
Alunos: - sim. 
Pesquisadora: - [...] tem gente que faz mal pra outras pessoas?  
Alunos: - sim. 
Pesquisadora: - [...] tem gente que xinga os outros? 
Alunos: - sim. 

 

Concluímos, juntos, que no mundo estamos cercados de coisas boas e coisas ruins e que iríamos 

nos esforçar para fazer boas escolhas, como escutar e respeitar a professora e colegas. Nesse 

momento, uma aluna pediu para falar: “[...] não podemos negar água, nem comida para as 

pessoas, Deus vai se disfarçar de mendigo, vai pedir comida pra gente, pra ver quem vai dar e 

quem não vai dar [...]”. A professora da turma perguntou à aluna onde ela havia ouvido a teoria 

do disfarce de Deus, ela respondeu que era evangélica, mas não é mais. As crianças em sua 

totalidade disseram que querem ser “boas pessoas”. Fazendo uma ligação com essa fala dos 

alunos passamos para a pergunta seguinte. De forma individual, perguntamos às crianças o que 

elas gostariam de ser no futuro ou o que gostariam de estudar, as respostas foram bem variadas: 

3 afirmaram que querem ser policiais, 2, professora, 1, cantora, 2, diretora de escola, 2, exército, 

1, bombeiro, 1, delegado, 4, médicos, 1, enfermeira, 1, ganhador da mega sena e criador de 

jogos, 1, youtuber, 2, cantora, 1, modelo e famosa, 1, cozinheira, 1, não soube responder e o 

último disse querer ser cirurgião. Algumas crianças estranharam a palavra, pois não sabiam o 

que era. A primeira criança que disse querer ser “polícia” completou dizendo “[...] trabalhar pra 

alugar uma casa, nem faltar no trabalho pra gente crescer e alugar um apartamento [...]”. Tal 

fala evidencia uma preocupação da criança com a moradia. 

 

Retomamos com as crianças os temas que discutimos anteriormente e voltamos ao assunto que 

iniciou a nossa conversa, relações étnico-raciais. Perguntamos a elas o que é racismo. Logo, 

um dos meninos respondeu que [...] “racismo é quando zomba da cor da pessoa, faz brincadeira 
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com a raça da pessoa, isso que é racismo”. Uma das meninas, que é negra, disse “Eu vi um 

negro na televisão e ele falou assim: tudo começa pelo respeito, por causa do racismo. Porque 

tem vezes que as pessoas zombam da cor das outras, então respira fundo, conta pra mãe ou pro 

pai, conta pro diretor da escola e eles resolvem”.  

 

Considerando dessa colocação, perguntamos se ela acha que quando a pessoa sentir que está 

sendo vítima de racismo deve conversar com alguém, e ela respondeu “porque a pessoa tem 

que ter respeito com a outra, porque, vamos supor que eu fale pra essa colega aqui, nossa, você 

é feia, seu cabelo é feio, isso é uma coisa feia, então tem que começar pelo respeito”. Outro 

colega completou “isso é racismo”. 

 

A pergunta seguinte foi se elas acreditam que uma pessoa é melhor do que a outra por causa da 

cor da pele ou do cabelo. Em uníssono, responderam que não. Questionamos se uma pessoa 

negra é mais inteligente que uma branca ou vice-versa, todos concordaram que não. E um 

menino colocou que “as duas podem ser inteligentes e estudar”. Uma criança pediu para falar 

e contou uma situação em que ela presenciou uma criança chamando outra, que seria gorda, de 

“porquinho da tele sena”. Nesse momento, todas as crianças riram. Perguntamos se elas 

acharam engraçado o menino ser chamado de porquinho e, apesar dos risos, a maioria disse que 

não. Questionamos, então, se eles acreditam que aquele menino que foi chamado de porquinho 

considerou a situação engraçada. Embora alguns tenham dado risadas, a maioria concordou que 

ele não deve ter considerado a situação engraçada. A mesma menina que narrou o acontecido 

disse que, após ter sido chamado de porquinho, o menino revidou, ofendendo a colega. 

Conversamos então sobre como o desrespeito, muitas vezes, é respondido também com 

desrespeito.  

 

Ao ressignificar a raça, além de trazer questionamentos sobre a história do negro no Brasil e 

construir uma visão contra-hegemônica a fim de esclarecer aspectos políticos, ideológicos e 

sociais, a questão racial pode ser interpretada “como trunfo, e não empecilho para construção 

de uma sociedade mais democrática, onde todos, reconhecidos na sua diferença, sejam tratados 

igualmente como sujeitos de direitos” (GOMES, 2017, p. 22).  

 

A criança que anteriormente não havia falado sobre qual profissão gostaria de ter resolveu 

expressar que gostaria de ser policial. Um outro colega falou “[...] tem uma chance de a gente 

ser do exército e morrer [...]”. Conversamos então sobre os riscos de ser policial e do poder do 
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policial para defender ou ferir alguém, por isso é preciso estudar e estar preparado para essa 

profissão. Durante a conversa, uma aluna relatou que presenciou policiais batendo muito em 

dois rapazes na sua rua, porque eles haviam roubado alguém. Diante dessa fala, perguntamos 

se é necessário bater em alguém que está já está preso. Logo um dos garotos respondeu que 

“[...] precisa, os caras podem estar armados, tia [...]”. O grupo se dividiu entre os que 

concordavam com a fala do colega e outros tantos que discordavam. Para tentar compreender 

melhor a visão das crianças sobre o tema, perguntamos se quando eles fazem algo errado, a 

mãe, além de deixar de castigo, deveria bater, e a grande maioria concordou que sim. O mesmo 

menino da referida fala completou: “[...] então é igual o policial, alguém rouba, e a polícia bate 

[...]”. Outra criança falou que “quando a polícia acha uma coisa entranha na pessoa, eles reviram 

né? Aì, quando não tem nada, eles liberam, e, quando tem alguma coisa, eles prendem [...]”. 

Perguntamos o que seria estranho em uma pessoa para que fosse abordada pela polícia, e a 

mesma aluna pontuou que “[...] quando eles olham e tem alguma coisa incomodando, eles falam 

mão na parede, e tem que obedecer, senão vai presa”. Um menino falou: “meu pai já foi parado 

pela polícia” e uma menina afirmou “meu pai também, e o menino estava armado,a arma era 

oitão [...]”.  

 

A professora da turma propôs uma situação hipotética onde todos seriam policiais que foram 

chamados para resolver um problema no bairro. Deveriam procurar uma pessoa que assaltou 

alguém, e perguntou às crianças como elas imaginam que seria a pessoa suspeita. Alguns 

trechos da roda de conversas evidenciam as falas produzidas durante o momento, como se vê a 

seguir:  

 
Menino 01: - [...] alguém com capacete ou máscara. 
Menina 04: - [...] a polícia grava o rosto. 
Professora: - [...] como seria esse rosto? 
Menino 02: - [...] eu acho que é preto e tem barba. 
Menino 06: - [...] preto escuro. 
Professora: - [...] a roupa dele vocês acham que seria como? 
Todos – Preta [gritos]. 
Professora: - Nova ou velha? 
Maioria: - Velha [gritos] 
Alguns: - Nova. 
Menino 02: - [...] se for nova é porque ele roubou. 
- Se ele não está de capacete, se ele não está com o capuz, se ele não tem nada para esconder o rosto. 
Professora: - Você acha que o rosto dele seria como?  
Menino 06: - [...] Ele é negro. 
Menina 06: - [...] Ele é mendigo. 
Menino 08: - [...] É negro. 
Menina 10: - [...] É branco. 
Menina 09: - [...] Ele é menor. 
Menina 07: - [...] Acho que ele é alto. 
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Menina 08: - [...] Acho que ele é preto. 
Menino 11: - [...] Negro. 
Menino 09: - [...] Eu acho que ele se parece com a foto que o seu delegado te deu, porque o delegado sempre dá 
uma foto pra você procurar uma pessoa. 
Menino 05: - [...] Se ele já tiver uma busca da polícia. 

 

A fala das crianças em relação à polícia evidenciou que eles associam a ação policial à violência 

e que, de certa forma, a validam. Outro aspecto que destacamos é que o grupo, de forma geral, 

já internalizou estereótipos característicos de nossa cultura que atuam como fios condutores 

para a propagação do preconceito. Como aponta Cavalleiro,  

 

[...] os estereótipos, por sua vez, dão origem ao estigma que, imputado ao indivíduo 
negro, dificulta sua aceitação no cotidiano da vida social, impondo-lhe a característica 
de desacreditado (...) eles evitam a necessidade de se pensar sobre os efeitos das 
condições sociais, que contribuem para o desajustamento e exclusão de alguns 
(CAVALLEIRO, 2010, p. 31). 

 

Ficou combinado com as crianças que, após essa primeira conversa, nos encontraríamos uma 

vez por semana para desenvolver o nosso projeto. Na semana seguinte, com base na conversa 

com as crianças e no diagnóstico, por meio das perguntas investigativas, encontramos com a 

professora da turma para apresentar a proposta de trabalho do projeto. 

 

A proposta que apresentamos foi muito bem recebida pela professora, que mostrou estar 

animada com as atividades previstas. Logo identificou um livro da proposta com o qual já havia 

trabalhado em sala e sugeriu um outro. Após a apreciação do livro, acatamos sua proposição. 

A professora sugeriu também uma atividade de artes com diversos materiais, na qual os alunos 

iriam criar diferentes tipos de cabelos. As atividades e as etapas previstas do projeto escolar 

ficaram definidas como consta no Quadro 8. 

4.2.2 Contação da história “Flávia e o bolo de chocolate” 

A primeira atividade do projeto de intervenção aconteceu no dia 24 de agosto, com a contação 

da história “Flávia e o bolo de chocolate”, que retrata os questionamentos de uma menina negra 

sobre a sua pele marrom, diferente da pele branca da sua mãe adotiva. O livro, de autoria da 

jornalista Mirian Leitão, aborda temas delicados como adoção e questões sobre diversidade 

racial.  
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A personagem central do livro é uma menina que, em um determinado momento de sua 

infância, passa a questionar sua cor e a estabelecer comparações com a mãe, que é branca. A 

autora Eliane Cavalleiro destaca que em nossa sociedade  

[...] predomina uma visão negativamente preconceituosa, historicamente construída, 
a respeito do negro e, em contrapartida, a identificação positiva do branco, a 
identidade estruturada durante o processo de socialização terá por base a precariedade 
de modelos satisfatórios e a abundância de estereótipos negativos sobre negros. Isso 
leva a supor que uma imagem desvalorativa/inferiorizante de negros, bem como a 
valorativa de indivíduos brancos, possa ser interiorizada, no decorrer da formação dos 
indivíduos, por intermédio dos processos socializadores (CAVALLEIRO, 2010, p. 
23). 
 

Quadro 8 – Etapas do projeto “Coloridos”, correspondendo às atividades, dinâmicas e seus 
objetivos a cada data de encontro da intervenção escolar. 

Encontro Dinâmica Atividade Objetivo 

1 
24/08 

História: 
Flávia e o 
Bolo de 

Chocolate 
(Mirian 
Leitão) 

Roda de história e 
conversa. 

Conversa sobre a história e a diferença racial entre os 
personagens da mãe e da filha. 

Discussão com as crianças sobre as diferenças físicas 
e de personalidade de cada um. 

Questioná-los sobre os sentimentos de Flávia sobre si 
mesma. Após a discussão, propor um autorretrato, 
usando Giz de Cera Pintkor 12 cores Tons de Pele. 

2 
31/08 

História: 
Flávia e o 
Bolo de 

Chocolate 
(Mirian 
Leitão) 

Reconto da história 
(convite aos alunos 
para participar da 

leitura). 
Convite aos alunos 

para fazer uma receita 
de bolo de chocolate 

para o lanche 
compartilhado. 

Discussão sobre a diversidade e as características de 
cada um, fazendo um paralelo com os ingredientes 

do bolo. 
Convidá-los a refletir sobre como ingredientes tão 

distintos, juntos, se tornam harmoniosos e saborosos. 

3 
06/09 

Projeção, em 
data show, da 
obra “Café – 

1940”, de 
Portinari 

Releitura da obra do 
artista. 

A partir da obra de Portinari, discussão sobre as 
percepções deles da imagem. 

Conversa sobre o tráfico dos negros para o Brasil e o 
trabalho escravo. 

4 
14/09 

História: 
Pretinha de 

Neve e os sete 
gigantes 

Confeccionar um 
boneco ou uma boneca 
para ser a mascote do 

projeto. 

Conversa sobre a história e sobre a diversidade dos 
tipos de cabelos. 

5 
21/09 

Imagine uma 
menina com 
cabelos do 

Brasil 

Pesquisa de fotografias 
e imagens, para montar 

uma exposição que 
represente a 

diversidade de cabelos 
e penteados africanos. 

Fala sobre a importância do cabelo na cultura 
africana, com seus turbantes, tranças, dreads e black 
power. Conversa sobre o conceito de estereótipos, 
buscando ressaltar o valor da individualidade e da 

diversidade. 

6 
27/09 

Imagine uma 
menina com 
cabelos do 

Brasil 

Colagem com diversos 
materiais e texturas 
para fazer diferentes 

cabelos. 

Conversa sobre a diversidade de cabelos e proposta 
de atividade lúdica e artística, com materiais 

diferentes, para estimular a criatividade. 

7 
28/09 

Música: 
“Barquinho”, 
Banda Casaca 

Aprender a letra da 
música e coletivamente 

construir versos para 
uma música de congo 

da turma. 

Fala sobre o Congo e as bandas existentes no nosso 
estado. 

Conversar sobre a Festa de São Benedito e as 
congadas que acontecem no município. Pontuar 
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sobre a importância do respeito à diversidade 
religiosa e às diferentes manifestações culturais. 
Discutir sobre a letra da música e suas rimas e 

produzir um texto em versos. 

8 
01/10 

Passeio de 
ônibus até 

Serra - sede. 

Visita à Associação de 
Congo da Serra 

Conhecer o Congo, sua história e importância no 
município da Serra. Aprender sobre os instrumentos 

e músicas. 

9 
16/10 

Garrafas pet e 
latas de metal. 

Confeccionar casacas e 
tambores com as 

sucatas. 

Aprender sobre o reaproveitamento de materiais e 
estimular a criatividade artística. 

10 
19/10 

Música: 
“Coloridos”, 

Palavra 
Cantada 

Confeccionar uma 
bandeira a partir de um 

tema relacionado às 
relações étnico-raciais 
para a banda de congo 

da turma. 

Na roda de conversa, relembrar as características das 
Bandeiras das Bandas de Congo que vimos na 

Associação. Escolher um tema para a bandeira da 
turma. 

11 
26/10 

Personalidades 
Negras. 

Produzir um mosaico a 
partir de imagem 

recortada, depois, colar 
as partes para descobrir 

a personalidade que 
aparece. 

Depois de mostrar a imagem (Mandela) do mosaico 
que eles produziram, retomar a questão investigativa 
do nosso primeiro encontro, onde eles disseram o que 

gostariam de ser. Apresentar para a turma 
personalidades negras que de alguma forma 

contribuem na luta pela igualdade racial. 

12 
05/11 

Congo do 
2ºano do 
ensino 

fundamental 

Ensaio da banda e de 
coreografia. 

Definir coletivamente as funções de cada um na 
banda de congo e ensaiar para a apresentação que 

ocorrerá na culminância do projeto. 

13 
14/11 

Culminância 
do Projeto 

Exposição dos 
trabalhos 

desenvolvidos 

Apresentar e difundir na escola o trabalho 
desenvolvido pela turma e contribuir para reflexão 

sobre a diversidade e formação da identidade racial. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

 

A situação proposta no referido livro e que Cavalleiro discute em Do silêncio do lar ao silêncio 

escolar, mais do que uma questão de autoaceitação, é uma questão de construção social, onde 

as crianças passam a internalizar, desde cedo, uma imagem negativa da negritude e, em 

contrapartida, assimilam uma imagem de superioridade branca. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares para Educação das Relações Étnico-raciais,  

 

[...] ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura 
e valoriza principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco 
valorizando as outras, que são a indígena, a africana, a asiática (BRASIL, 2013, p, 
480).  
 

O primeiro questionamento que fizemos para as crianças a respeito da narrativa do livro foi por 

que, mesmo sendo mãe e filha, as personagens do livro eram diferentes. E as respostas foram 

as seguintes.  

 

- Porque a Flávia era adotada e não saiu da barriga da mãe - imediatamente uma aluna respondeu. 
- De qual cor nasce uma criança que tem a mãe branca e o pai negro? – perguntamos. 
- Negra. – algumas responderam.  
- Branca. – pontuaram outras.  
- Poderia também ser parda, uma mistura. – refletimos com elas. 
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- Eu sou moreno. – disse um menino. 
- Por que vocês acham que a Flávia não queria ser marrom? – perguntamos. 
- Porque a mãe dela era branca. – respondeu uma menina. 
- Ela queria ser igual à mãe? – questionamos.  
- Sim. – várias responderam em uníssono. 

 

Discutimos com elas sobre Flávia não querer ser marrom e sobre como ela foi percebendo, com 

a ajuda da mãe, que existiam diversas coisas marrons que ela adorava. Nesse momento, as 

crianças começaram a citar “bolo de chocolate”, “brigadeiro”, “ovo de páscoa”, “sorvete”, 

“picolé”, “o cachorro”, “açaí”. Iniciamos com os alunos uma discussão sobre as diferenças entre 

as pessoas, diversidade de tipos físicos que existem até mesmo na turma deles e a similaridade 

biológica e fisiológica entre os seres humanos. Eles apontaram que, embora diferentes, todos 

temos esqueleto, órgãos, como coração, intestino, pulmão, e sangue vermelho. Conversamos 

também sobre a analogia que a mãe da personagem Flávia faz no livro – mesmo existindo uma 

variedade grande de flores, elas pertencem ao mesmo grupo, são flores. Portanto, somos pessoas 

diferentes, mas todos seres humanos.  

 

É importante ressaltar que, com alunos das séries finais (4º e 5º anos), onde os conteúdos de 

ciências já estão mais ampliados, seria importante aprofundar a discussão sobre as diferenças 

físicas relacionadas às adaptações que os povos foram sofrendo no decorrer do tempo com a 

migração para lugares mais frios, alterando, assim, a textura capilar e outras características, 

como, por exemplo, a largura das narinas e o tamanho da base do nariz, que estão fortemente 

associadas ao clima, principalmente, à temperatura e à umidade absolutas.  

 

A Figura 4 mostra um mosaico de fotografias da atividade sore o livro “Flávia e o bolo de 

chocolate”. O mosaico contém registros da roda de conversa sobre esse livro, reconhecimento 

da autoimagem e atividade de autorretrato. 
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Figura 4 – Mosaico de fotografias da atividade sore o livro Flávia e o bolo de chocolate. Painel 
finalizado com os autorretratos. Atividade de autorretrato utilizando giz de cera da Koralle e 
Uniafro. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 
 

As crianças, posteriormente à discussão do livro, foram convidadas a fazer um autorretrato, 

observando suas características físicas, cor de cabelo e de pele, formato do nariz e da boca. Para 

auxiliar na escolha da cor da pele, disponibilizamos um estojo de giz de cera com 12 tons que 

se aproximam ao máximo dos diversos tons de pele. A caixa de lápis de cor tradicional exclui 

a possibilidade de representação das diversas tonalidades de pele, fazendo uma 

homogeneização que serve ao branqueamento, impedindo a possibilidade de variadas 

representatividades. Sem representatividade não há identificação e, portanto, cria-se uma 

barreira que exclui e afeta a autoestima de crianças negras. O giz de cera da Koralle em parceria 

com a Uniafro é uma ferramenta de combate ao racismo e foi desenvolvido a fim de 

conscientizar crianças e adultos de que os tons de pele são muitos. Para auxiliar as crianças no 

processo de reconhecimento da autoimagem, foi colocado na sala um espelho, onde eles 

poderiam observar suas características físicas.  

 

O encerramento do encontro aconteceu com uma roda de conversa, onde as crianças tiveram a 

oportunidade de expressar o que mais gostaram na história e o que eles aprenderam. O primeiro 

aluno a falar disse que aprendeu “que todo mundo é diferente e que a cor da pele não importa, 

nem do cabelo”. Outro menino disse que “ninguém pode ficar porque a cor é feia e quer ser que 
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nem a mãe, é Deus que escolheu nossa cor, Deus vai escolher o que vai ser”. Uma menina disse 

que “mesmo gêmeos não gostam da mesma coisa”. Um outro aluno disse que aprendeu que “a 

gente tem que respeitar os outros e também gostar da gente como é, e os outros. Todos são 

diferentes”. 

 

Os discursos pacificadores e que atribuem as condições de vida a escolhas divinas são 

frequentes e representam uma visão fatalista da vida, como se vivêssemos todos desconectados 

da realidade. Daí a importância da pedagogia e da filosofia da libertação, de uma educação 

problematizadora. Como coloca Freire, “quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais 

ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada 

dos depósitos percebidos” (1987, p. 34). 

 

Para concluir, depois de todas as falas sobre o que aprenderam, perguntamos se alguém gostaria 

de ser diferente do que é. Imediatamente, o mesmo aluno que se pronunciou no início da nossa 

conversa disse que sim, nas palavras dele, “gostaria de ser branco”. Quando perguntamos por 

que ele gostaria de ser branco, não soube responder. Alguns colegas então pontuaram que, 

anteriormente, ele havia dito que a cor da pele não importava. A fala do aluno demonstra como 

é desafiador “construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, 

ensina aos negros, desde muito cedo, que, para ser aceito, é preciso negar-se a si mesmo [...]” 

(GOMES, 2005, p. 43). 

  

A segunda atividade do projeto foi realizada no dia 31 de agosto, no refeitório da escola. 

Iniciamos com o reconto da história “Flávia e o bolo de chocolate”. Depois, retomamos algumas 

discussões da semana anterior a respeito da diversidade. Aproveitando a fala das crianças sobre 

o respeito às diferenças, explicamos que é possível pessoas diferentes conviverem em 

harmonia, assim como os ingredientes de um bolo que, mesmo diversos em aparência e sabor, 

juntos, se transformam num delicioso alimento.  

 

O primeiro passo foi conversar sobre a estrutura de uma receita, seus ingredientes e modo de 

fazer. Depois as crianças experimentaram alguns ingredientes e observaram suas propriedades 

(sólido, líquido, doce etc.). Finalmente, participaram de todas as etapas de produção do bolo. 

Com o bolo finalizado, as crianças foram convidadas a escrever a receita no caderno, para que 

pudessem reproduzir novamente em casa com a família e, também, conhecer o gênero textual 

de uma receita e sua estrutura. O encontro foi encerrado com a degustação do bolo. 
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A Figura 5 mostra um mosaico de fotografias sobre a produção do bolo. O mosaico contém 

registros da produção e do bolo de chocolate pronto, dos alunos no processo de confeito do 

desse bolo e a prova dele. 

 
Figura 5 – Mosaico de fotografias sobre a produção do bolo. Produção da receita de bolo de 
chocolate. Produção de bolo de chocolate. O bolo de chocolate pronto. Confeitando o bolo de 
chocolate e a prova do bolo. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 

 

A ludicidade e a fantasia fazem parte do universo infantil e precisam ser valorizadas. No livro 

“Flávia e o bolo de chocolate”, a autora fez uso desse recurso, ao comparar a cor marrom da 

personagem com a de objetos e alimentos (areia do parque, brigadeiro, bolo de chocolate, etc) 

com os quais as crianças rapidamente se identificam, porém, são ela classificadas como “coisas” 

e não, pessoas. Embora o enredo da história contribua para reflexões sobre a diversidade étnica, 

essa é uma crítica importante a fazer ao texto. 

 

O tratamento como mercadoria, as violências (físicas, psicológicas e sexuais) e a 

desclassificação da cultura e estética negra fizeram parte da tentativa do processo de 

coisificação dos africanos escravizados, chamado por Dussel (1993) de “o encobrimento do 

outro”.  

 

No entanto, o Movimento Negro, em suas diversas formas de resistência, não permitiu que esse 

processo fosse concretizado. Como aponta Freire (2017), a vocação do homem é ser sujeito de 
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sua própria história e não objeto. Para Freire (1987) a desumanização é uma realidade histórica 

vivida pelos homens, em contrapartida “e talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação 

que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua humanização” (FREIRE, 1987, 

p. 16). 

 

Os livros e filmes que comparam pessoas negras com objetos e/ou animais podem trazer à tona 

“a coisificação” e sabotar o trabalho de emancipação e humanização. Na perspectiva da 

educação humanizadora proposta por Freire faz-se necessário estar alerta, problematizar e 

utilizar esses materiais de forma crítica. 

4.2.3 História do Brasil e a luta do Movimento Negro pela emancipação 

A terceira atividade foi realizada na biblioteca da escola, no dia 6 de setembro, com a proposta 

de, a partir da obra de Portinari, desencadear uma discussão sobre as percepções dos alunos 

sobre a imagem, conversar sobre a retirada dos negros de suas terras de origem para o Brasil e 

o trabalho escravo ao qual eram submetidos. Telas de Portinari – Café (1940); O lavrador do 

café (1934); A produção de café (1935); Colona sentada (1935) – foram exibidas durante a 

intervenção escolar, para introduzir uma reflexão sobre a história e cultura do negro na 

sociedade brasileira e a luta do Movimento Negro pela emancipação. De acordo com Renata 

Felinto, numa reportagem publicada no Jornal Brasil de Fato 5 , esse “feitiço” negro, essa 

representação recorrente que se pretende elogiosa, que tende a estigmatizar negros e negras, é 

corrente na produção do período de 1920 a 1960, por alguns artistas modernistas. Ela, de certa 

forma, ao não ser problematizada e ser produção de brancos e brancas com um lugar seguro na 

história das artes visuais brasileiras, congela os afrodescendentes no lugar da subalternidade e 

não dá possibilidades de leituras que subvertam a narrativa hegemônica sobre esse período e as 

produções dessas pinturas. Portanto, ao trabalhar essas telas para retratar o período escravista e 

pós-escravistas, faz-se necessário fazer um contraponto sobre a luta emancipatória do 

Movimento Negro. 

 

A Figura 6 mostra um mosaico de fotografias das telas do pintor Cândido Portinari com a 

temática central da relação homem negro e trabalho braçal. No mosaico, encontram-se registros 

                                                 
5 Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2016/10/17/artigoor-portinari-coloca-negros-e-negras-na-

sala-de-jantar-das-elites/>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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das telas que foram exibidas durante a intervenção escolar, para produzir uma reflexão sobre o 

período escravocrata em contraponto com o Movimento Negro e a luta pela emancipação.  

 

Figura 6 – Mosaico de fotografias das telas do pintor Cândido Portinari com a temática central 
da relação homem negro e trabalho. As telas foram exibidas durante a intervenção escolar, para 
produzir uma reflexão sobre a história e cultura do negro da sociedade brasileira. Café (1940); 
O lavrador do café (1934); A produção de café (1935); A colona sentada (1935). 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Projeto Portinari (2018)6 

 

Começamos a roda de conversa perguntando aos alunos o que é história. Rapidamente, uma 

aluna respondeu que “história é uma coisa muito legal, e, quando você conta uma história, é, 

tipo assim, tem várias partes, tem personagens”. Outro aluno disse que “história é quando uma 

pessoa, qualquer autora assim de livros, ela inventa algum texto assim, igual de personagens, 

de aventura, depende da história. Mas toda história, ela contém uma coisa especial, toda história 

tem uma autora”. Diante dessas repostas estabelecemos um diálogo a fim de esclarecer o 

conceito de história na ficção e na realidade.  

 
Conversamos sobre histórias de ficção e a história real da humanidade, eventos que 

aconteceram e que influenciaram a vida de milhões de pessoas, como guerras, formação de 

países e a escravidão, a qual os africanos foram submetidos. Quando falamos que o assunto que 

iríamos tratar era sobre um povo que foi trazido para o Brasil escravizados, alguns disseram se 

                                                 
6 Disponível em: <http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/3797>.  Acesso em: 17 jun. 2018. 
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tratar dos índios. Perguntamos se os índios eram africanos, e vários responderam que eram 

brasileiros. Falamos um pouco sobre os índios serem os donos das terras, até a chegada dos 

portugueses e espanhóis, e de como temos várias palavras em nossa língua portuguesa que são 

herança dos povos indígenas.  

 

Escolhemos a letra X para identificar um aluno em especial que participou ativamente da 

discussão. Os diálogos transcritos evidenciam trechos da dinâmica educacional produzida na 

sala de aula de ensino fundamental: 

 

- Se hoje eu disser que vou contar a história da minha vida, eu sou uma autora? – Perguntamos. 
- Não. – todos responderam. 
- Eu vou estar escrevendo um livro? – Questionamos. 
- Não. – responderam em uníssono.  
- Mas vou estar contando uma história? – Perguntamos. 
- Sim. – todos concordam. 
- História então pode não estar no livro? – Indagamos. 
- Sim. – responderam as crianças. 
- E quando vamos crescendo e na escola tem português, matemática, geografia, ciências, história. O que vocês 
acham que é essa história da escola?  - Perguntamos. 
- Eu acho que o que tem na história é a importância de ler e aprender. – disse um dos meninos. 
- É uma matéria que envolve livros, é tipo uma aula entretenimento, só que você lê livro de história, faz atividade 
sobre ela. – respondeu o aluno X. 
- Mas livro de que história? O que é história? – Questionamos. 
- História é história. – disse uma menina. 
- História é um conto. – falou o aluno X. 
- Mas a história da minha vida também é um conto? – Indagamos. 
- Não. – vários responderam. 
- É um acontecimento que aconteceu na sua vida. – falou o aluno X. 
- História então pode ter fatos e acontecimentos, não é? – Perguntamos. 
- Tem história que são baseadas em fatos reais e também filmes. – disse o aluno X. 

 

Retornamos a proposta inicial apresentando no Data show a imagem da tela de Cândido 

Portinari e questionando as crianças sobre o que elas estavam vendo na imagem. Vários 

disseram “pessoas trabalhando”. Um dos meninos falou “estão catando café”. Quando 

perguntamos como são os trabalhadores, uma menina respondeu “negros” e outro disse 

“fortes”.  Questionamos como elas imaginam esse tipo de trabalho, uma menina logo respondeu 

“muito duro”, um dos garotos falou “trabalho pesado”.  

  

A partir dessas falas, explicamos que Portinari estava retratando um período da nossa história, 

onde pessoas eram retiradas dos seus países, no continente africano, e trazidas para o Brasil em 

navios. Discutimos que essas pessoas não somente eram forçadas a deixar suas terras, mas 

também viviam em condições sub-humanas e não recebiam dinheiro pelo seu trabalho, e uma 

criança disse “eram escravos”.  
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Perguntamos à turma se achavam que essas pessoas eram felizes nessas condições, e todos 

concordaram que não. Questionamos as crianças se elas tinham ideia de por que essas pessoas 

eram trazidas para o Brasil, a maioria disse que “para trabalhar”. Argumentamos que os 

“proprietários da terra”, que tomaram posse da terra, podiam eles mesmos trabalharem, então 

várias crianças se manifestaram dizendo “mas ele era o chefe”, “ele era o rei”, “ele era fraco”, 

“eles eram ricos”. Perguntamos, se elas estivessem no lugar dos escravizados, o que ariam. O 

primeiro a responder disse que “pegava uma frigideira e batia na cabeça deles”, uma menina 

disse que “iria fugir”. Falamos então sobre a resistência do Movimento Negro, a capoeira, suas 

fugas, os quilombos, conquista da liberdade e outras lutas que surgiram após a abolição. A 

minoria dos alunos disse já ter ouvido a palavra quilombo. Conversamos, brevemente, sobre 

nos dias atuais não existirem mais navios negreiros trazidos para o Brasil e que é direito de 

todos ser remunerado pelo seu trabalho. No decorrer das discussões, percebemos que, ao 

conversar sobre a luta dos africanos pela sua liberdade, as crianças compreendiam de forma 

natural e necessária o embate e as estratégias de luta dos escravizados para com seus opressores, 

como um coletivo oprimido lutando pelo seu direito de ser e existir. Ao tratar dessas questões, 

visamos contribuir para a valorização dos processos de identidade do povo negro, que precisam 

ser compreendidos e debatidos. Como comenta Gomes,  

 

Sabemos que, durante o regime escravista, várias foram as invenções e recriações 
realizadas pelos africanos escravizados no sentido de romper com o processo de 
coisificação social a eles imposto. As transgressões, os abortos, os assassinatos de 
senhores, as fugas, o culto aos ancestrais, a estética, a medicina natural foram ações 
desencadeadas pelos africanos escravizados e provam o quanto essa coisificação não 
foi totalmente introjetada e realizada (GOMES, 2002, p. 44). 

 

Convidamos os alunos a voltar a atenção para a obra de Portinari e observar como ele retratou 

os trabalhadores. Rapidamente, uma criança observou o tamanho dos pés e das mãos, que eram 

grandes demais em relação ao corpo. Conversamos sobre como a forma que Portinari retratou 

esses trabalhadores era uma denúncia das condições de trabalho duro e exaustivo ao qual eram 

submetidos os descendentes africanos. Encerradas as discussões, foi proposto aos alunos fazer 

uma releitura do quadro Café de Portinari. 

 

A Figura 7 mostra o mosaico de fotografias da atividade de releitura da obra Café de Cândido 

Portinari. O mosaico contém registros dos alunos na sala de aula quando produziram desenhos 

e pinturas inspirados nas telas do pintor Cândido Portinari. 
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Figura 7 – Mosaico de fotografias da atividade de releitura da obra Café de Cândido Portinari. 
Os alunos na sala de aula produziram desenhos e pinturas inspirados nas telas do pintor Cândido 
Portinari. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 

 

As imagens de Portinari representam um período histórico onde os negros, em sua maioria, 

ainda eram submetidos aos trabalhos braçais. Em contrapartida, discutimos e pontuamos as 

lutas do Movimento Negro pela liberdade e por seus direitos. No dia 26 de outubro, buscamos 

retomar essas discussões, trazendo representações de personalidades negras de destaque, que 

fizeram e fazem diferença no combate ao racismo no Brasil e no mundo. 

 

Iniciamos nosso encontro explicando que eles, em pequenos grupos, fariam uma colagem, mas 

não dissemos do que se tratava. Ao finalizar as colagens, juntamos as partes, e eles viram que 

formou um rosto, mas nenhuma das crianças sabia de quem se tratava. Na roda de conversa, 

relembramos o primeiro dia em que conversamos e perguntamos o que eles gostariam de ser. 

Muitos repetiram as profissões que gostariam de seguir.  Explicamos que, independente da 

profissão, algumas pessoas escolhem fazer coisas importantes que façam diferença na vida de 

outras. Usamos o Data show para projetar o rosto de Mandela, que eles até então desconheciam. 

Contamos sobre sua origem em uma tribo africana, seu anseio pelos estudos, sua formação 

como advogado, mas, principalmente, sua luta contra a segregação racial.  

 

Em seguida, mostramos a imagem de Zumbi, contamos sobre sua história, sua liderança no 

maior Quilombo do período escravista e sua luta pela liberdade de seus companheiros. Ao falar 
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de Zumbi, perguntamos se eles sabiam o que era Quilombo, uma menina respondeu que “é uma 

área só dos índios” e outra a corrigiu dizendo “dos negros”. Conversamos, sobre o quilombo de 

Palmares, sua grande extensão territorial e sua história de resistência.  Explicamos que o dia da 

Consciência Negra é em 20 de novembro em lembrança à morte de Zumbi. Uma aluna ressaltou 

que “ele morreu em paz porque ele lutava muito pelos iguais dele”.  

 

A imagem seguinte que mostramos foi da atriz e apresentadora brasileira Taís Araújo. Logo 

que viram a foto a reconheceram e começaram a falar dos programas em que ela atua e 

apresenta. Conversamos sobre a profissão de atriz e sobre a grande visibilidade que ela traz, 

mas também da responsabilidade de combater o racismo. Conversamos sobre o racismo, 

mostramos as publicações racistas que ela recebeu em sua rede social e como, muitas vezes, as 

pessoas fazem uso da internet para expressar seus preconceitos. 

 

Por último, mostramos a foto da jornalista Maria Júlia Coutinho, que também trabalha na 

televisão e que, assim como Taís, sofreu ataques racistas em rede social. À medida que fomos 

lendo alguns dos comentários, algumas crianças murmuravam dizendo “coitada”, “que triste”, 

e uma menina falou: “eu sou fã dela, poxa!”. A estagiária da turma estava presente e disse que 

as pessoas que publicaram as falas racistas contra a jornalista eram invejosas. Essas discussões 

foram importantes para que os alunos compreendessem que o racismo vai além da classe social 

e que atinge pessoas com grande visibilidade e sucesso profissional, visto que 

 

[...] é, por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, 
do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por 
meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é por outro lado um 
conjunto de idéias e imagens referente aos grupos humanos que acreditam na 
existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de 
se impor uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira (GOMES, 
2005, p. 52). 

 

Concluímos a nossa roda de conversa e o nosso último encontro firmando um compromisso de 

dividir os aprendizados do Projeto com outras pessoas e de ter uma atitude de vigília sobre 

discursos preconceituosos e racistas. Combinamos de sempre lembrar do respeito às diferenças, 

não só no que se refere à cor, mas também às diversas religiões, famílias e pensamentos. O 

grupo fez mais um mosaico, dessa vez, do desenho de Zumbi dos Palmares. 
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A Figura 8 mostra um mosaico de fotografias das personalidades negras que citamos em sala 

de aula. O mosaico também contém os registros dos mosaicos de Mandela e Zumbi produzidos 

pelos alunos. 

 

Figura 8 – Mosaico com fotografias de personalidades negras do passado e do presente. 
Fotografia do painel com os mosaicos de Mandela e Zumbi dos Palmares produzidos pelos 
alunos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir das biografias online de personalidades negras  (2018)7 

 4.2.4 Era uma vez... “Pretinha de neve e os setes gigantes” 

O livro “Pretinha de neve e os setes gigantes” foi sugerido pela professora da turma, quando 

discutíamos as atividades que seriam desenvolvidas. A nossa intenção, a princípio, era utilizar 

um outro livro, mas, como ela já havia feito um trabalho com as crianças sobre o livro que 

sugerimos, aceitamos a proposta dela, pois entendemos que o livro se enquadrava na temática 

e nos conceitos que pretendíamos abordar. “Pretinha de Neve”, escrito e ilustrado por Rubem 

                                                 
7 Montagem elaborada como produção de conhecimento da pesquisa, a partir de uma série de consultas em sites. 

Disponível em: <https://www.biography.com/people/nelson-mandela-9397017>; 
<http://www.reportercapixaba.com.br/dia-nacional-da-consciencia-negra-tem-eventos-em-vitoria/>; 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/atriz-tais-araujo-e-alvo-de-comentarios-racistas-em-rede-
social.html>; <http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/07/03/maria-julia-coutinho-e-alvo-de-racismo-
na-pagina-do-jn-no-facebook.htm>.  Acesso em: 11 ago. 2018. 
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Filho, conta a história de uma menina que morava com a mãe e o rei, seu padrasto, no Monte 

Kilimanjaro (norte da Tanzânia). O lugar mais gelado da África. Como ela vivia sozinha, 

porque não tinha ninguém para brincar, resolveu descer o Monte e conhecer "lá embaixo", um 

lugar sem neve, onde poderia encontrar amigos. 

 

Escolhemos trabalhar essa história com as crianças, pois o mercado de literatura e contos de 

fadas é dominado por princesas de biotipo europeu, brancas, de olhos claros e cabelos lisos. A 

Disney, maior indústria de filmes infantis, tem, nos últimos anos, tentado representar outros 

perfis de princesas em seus filmes, no entanto, a única princesa negra representada, na animação 

A princesa e o sapo, tem os traços físicos distantes do que é comum na população 

afrodescendente, além de virar uma rã nos primeiros 30 minutos de filme, só retornando à forma 

humana ao final.  Outra característica que nos interessou na personagem Pretinha de Neve é o 

fato de ela ser criança, não estar envolvida em um romance e viver um conflito com os pais por 

desejar mais atenção. Para Cavalleiro, os livros raramente retratam o negro em seu contexto 

familiar, “os personagens negros, em comparação com os demais, são os que apresentam o 

maior percentual de personagens negativos” (2010, p. 50). 

 

A atividade com o livro “Pretinha de Neve” foi desenvolvida no dia 14 de setembro, na 

biblioteca da escola, com uso do Data show. Iniciamos nossas discussões apresentando para as 

crianças o mapa mundi, para que elas pudessem visualizar o continente Africano e o Brasil. 

Assim que projetamos na tela, elas reconheceram que se tratava de um mapa. Perguntamos se 

sabiam localizar o Brasil, e apenas alguns poucos souberam. Um dos meninos falou “a gente 

fica nas Américas”. Depois de apontar o Brasil no mapa, esclarecemos que a África não é um 

país, e, sim, um continente, e que a história que iremos trabalhar se passa na Tanzânia, um dos 

54 países africanos. Na tela seguinte, mostramos a imagem do Monte Kilimanjaro, o pico mais 

alto da África, onde o gelo é permanente e onde vivia a personagem da história. 

 

A Figura 9 mostra um mosaico de fotografias produzidas a partir dos momentos da contação de 

história do livro “Pretinha de neve e os setes gigantes”. O mosaico também contém os registros 

do processo de confecção da boneca Pretinha de Neve e da boneca Pretinha de Neve. 
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Figura 9 – Mosaico de fotografias do processo de Contação de história do livro “Pretinha de 
neve e os setes gigantes”. Confecção da boneca Pretinha de Neve. Boneca Pretinha de Neve. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 

 

Assim que terminamos de contar a história, várias crianças começaram a apontar as 

semelhanças e diferenças com o clássico Branca de Neve. Identificaram também alguns trechos 

que remetem a outros contos, como Alice no país das maravilhas. Uma das meninas, que será 

referida como aluna Y, mencionou que faltava um príncipe na história. Perguntamos então por 

que ela achava que tinha que ter príncipe, e ela disse que “quase todas as histórias de princesa 

precisa ter príncipe”. 

 

- Todas as princesas são iguais? – perguntou a professora. 
- Não. – responderam todas. 
- Todos os castelos são iguais? – questionou a professora. 
- Não. – respondeu a turma. 
- Todos os reinos são iguais? – perguntou a professora.  
- Não. - disseram as crianças. 
- Então, nem todas as histórias precisam ter as mesmas coisas. – ponderou a professora.  

 

Continuamos conversando sobre as semelhanças e diferenças entre as histórias e um aluno 

observou que os nomes dos gigantes são iguais aos nomes dos sete anões. Discutimos, também, 

o fato de Branca de Neve ser uma jovem e Pretinha, uma criança, portanto, não sonhava com 

um príncipe, só queria ter amigos para brincar. A aluna Y que, anteriormente, falou que faltava 
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um príncipe na história, apontou que também faltava uma bruxa. Mais uma vez, a professora 

interveio, conforme diálogos descritos a seguir: 

 
- Mas por que precisa ter bruxa? Essa não é a história da Branca de Neve. É a história da Pretinha de Neve. O 
problema da Branca de Neve não era a Bruxa? Qual é o problema da Pretinha?  - perguntou a professora.  
- Padrasto. – respondeu um menino. 
- Brincar. – disse uma menina. 
- O problema dela é brincar? – perguntamos. 
- Era o padrasto. – falou com convicção outra menina. 
- Por que era o padrasto? – perguntou a professora. 
- Porque o padrasto era muito mandão. – falou um dos garotos. 
- Era o que mais? – questionou a professora. 
- Tinha voz de trovão. – disse uma aluna. 
- Ela não tinha ninguém pra brincar com ela. – disse outra. 
- O padrasto não dava atenção. – falou uma das meninas. 
- Mais o quê? – perguntou a professora. 
- A mãe vivia ocupada. – respondeu uma menina. 

 

As falas da aluna Y demonstram que os contos de fadas e seus enredos repetitivos, onde a 

mulher, geralmente, é colocada em uma situação de fragilidade, na qual precisa ser resgatada 

por um príncipe, são absorvidos e precisam ser desconstruídos. Embora o grupo, em sua 

maioria, tenha aceitado bem a versão diferente, era nítido que ela esperava por mais uma versão 

romantizada da história. A discussão sobre as semelhanças e diferenças entre os contos 

prosseguiu, porém, pedimos que eles apontassem se havia semelhança física entre as 

personagens. Logo, uma das meninas apontou que o vestido das duas eram iguais, conforme 

diálogos descritos a seguir. 

 
- O cabelo parece? – questionamos. 
- Não. – vários responderam. 
- Como é o cabelo da Pretinha? – perguntamos. 
 - Arrepiado. – falou uma menina. 
- Ela tem um penteado. – observou outra menina. 

 

Convidamos o grupo a observar as características físicas da Pretinha – cor de pele, lábios, cor 

dos olhos, o penteado, vestido – e explicamos que nossa atividade seria confeccionar uma 

boneca de meia que seria a Princesa Pretinha. As crianças vibraram com a ideia. Além da 

carência de literatura com personagens negros em posição de destaque, existe do mercado um 

acervo limitado de bonecas e bonecos negros. O mais comum é encontrar bonecas iguais, com 

as mesmas feições, geralmente distantes das características afro, que só se diferenciam pelo tom 

de pele. A identificação física e representatividade são elementos importantes na formação da 

identidade negra. Como afirma Gomes, “no processo de construção da identidade, o corpo pode 
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ser considerado como um suporte da identidade negra e o cabelo crespo como um forte ícone 

identitário” (2003, p. 173). 

 

Para formar os membros e tronco da boneca, as crianças amassaram revistas e jornais, criando 

muitas bolas de papel usadas para encher meias. Não encontramos em armarinhos e lojas 

especializadas cabelo para boneca que se aproximasse do crespo, de modo que a solução foi 

adaptar uma peruca. Após a boneca ganhar forma com membros e tronco, colamos o cabelo e 

pedimos ajuda das crianças para escolher os olhos, dentre as várias opções e tamanhos 

disponíveis. Assim que mostramos as possibilidades, a aluna Y sugeriu “acho que o olho dela 

podia ser azul”, ou seja, mais uma vez, demostrando a dificuldade em se desvincular do 

estereótipo das “princesas Disney”. Porém, antes que pudéssemos intervir, outra colega 

ponderou: “ela é negra, da África, não tem olho azul”. Todos então concordaram que Pretinha 

teria olhos negros. Contamos com a ajuda de uma costureira para confeccionar o vestido da 

boneca e a boca de pano. 

 

O encontro seguinte ocorreu no dia 21 de setembro, na biblioteca da escola. Iniciamos 

retomando algumas discussões da semana anterior e entregamos às crianças a boneca Pretinha 

devidamente vestida. As crianças demostraram grande entusiasmo ao ver a boneca com o 

vestido de princesa e falaram coisas como: “Que linda!”, “Está igual à Branca de Neve!”, “Ela 

é igual a mim”. A atividade de produção da boneca da princesa Pretinha de Neve, no contexto 

do projeto, buscou criar uma identificação das meninas negras da turma com a personagem, 

numa realidade social onde falta representatividade, pois, nas prateleiras das lojas, o que se vê 

são bonecas de pele clara, cabelos loiros e olhos claros. 

4.2.5 A diversidade do povo brasileiro e diferentes tipos de cabelo 

O projetor foi um recurso importante para esse encontro, já que, para história que escolhemos 

contar, as ilustrações são fundamentais. O livro “Imagine uma menina com cabelos de Brasil”, 

de Alexandre Bersot, conta a história de Aparecida, uma garotinha insatisfeita com seus cabelos 

e que se sente deslocada na escola, mas que encontra duas amigas e, juntas, enfrentam as 

provocações das outras meninas.  

 

Depois da contação da história, perguntamos às crianças se elas haviam notado alguma coisa 

no cabelo das personagens, logo uma menina respondeu que os cabelos eram diferentes e um 

dos meninos disse “parece um mapa”. Projetamos, então, a página do livro em que aparecem 
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todas as personagens com seus cabelos de mapas de diversos países. Nesse momento, 

aproveitamos para fazer uma crítica ao autor e ilustrador do livro, que, ao desenhar os cabelos 

representando os países, desenhou um cabelo no formato da África, desconsiderando que se 

trata de um continente, com 54 países distintos em cultura e idiomas.  

 

Conversamos sobre a diversidade dos formatos e tipos de cabelo e sobre a importância de 

respeitar as diferenças, sem brigas e sem ofensas, pois cada um é de um jeito. Uma das meninas 

disse orgulhosa: “o meu cabelo é igual o da Pretinha” Outras crianças pontuaram que, “se você 

não gosta de uma coisa, você não pode fazer essa coisa com outra pessoa”, “porque todo mundo 

tem o cabelo diferente, mas por dentro todo mundo é igual” e “isso é bullying”. A professora 

Nilma Lino Gomes destaca que o cabelo 

 

[...] é um símbolo explorado nas relações de poder e de dominação para classificar e 
hierarquizar grupos diferentes. O corpo é uma linguagem e a cultura escolheu algumas 
de suas partes como principais veículos de comunicação. O cabelo é uma delas. O 
cabelo é um dos elementos mais visíveis e destacados do corpo. Em todo e qualquer 
grupo étnico ele é tratado e manipulado, todavia a sua simbologia difere de cultura 
para cultura. Esse caráter universal e particular do cabelo atesta a sua importância 
como símbolo identitário (GOMES, 2003, p. 174). 
 

A autora acrescenta que a sociedade brasileira, na atualidade, tem construído representações 

sociais mais positivas sobre o negro e sua estética e que os estudos a respeito das representações 

do corpo negro na escola são importantes para  

 

[...] construir estratégias pedagógicas alternativas que nos possibilitem compreender 
a importância do corpo na construção da identidade étnico-racial de alunos, 
professores negros, mestiços e brancos e como esses fatores interferem nas relações 
estabelecidas entre esses diferentes sujeitos no ambiente escolar. Na escola, não só 
aprendemos, mas também reproduzimos representações sobre o cabelo crespo e o 
corpo negro (GOMES, 2003, p. 180). 

 

Na tela do projetor mostramos diferentes tipos de pessoas, com cor de pele e cabelos variados 

– liso, crespo, cacheado, colorido, curto, longo, com dread e propusemos, para encerrar nosso 

encontro, uma pesquisa de diferentes tipos de cabelo em revistas, para que, coletivamente, 

construíssemos o mapa do Brasil. 

 

A Figura 10 mostra um mosaico de fotografias sobre o processo do estudo sobre a diversidade 

do povo brasileiro, tomando como referência os diferentes tipos de cabelos. O mosaico mostra 

registros da pesquisa realizada em revistas de diferentes tipos de cabelo e a construção do mapa 
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do Brasil com diferentes tipos de cabelo. As fotografias retratam os resultados de uma atividade 

pedagógica de artes para abordar os diferentes tipos cabelo. 

 

Ao discutir o planejamento de intervenção com a professora, ela mencionou que gostaria de 

desenvolver uma atividade de artes que estivesse contextualizada com a nossa proposta e que 

estimulasse a criatividade dos alunos. Na troca de ideias sobre o que poderia ser feito, decidimos 

trabalhar com materiais não corriqueiros para as crianças, buscando proporcionar o contato com 

diferentes texturas e produtos. 

 

A atividade pedagógica foi desenvolvida no dia 27 de setembro, e, após relembrar os conceitos 

que discutimos no encontro anterior, explicamos para elas a atividade proposta. Primeiramente, 

os alunos receberam um contorno da cabeça, onde deveriam desenhar os olhos, nariz e boca. 

Ficou a cargo deles decidir se fariam menino ou menina. Depois de desenhar e pintar o rosto, 

cada um escolheu os materiais que iria utilizar para fazer o cabelo. Disponibilizamos lã, fitilho, 

paetês, lantejoulas, serragem, penas, laços de fita, flores artesanais, entre outros. 

 

Figura 10 – Pesquisa em revistas de diferentes tipos de cabelo. Construção do mapa do Brasil 
com diferentes tipos de cabelo. As fotografias retratam os resultados de uma atividade 
pedagógica de artes para abordar os diferentes tipos cabelos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 
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4.2.6 O Congo e a herança cultural do povo negro 

O encontro seguinte aconteceu no dia 28 de setembro. Iniciamos nossa conversa apresentando 

o assunto alvo das nossas reflexões, o Congo. Conversamos sobre o bilhete que levaram para 

casa pedindo autorização para conhecer a Associação das Bandas de Congo da Serra. Para fim 

de diagnóstico, fizemos algumas perguntas a respeito do tema, e poucas crianças participaram 

respondendo aos questionamentos, enquanto os demais observavam. Seguem os diálogos: 

 

- O que é Congo? – perguntamos. 
- É uma dança. Uma dança que representa a cultura capixaba. – disse uma das meninas.  
- O que mais vocês sabem sobre o Congo?  O que tem no Congo? – insistimos. 
- É uma banda. - disse um dos meninos. 
- E quais são os instrumentos dessa banda? – indagamos. 
- Congo é, tem reco-reco. – disse a mesma aluna que respondeu à primeira pergunta. 
- Tem violão. – disse um dos meninos. 
- Bateria. – disse outro. 
- Guitarra. – falou outro 
- Tem tambor. – disse a menina que demostrou conhecimento prévio sobre o tema. 
- Pandeiro. – respondeu o mesmo aluno que falou bateria. 
- Alguém aqui já viu uma banda de Congo? – perguntamos. 
- Sim. – disse a mesma menina que definiu o Congo anteriormente. 
- Onde você viu? – perguntamos diretamente a ela. 
- Eu vi no meu projeto, que eles trabalham com Congo, então a gente tocava os instrumentos. E eu já vi várias 
pessoas representando aquela dança da cultura capixaba. – respondeu ela. 

 

O projeto ao qual a aluna se referiu é exercido no bairro, no contraturno escolar, prestando 

assistência às crianças em condição de vulnerabilidade social. Lá, meninos e meninas têm aula 

de música, capoeira, esportes e eventos culturais. Perguntamos ao grupo se havia mais alguém 

que frequentava o projeto, e um menino disse que também participava. Nos surpreendemos com 

o desconhecimento das crianças sobre o Congo, manifestação cultural negra que faz parte da 

história capixaba, visto que o município da Serra possui 18 bandas de Congo, situadas em 

diversos bairros. Isso reforça a afirmação de Gomes de que, “durante anos, a sociedade 

brasileira e a escola distorceram e ocultaram a real participação do negro na produção histórica, 

econômica e cultural do Brasil” (2002, p. 44). A autora ainda ressalta que “a escola, como 

instituição responsável pela socialização do saber e do conhecimento historicamente acumulado 

pela humanidade, possui um papel importante na construção de representações positivas sobre 

o negro e demais grupos que vivem uma história de exclusão” (GOMES, 2002, p. 46). Portanto, 

o conhecimento e a valorização das manifestações culturais negras favorecem o processo de 

identificação. A cultura aproxima os indivíduos de suas origens e dessa forma favorece a 

compreensão da realidade desigual e estimula a busca pela transformação social.  
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Com a imagem de uma banda de Congo em frente à Igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, 

em Serra – sede, na festa de São Benedito, iniciamos nossa conversa sobre os elementos que 

compõem uma banda de Congo. Os alunos foram apontando o que viam na imagem – mulheres 

dançando, uma mulher segurando a bandeira e homens tocando. A partir dessas observações 

passamos a falar sobre o Congo e sua história, a ligação com as festas religiosas e também o 

Congo como gênero musical.  

 

Para falar da história do Congo, relembramos conversas anteriores sobre o tráfico negreiro e o 

processo de escravização. Conversamos sobre o início da tradição da fincada do mastro e a 

ligação do Congo com o “Santo Preto” ou São Benedito. Apresentamos à turma o instrumento 

casaca e falamos sobre a versão lendária, contada por alguns mestres e membros de bandas de 

Congo, que atribui a criação do reco-reco com pescoço e cabeça a uma resistência simbólica, 

pois seria a forma de satirizar seus malfeitores, agarrando-os pelo pescoço. Sobre essa versão 

da representação da casaca contada por alguns, é importante frisar que não encontramos em no 

nenhum registro histórico documental a respeito, apenas falas de pessoas que fazem parte das 

bandas de congo, como aponta Quintino8. 

 

A casaca é tocada raspando a vareta sobre os frisos do corpo do instrumento. Esse 
atrito produz um som único, um timbre característico que dá individualidade ao 
instrumento. Uma versão lendária no Estado que também é contada por alguns 
mestres de Congo, nela se diz que a casaca foi passada dos índios para os escravos e 
que os mesmos seguravam firme o pescoço do instrumento como se estivessem 
enforcando os senhores que lhe tivessem feito mal. Tocavam como se estivessem 
machucando as costelas de seus patrões, mas com uma vareta fixada internamente 
onde se esfrega um pedaço de estopa molhada. Então nessa versão, os senhores de 
escravos, capitão do mato e a sinhazinha, eram odiados, contudo isso era camuflado 
pela folia (QUINTINO, 2018, p. 12). 

 

Para falar da história do Congo, relembramos conversas anteriores sobre o tráfico negreiro e o 

processo de escravidão. Conversamos sobre o início da tradição da fincada do mastro e a ligação 

do Congo com o “Santo Preto” ou São Benedito. Apresentamos à turma o instrumento casaca 

e falamos sobre a história oral que atribui a criação do reco-reco com pescoço e cabeça a uma 

resistência simbólica, pois seria a forma de satirizar seus malfeitores, agarrando-os pelo 

pescoço.  

 

                                                 
8  O Congo Capixaba como Patrimônio Imaterial: as festas de São Benedito na Serra e as Bandas de Congo. 

Dissertação (Mestrado em Museologia e Patrimônio) – Programa de Pós-Graduação em Museologia e 
Patrimônio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Museu de Astronomia e Ciências 
Afins – MAST, Rio de Janeiro, 2018. 
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Outro ponto que discutimos foi que, apesar de muitas vezes o Congo estar atrelado a festas 

religiosas, deve ser respeitado enquanto manifestação cultural e que, da mesma forma que as 

pessoas se diferenciam na aparência, também divergem em suas crenças, e isso não deve ser 

qualificado como algo ruim. Após esse momento, projetamos o vídeo de uma banda de Congo 

fazendo a puxada e a fincada do mastro.  

 

Depois de assistir o vídeo com uma banda tradicional de congo pontuamos com as crianças que, 

por ser um ritmo musical tão marcante da cultura capixaba, o congo ultrapassa a esfera religiosa 

e pode estar presente em músicas que falam de outros temas como o amor e o mar. Falamos 

sobre bandas que utilizam o ritmo do congo e seus instrumentos, mas não são bandas religiosas. 

Assistimos então ao clipe da música “Barquinho” da Banda Casaca. Na segunda vez em que 

exibimos o vídeo, as crianças que quiseram dançaram no meio da roda. A Figura 11 mostra um 

mosaico de fotografias da visita à Associação das Bandas de Congo da Serra. 

 
Figura 11 – Mosaico de fotografias mostrando a visita à Associação das Bandas de Congo da 
Serra. Na figura, o estudante toca tambor no momento da intervenção escolar. Texto coletivo: 
Congo 2º ano F. Visita à Associação das Bandas de Congo da Serra. Observação das fotos do 
processo de produção da casaca. Observação das fotos da Festa de Congo da Serra. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 
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Ao final do vídeo, conversamos sobre a música, sua cadência, ritmo e rimas. Quando 

perguntamos se alguém sabia o que era rima, um dos alunos explicou “rima é quando termina 

igual”. Explicamos que os sons de como terminam as palavras são importantes para construir 

uma música e que ela pode ser feita em versos. Propusemos então ao grupo compor um Congo 

a partir do que conversamos e assistimos e, para nossa surpresa, várias crianças começaram a 

sugerir frases e, depois de alguns minutos, estava pronta a letra da música. As crianças, em sala 

de aula, registraram o texto no caderno. 

 

Texto coletivo: Congo do 2º ano F 
 

O congo do Padre Gabriel 
É feito pra você 

O congo do Padre Gabriel 
É feito pra valer. 

Vamos dançar juntos  
Na roda quero te ver  

Nosso congo é especial 
Foi feito pra você. 

Gire sua saia 
E dance com a gente  

Na batida desse Congo 
Todos ficam contentes. 

 

Na segunda-feira seguinte, dia 01 de outubro, nos encontramos para a aula de campo na 

Associação das Bandas de Congo da Serra. O número de alunos autorizados a participar foi de 

18, num total de 25. Além da pesquisadora, a professora, a estagiária e a pedagoga 

acompanharam o grupo. Na Associação, fomos recebidos pelo monitor, que pediu aos alunos 

que registrassem a presença no livro. 

 

Os alunos formaram uma roda e o monitor esclareceu que a visita se dividiria em três 

momentos: roda de conversa, experimentação dos instrumentos e vídeo sobre o Congo.  Como 

no ambiente havia muitas casacas de diversos tamanhos e as crianças demostraram grande 

entusiasmo, o monitor iniciou a conversa falando sobre o instrumento. Disse para os alunos que 

a casaca é feita de uma madeira chamada tagibubuia e que o nome “casaca” é próprio do 

Espírito Santo.  

 
No momento seguinte, o monitor contou a história do surgimento do Congo. Falou sobre o 

naufrágio do navio negreiro, dos negros que se salvaram se segurando no mastro e da fé no 

“Santo Preto”, que, posteriormente, veio a ser São Benedito. Uma aluna começou a falar sobre 

o que havíamos discutido em sala, a respeito da simbologia do pescoço da casaca. Ela tentou 
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explicar, ainda que de forma confusa, que o pescoço que os negros seguravam na casaca 

representava seus senhores. O monitor apresentou então uma outra versão para a história dos 

pescoços na casaca. Segundo ele, “essa é uma história que é contada, os negros confeccionavam 

as casacas com formato de cabeça como forma de eles homenagearem os seus senhores, tá 

bom? ”. 

 
Ao ouvir a versão do monitor, a pedagoga da escola que acompanhava o grupo pediu para dar 

uma palavra, na tentativa de esclarecer.  

Isso que (o monitor) está contado é muito importante, sabe por quê? Essa história é 
verdadeira, mas quando conta essa história fica parecendo que os negros eram muito 
malvados, aí fica parecendo isso, entendeu? Os negros não tinham como falar com o 
senhor da terra, com o patrão dele que eles estavam maltratando. Se eles iam falar 
com o dono deles que estava maltratando, o que acontecia? Eles morriam, apanhavam. 
O dono deles não deixava eles falarem nada. Então a forma deles tirar essa raiva e 
contar que estava chateado, que eles apanhavam sem motivo, era isso. Então fica 
parecendo, nessa hora, quando a gente conta essa verdade, fica parecendo que o negro 
era malvado. Que o negro fazia coisa ruim para o seu dono. Na verdade, era o 
contrário, eram os donos dos negros que faziam essa maldade com eles. Então, por 
exemplo, é interpretado como algo ruim e pode ser associado ao povo negro. A 
religião do negro, por exemplo. Fica parecendo que o negro faz uma coisa muito ruim 
pro branco ou qualquer outra pessoa. Então quando o negro está fazendo suas orações, 
que é da religião dele, lá da África, fica parecendo que essa religião só faz coisa ruim, 
entendeu? Por causa disso. E isso não é verdade.  

 

O monitor argumentou que  

 

a gente tem que descontruir essa questão de que o negro era mau, porque a maioria 
aqui são todos negros, a maioria aqui é. Todos nós temos sangue de negro. O Brasil é 
um país que não tem uma raça pura, é uma raça mista, na qual tem raça de índio, 
branco e negro, e principalmente de negro. Então a gente tem que descontruir isso, 
desde agora de pequeno, pra que a gente possa crescer e depois ter nossos filhos e 
saber ensinar nossos filhos que o negro não é mau, que a religião do negro não é ruim, 
que tudo aquilo que desconstrói aquela visão negativa do negro. Eu até tive numa 
palestra na UFES esses dias, numa roda de conversa, e eu cheguei a um assunto que 
sai um pouco fora da história do Congo e volta ao mesmo tempo, porque nós vivemos 
num país onde a maioria são negros, né? Onde a maioria das coisas, tudo que é ligado 
ao negro é ruim, a ‘magia negra é ruim’, porque é negro; o ‘gato preto’ é ruim porque 
é preto, então os escravos também eram vistos como pessoas ruins porque eles eram 
negros, eram diferentes de seus senhores. Então temos que desconstruir isso, que o 
negro só tentava mostrar os seus sentimentos naquilo. Então eles fizeram essa casaca 
para poder homenagear os seus senhores e acabava que eles descontavam sua raiva 
aí, certo? Mas eu quero que vocês desconstruam essa história que o negro pegava o 
pescoço para esgoelar os seus senhores. Não quero mais ouvir essa história depois, é 
uma história que aqui na Associação até as vezes é contada, mas eu nunca conto essa 
história porque eu acho que a gente acaba fortalecendo essa visão negativa do negro, 
é por isso que a gente não quer. A gente não quer fazer que essa visão ruim do negro 
continue, pelo contrário, a gente quer viver em um país onde tenha igualdade com 
todos. Todos saibam respeitar a religião do outro, saiba respeitar o coleguinha que é 
de uma cor diferente do outro. Nós queremos viver num país assim, num país em que 
todos somos iguais, até porque a minha cor não vai ser diferente da dele, pode até ser 
diferente, mas o sangue que corre na minha veia é da mesma cor que o dele. E isso 
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não me faz diferente de uma pessoa branca do olho azul, né? Então a gente tem que 
crescer para desconstruir essa ideia, beleza? Então por que a casaca se toca segurando 
o pescoço, vocês sabem?  

 

A mesma aluna, que anteriormente havia falado sobre a história que discutimos na sala sobre o 

pescoço da casaca representar uma forma de resistência simbólica, voltou a falar dessa versão. 

O monitor interveio novamente, dizendo: “não, eu falei agora que tem que desconstruir essa 

ideia, era uma forma deles homenagearem os seus senhores. O formato do rosto delas era dos 

seus senhores. A maioria das casacas, antigamente, eram brancas porque eles faziam a 

homenagem a seus senhores”. A aluna continuou o diálogo dizendo: “a casaca da tia 

(pesquisadora) é tipo daquele rosto daquele senhor preto e ele tem o cabelo branco”. O monitor 

esclareceu que, antes, as casacas eram pintadas de branco, mas que hoje em dia são pintadas de 

preto e voltou a reforçar:  

 

eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, as casacas eram uma forma de 
homenagear os seus senhores. Sabe por quê? A gente não pode pagar o mal com o 
mal. Entendeu? Então era assim que eles se expressavam com seus senhores, era 
homenagear. Por mais que eles apanhavam, muitos eram mortos, mas era a forma 
assim deles mostrarem que o mal nem sempre ganha, entendeu? Então é isso que eu 
quero que vocês aprendam agora. A casaca era uma forma de mostrar a homenagem 
a seus senhores, beleza?  
 

Novamente, ele perguntou à turma o real sentido da casaca e pediu que todos respondessem em 

uníssono, como as crianças fizeram, repedindo “homenagear os seus senhores”. 

 

As crianças foram convidadas a observar um mural de fotos expostas na parede que retratam o 

processo de fabricação da casaca, o talhar da madeira para formar a cabeça e o pescoço, o corte 

do bambu e a pintura de finalização. Após a explicação, os alunos foram convidados a tocar a 

casaca. Continuando pelo mural de fotos, que ocupa praticamente todas as paredes, o monitor 

falou sobre as festas de Congo tradicionais no munícipio da Serra, suas datas e os santos 

homenageados. Depois desse momento, os alunos puderam tocar os instrumentos da banda de 

Congo, como casaca, chocalho, tambor, cuíca e bumbo. O monitor aproveitou a empolgação 

das crianças e ensinou um Congo, para que acompanhassem tocando. 

 

                Uma letra de Congo – Quebra Gariroba 
 

Oh quebra, quebra gabiroba 
Eu quero ver quebrar 

Oh quebra lá que eu quebro cá 
Eu quero ver quebrar. 

Aqui não tem, aqui não há 
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É na Bahia que eu vou achar 
Aqui não tem, aqui não há 

É na Bahia que eu vou achar. 
 

O encerramento da visita aconteceu após a exibição de um vídeo sobre a história do Congo na 

Serra, contada pelo Mestre Antônio Rosa, uma das figuras de maior destaque na tradição do 

Congo. Congueiro e cidadão serrano, criou a oficina de instrumentos que visava à criação de 

novas bandas e da organização das existentes. 

4.2.7 Produção de instrumentos do Congo e culminância 

No encontro seguinte, dia 15 de outubro, combinamos de fazer instrumentos com sucatas 

(garrafas plásticas, latas, potes de iogurte), porém, antes de começar essa atividade, 

consideramos importante retomar e discutir com as crianças a respeito das versões que foram a 

elas apresentadas sobre a simbologia da casaca e como no decorrer da nossa história o 

estereótipo negativo associado ao negro foi construído. Consideramos necessário valorizar a 

luta do Movimento Negro pela liberdade e as diversas formas de embate com os senhores 

escravistas, sejam elas simbólicas, como a casaca, ou efetivos, como a capoeira e os Quilombos.  

 

Iniciamos nossa roda de conversa retomando com os alunos os assuntos abordados pelo monitor 

durante a aula de campo. Quando perguntamos qual é a história da casaca e seu significado, 

uma aluna, a mesma que havia falado na visita, respondeu que o monitor disse: “[...] eu me 

lembro que ele disse que o pescoço da casaca era do senhor deles, era a vontade deles de fazer 

com o senhor deles”. Questionamos novamente o grupo se de fato foi isso que foi dito pelo 

monitor, um dos meninos respondeu que não, outro disse que era para fazer uma festa, uma 

outra menina disse: “para homenagear os senhores deles”. Perguntamos então se essa tinha sido 

a versão contada por nós na conversa anterior à visita, e logo uma aluna respondeu que não. 

Mais uma vez, indagamos sobre qual história havíamos conversado anteriormente, e uma aluna 

respondeu prontamente: a cabeça da casaca representava “o senhor que escravizava eles”, e 

outra completou que “eles ficavam chateados”, se referindo aos negros escravizados.  

 

A conversa continuou a respeito da dificuldade que muitos escravizados tinham em organizar 

uma fuga ou uma reação, pois sofriam forte vigilância, muitos castigos e muitas vezes eram 

mortos. Dessa forma, a casaca passava a ser um símbolo de resistência e de insatisfação. 

Perguntamos às crianças se elas achavam que as pessoas escravizadas eram más, e os que 

responderam disseram que não. Voltamos então a falar sobre a preocupação do monitor, que é 
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muito importante, a respeito da história da casaca que contamos reforçar uma imagem negativa 

do negro. E que por isso é fundamental conhecer a história africana e dos negros que aqui 

viveram, assim, as pessoas compreenderão que as músicas, as danças, as religiões, os 

instrumentos musicais fazem parte também da cultura brasileira. Reforçamos que a 

preocupação do monitor é legítima, já que muitas pessoas associam a figura do negro a coisas 

ruins, pois ainda existe racismo e preconceito em nossa sociedade. O conhecimento sobre a real 

história e a cultura africana no Brasil é capaz de desvincular a figura do negro da violência, da 

marginalidade e da inferioridade. Esse conhecimento tampouco coloca os negros na posição de 

passividade e conformismo, mas de sujeitos que viveram injustiças e violências, porém lutaram 

(e lutam) para resistir às intempéries sofridas. É através das lutas do Movimento Negro que nos 

educamos. Segundo Gomes, “o Movimento Negro constrói um projeto educativo emancipatório 

e, dentro deste, socializa os saberes construídos pela população negra ao longo de sua trajetória 

histórica” (2017, p. 130).  

 

A fim de verificar se os alunos associavam a cor da pele ao conceito de “bom” ou “mau”, 

perguntamos a eles se achavam que uma pessoa branca é “mais boazinha” que uma negra, e 

todos foram unânimes em afirmar que não, demostrando que, embora na nossa primeira 

conversa muitos tenham dito que um ladrão provavelmente seria negro, nesse momento da 

pesquisa, para todo o grupo, a cor da pele não representa bondade ou maldade, e, sim, as atitudes 

e valores que cada pessoa expressa em seu cotidiano.  

 

Após a roda de conversa, nos dirigimos à sala de artes, onde cada criança recebeu uma sucata 

para confecção dos instrumentos do Congo. Ficou combinado que eles escolheriam entre 

casaca, chocalho e tambor, dependendo do material que levassem para a escola (lata, garrafas, 

potes de iogurte). A primeira etapa foi passar a camada de prime 9  nos materiais e, 

posteriormente, eles pintaram de acordo com as cores e formas que desejaram. 

 

A Figura 12 mostra um mosaico de fotografias da etapa de produção dos instrumentos musicais 

do Congo com material alternativo e sua culminância. O mosaico contém registros da confecção 

dos instrumentos e da bandeira da Banda de Congo “Coloridos”, bem como a apresentação dos 

trabalhos produzidos para as outras turmas da escola. 

                                                 
9 Prime é uma tinta especial para preparação de superfícies, permite que a camada de acabamento tenha melhor 

aderência e não descasque.  
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Figura 12 – Mosaico de fotografias da etapa de produção dos instrumentos musicais do Congo 
com material alternativo e sua culminância. Confecção dos instrumentos e da bandeira da 
Banda de Congo “Coloridos”. Apresentação dos trabalhos produzidos para as turmas da escola. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 

 

No dia 18 de outubro nos encontramos novamente para iniciarmos a confecção da bandeira da 

banda de Congo da turma. Na roda de conversa, relembramos as características das bandeiras 

que eles viram, na visita à Associação das Bandas de Congo. Eles citaram as fitas e as imagens 

de São Benedito.  Propusemos que eles escolhessem o tema para nossa bandeira, visto que a 

banda da turma não trataria de questões religiosas. Ficou combinado que a banda teria o nome 

do Projeto – “Coloridos” – e que na bandeira teríamos as imagens de instrumentos do Congo. 

A professora da classe ajudou escrevendo as letras para que as crianças pintassem. Eles também 

desenharam, escreveram os nomes e pintaram os instrumentos na bandeira. As crianças não 

participaram da finalização para colar a franja e as fitas nas laterais, que ficou a cargo da 

pesquisadora, pois utilizamos cola quente. 

 

Apresentamos para a turma a música “Coloridos”, do grupo Palavra Cantada, e sugerimos que, 

além do Congo, a música entrasse no repertório, no dia da culminância do projeto, visto que se 
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encaixa perfeitamente no tema diversidade e tem em seu ritmo batidas de tambor.  No dia 05 

de novembro, nosso encontro foi na biblioteca, para que pudéssemos definir, coletivamente, as 

funções de cada um na banda de Congo e ensaiar para a referida apresentação. 

 

A culminância do projeto de intervenção aconteceu no dia 15 de novembro. Mães e pais foram 

convidados para assistir à apresentação das músicas e conhecer os murais de atividades 

desenvolvidas pelos alunos. Após esse momento, as outras turmas do vespertino também foram 

ao refeitório para assistir à apresentação, de acordo com o horário previamente acertado com 

as pedagogas. Na apresentação, além dos momentos musicais, um dos alunos leu um cordel de 

Bráulio Bessa sobre diversidade.  

 

A intervenção pedagógica apresentada, com base nos princípios filosóficos e pedagógicos das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnicos-raciais, evidenciou a correlação da 

prática pedagógica com a educação proposta no documento.  

 
Quadro 9 – Análise da intervenção pedagógica tendo como base os princípios filosóficos e 
pedagógicos das Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-
raciais(2018)10  
 
 
 
 

                                                 
10 (BRASIL, 2013, p. 484-489). 

Princípios filosóficos e 
pedagógicos 

Contexto da Intervenção Pedagógica 

CONSCIÊNCIA 
POLÍTICA E 

HISTÓRICA DA 
DIVERSIDADE 

Compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos 
étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas 

e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história; conhecimento e a 
valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção 
histórica e cultural brasileira; desconstrução, por meio de questionamentos e análises 

críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela 
ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a 

negros e brancos. 

FORTALECIMENTO 
DE IDENTIDADES E 

DE DIREITOS 

Desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada 
ou distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de 

comunicação, contra os negros e os povos indígenas; a ampliação do acesso a 
informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das 

identidades, provocada por relações étnico-raciais. 

AÇÕES 
EDUCATIVAS DE 

COMBATE AO 
RACISMO E A 

DISCRIMINAÇÕES 

A conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de 
vida dos alunos e professores; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, 
por exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e 
da leitura; educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-

brasileiro, visando a preservá-lo e a difundi-lo. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS COM BASE NA MEDIAÇÃO DIALÉTICA  

O trabalho educativo na perspectiva Freiriana tem como objetivo último a formação de 

consciência crítica, que liberta o sujeito oprimido, em um processo de humanização (FREIRE, 

1987). A metodologia da mediação dialética aponta na mesma direção quando coloca a práxis 

educativa na escola como “espaço de luta pela formação integral do aluno, por meio da qual 

possa perceber as contradições históricas que geraram o conhecimento aprendido, bem como 

sua vinculação com o contexto histórico, de forma a buscar transformações na vida particular e 

na práxis social” (ARNONI, 2012, p. 80). É almejando uma transformação que esse trabalho 

buscou desenvolver uma metodologia de ensino crítica e contra-hegemônica, que favoreça o 

processo de humanização e libertação, tratando da Educação para as Relações Étnico-raciais na 

perspectiva das Diretrizes Curriculares, visando à valorização da cultura, história e identidade 

negra. 

 

Baseado nesses referenciais, nos encontros realizados no decorrer da pesquisa, buscou-se, de 

forma dialética, desenvolver os conteúdos de ensino, em que os alunos, na relação dos processos 

de ensino e de aprendizagem, compreendessem, dentro da temática proposta, conceitos 

objetivados. Como define Arnoni, a “Metodologia da Mediação dialética é um todo (totalidade 

mais abrangente) formado de etapas (totalidade menos abrangente), partes que se articulam 

entre si e com o todo: o Resgatando, o Problematizando, o Sistematizando e o Produzindo” 

(2012, p. 11). Para fins didáticos, faremos nossa análise separando as etapas do processo, 

portanto, é possível que um mesmo encontro esteja presente em diferentes etapas, visto que 

estão desconectadas em si.  

5.1 RESGATE  

As rodas de conversa e as perguntas investigativas efetuadas durante o projeto foram recursos 

importantes para que os alunos expressassem suas ideias iniciais sobre os conceitos a serem 

trabalhados. Nos momentos de “resgate” em que os alunos manifestam sua representação do 

imediato, indicando, assim, o ponto de partida para o conteúdo de ensino. O levantamento dos 

conteúdos imediatos no momento do resgaste é fundamental, não para determinar os conteúdos 

a serem “depositados” nos alunos, ao contrário, para problematização dos alunos em suas 

relações com o mundo (FREIRE, 1987). 
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Na primeira roda de conversa, onde perguntamos se eles conheciam a expressão “étnico-racial”, 

diante da negativa do grupo, foi necessário fazer outros questionamentos até que uma criança 

fez a relação entre a palavra “racial” e “racismo”. A partir daí, pudemos identificar o 

desconhecimento do conceito de raça. Por meio das perguntas investigativas, identificamos 

também a necessidade de abordar diversos outros temas como: racismo, representatividade 

negra, diversidade racial, violência, estereótipos e desigualdade racial e social.  

 

O primeiro contato com o grupo serviu para identificar os conceitos iniciais para que 

definíssemos os conceitos a serem trabalhados posteriormente. Como coloca Arnoni, “de posse 

dessas informações, o professor delimita o saber que o aluno possui do objeto em estudo e, 

comparando-o com o saber pretendido, depreende a tensão entre ambos e elabora a 

problematização” (2006, p. 129). No decorrer das atividades propostas, outros resgates foram 

sendo feitos e geraram novas problematizações: como o conceito de história e Movimento 

Negro. 

5.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

Na etapa de problematização utilizamos diversos recursos como histórias, vídeos, imagens, 

músicas, a fim de abordar os temas que surgiram nas rodas de conversas e com as perguntas 

investigativas. Na perspectiva da Metodologia da Mediação Dialética, as atividades educativas 

são capazes “de levar o aluno a perceber a diferença/contradição entre suas ideias iniciais e o 

conceito desenvolvido pelo professor, e de gerar motivações que direcionam investigações na 

busca de novas relações” (ARNONI, 2012, p. 76). Os recursos pedagógicos utilizados durante 

as atividades educativas impulsionaram a reflexão sobre novos conceitos, como mostra o 

Quadro 10. 

 

Ao propor novos conceitos e problematizar sobre esses conhecimentos objetivados, buscamos 

levar os alunos a compreender as diferenças entre seu conhecimento e o conhecimento 

trabalhado pelo pesquisador, e por meio dessa mediação se dar à consciência de que novos 

saberes precisam ser aprendidos (ARNONI, 2008). A problematização gerou nos alunos 

desafios, pois, à medida que se reconhecem na realidade e como parte dela, mais se sentem 

motivados a buscar respostas (FREIRE, 1987). 
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Quadro 10 – Lista de recursos utilizados nos encontros da intervenção pedagógica para discutir 
temas das Relações Étnico-raciais. 

Tema Central Recurso Problematização 

Relações Étnico-raciais 

História: “Flávia e o Bolo de 
Chocolate” –de Mirian Leitão 

Diversidade; Igualdade racial. 

Obra “Café”  –  Portinari (1940) 
Processo de escravização; luta do 

Movimento Negro. 

História: “Pretinha de Neve e os 
sete gigantes” – 

Representatividade; características 
físicas africanas (pele, cabelo, 

olhos). 
História: “Imagine uma menina 

com cabelos do Brasil” – 
Identidade Negra; diversidade de 

cabelos. 
Música: “Barquinho” – Banda 

Casaca 
Congo, história; cultura negra no 

Estado do Espírito Santo. 
Aula de Campo: Visita à 

Associação das Bandas de Congo 
da Serra 

Congo, história; cultura negra no 
Estado do Espírito Santo. 

Música: “Coloridos” – Palavra 
Cantada 

Diversidade racial. 

Imagens de personalidades negras 
Luta do Movimento Negro; 

Racismo. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

5.3 SISTEMATIZAÇÃO 

No decorrer das rodas de conversa e dos diálogos estabelecidos, os aspectos da problematização 

foram explicitados e relacionados aos saberes objetivados, proporcionando, dessa forma, a 

elaboração de sínteses cognitivas e a internalização do saber aprendido (ARNONI, 2006). À 

medida que os alunos desenvolvem seu poder de captação e compreensão da realidade e se 

compreendem como sujeitos dessa realidade, são capazes de perceber um mundo em 

transformação e em processo (FREIRE, 1987).  

 

As atividades individuais e coletivas de produção e pesquisa – autorretrato, releitura de tela, a 

receita do bolo, mural de diferentes tipos de cabelo, confecção da boneca Pretinha, a aula de 

campo, a composição da música de Congo, a produção de instrumentos do Congo com sucata 

– contribuíram para que os alunos internalizassem diversos conceitos que discutimos, de forma 

a contribuir para a Educação para as Relações Étnico-raciais. 

5.4 PRODUÇÃO 

As etapas da Metodologia da Mediação Dialética, como pontuadas anteriormente, são separadas 

apenas para fins didáticos, pois nas diversas situações de ensino o aluno pode vivenciar 

momentos de resgate, problematização, sintetização e também de produção, que nada mais é 
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do que a expressão das sínteses cognitivas elaboradas durante a prática educativa (ARNONI, 

2012). 

 

Durante as rodas de conversa, histórias e outros momentos da intervenção, os alunos puderam 

expressar suas impressões e entendimentos dos conceitos discutidos. Além disso, ao final da 

intervenção, tivemos um momento onde eles responderam a um questionário e também a 

perguntas que fizemos sobre os conceitos trabalhados. 

 

A aplicação do questionário aconteceu no dia 26 de novembro de 2018, de forma coletiva, e foi 

lido em voz alta, uma afirmação de cada vez, para que eles pudessem responder 

sequencialmente, pois boa parte do grupo ainda está em processo de aprendizagem da leitura e 

escrita. Na data da aplicação, 25 alunos estavam presentes, incluindo uma aluna com baixa 

visão, para a qual providenciamos uma cópia ampliada do questionário. No Quadro 11 está 

registrado o resultado das respostas do questionário, baseado na escala de Likert, aplicado com 

os alunos do 2º ano participantes da pesquisa. 

 

Quadro 11 – Resultado tabulado do questionário baseado na escala de Likert aplicado para os 
alunos do 2º ano do ensino fundamental I. 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

1. Na minha família tem pessoas negras. 22 2 1 
2. Eu me considero negro 15 8 2 
3. Eu me considero branco. 5 19 1 
4. Eu me considero pardo. (1 não respondeu) 10 9 5 
5. Eu sei o que é racismo. 20 2 3 
6. Eu já sofri racismo ou conheço alguém que 

passou por situações de racismo ou 
preconceito. 

13 7 5 

7. Eu estudei sobre a África e sobre a história 
dos negros no Brasil. 

23 2 0 

8. Eu sei o que é Congo. 24 0 1 
9. Eu sei o que é Quilombo ou já ouvi falar. (1 

não respondeu) 
16 3 5 

10. As pessoas, mesmo sendo diferentes (cor, 
cabelo, religião), têm os mesmos direitos. 

20 3 2 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

 

Na primeira afirmativa, fica claro que grande parte da turma tem familiares negros e que assim 

os identificam. As três afirmativas seguintes do questionário dizem respeito ao pertencimento 

racial e, ao analisar os dados, identificou-se que uma das crianças não se identificou com 

nenhuma categoria de pertença, dois alunos se identificaram dentro das três categorias (negro, 
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branco e pardo) e outros dois se identificaram tanto como negro quanto como pardo. No total, 

a maioria se identifica como negros e pardos. 

 

No que diz respeito ao conceito de racismo, apenas cinco crianças marcaram não saber do que 

se trata. Depois que todas as respostas ao questionário foram registradas, pedimos que alguns 

alunos verbalizassem o que eles entendiam por racismo. Eis as transcrições das falas: 

 

- É quando você xinga a pele da pessoa, o cabelo da pessoa, é quando você xinga alguma coisa da pessoa. 
- É quando você chama uma pessoa negra de: ah, você é preta, você é feia, xingar ela pela sua cor. 
- Racismo é a pessoa falar do seu cabelo, da sua cor. Falar da sua própria pele e falar: Ah, você é feia, seu cabelo 
é de ‘bombril’. 
 

Sobre o fato de ter vivenciado uma situação de racismo ou de conhecer alguém que já passou 

por isso, praticamente metade do grupo respondeu de forma positiva. Ao perguntar ao grupo se 

alguém gostaria de contar uma situação racista que viveu, três meninas se manifestaram. 

 

- Uma menina me chamou de palito de fósforo. 
- Eu sofri racismo na escola com uma monitora, ela falou que minha blusa não serve pra nada, que está suja e que 
meu cabelo é de ‘bombril’. E também uma me empurrou e riu da minha cara. 
- Já me chamou de feia e que meu cabelo é todo de pico.  
 

Nas falas das crianças, tanto as que definem o racismo quanto nos relatos de situações racistas, 

percebe-se que o corpo negro e cabelo são elementos presentes nos discursos de desqualificação. 

Embora atualmente a sociedade tenha uma atenção maior para representações sociais mais 

positivas sobre o negro e sua estética, ainda se faz necessário intensificar, problematizar, 

reconstruir e discutir sobre a identidade negra na escola (GOMES, 2003). 

 

Os alunos, quase que em sua totalidade, apontaram ter estudado sobre a história dos negros no 

Brasil e sobre o Congo. Durante essas afirmações, algumas crianças descreveram que os negros 

foram retirados da África, trazidos em navios e escravizados. Falaram também sobre a 

resistência negra nesse período, sobre a criação da casaca e a festa do Congo capixaba. Sobre a 

definição de Quilombo, surgiram colocações como “o lugar onde os negros que fugiam 

moravam”, “tinha o Zumbi de Palmares” e “o quilombo era maior que Jardim Carapina”. 

 

Ao colocar suas opiniões sobre a última afirmativa do questionário, várias crianças disseram 

que, apesar das diferenças, todos devíamos ter os mesmos direitos, porque todos somos pessoas, 

porém, essa não é a realidade do nosso país. Durante os pronunciamentos, uma aluna disse que 
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“as pessoas mais ricas têm mais direitos” e outra pontuou que “todo mundo tem que ser 

respeitado, não importa a cor da pele”.  

 

No decorrer de todo o projeto de intervenção, observou-se a ressignificação e a construção de 

novos conceitos pelos alunos.  No entanto, em um trabalho dialético, a produção de novos 

conceitos é o ponto de chegada, mas também se torna o ponto de partida para outros processos 

de ensino (ARNONI, 2006). 
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6 DESDOBRAMETOS DA PESQUISA  

 
A pesquisa, mesmo tendo foco em apenas uma turma, causou impacto não só no grupo 

abordado, mas em toda escola. A nossa presença pelos corredores, na sala dos professores e na 

biblioteca despertou o interesse e a curiosidade dos professores e das crianças de outras turmas. 

A exigência legal da abordagem da história e da cultura africana na escola, a importância do 

respeito à diversidade e o interesse que a pesquisa causou nos colegas foram determinantes para 

que fôssemos convidados para trabalhar o tema relações étnico-raciais num momento de 

formação dos professores. 

 

O encontro de formação aconteceu no dia 22 de setembro, em horários dos turnos matutino e 

vespertino, sendo que, pela manhã, dividimos o tempo com outra pesquisadora, da área de 

educação especial. O texto que propusemos para discussão foi “Diversidade étnico-racial e 

Educação no contexto brasileiro: algumas reflexões”, da professora Nilma Lino Gomes. Para 

além das temáticas que o texto aborda, conversamos também sobre classificação racial, 

racismo, luta do Movimento Negro e ações afirmativas. No estudo da tarde, como tínhamos um 

tempo maior, assistimos ao documentário “Menino 23”, baseado da tese do doutorado do 

professor Sydney Aguilar, e estendemos a discussão para a presença do nazismo no Brasil, 

eugenia e o racismo presente na sociedade brasileira.   

 

A convite da pedagoga, nos dias 12 e 13 de novembro, organizamos rodas de conversa com as 

outras turmas para falar sobre o mês da Consciência Negra. Preparamos uma apresentação que 

abrangia a luta do Movimento Negro, heranças da cultura africana, destacando o Congo 

capixaba, e encerramos com um debate sobre racismo.  

 

Na culminância do projeto de intervenção, dia 14 de novembro, todas as turmas do vespertino 

foram convidadas para assistir à apresentação da Banda de Congo e da música “Coloridos”. Os 

trabalhos produzidos também ficaram expostos para que toda a escola pudesse ver a produção 

dos alunos do 2º ano F.  
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Figura 13 – Mosaico de fotografias dos murais com as produções dos alunos expostas na 
culminância do projeto “Coloridos”. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora a partir da produção de conhecimento do grupo de pesquisa em Educação Científica 
e Movimento CTSA do Instituto Federal do Espírito Santo (2018) 
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7 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O mestrado profissional, conforme prevê a Portaria nº 389, de 23 de março de 2017, deve 

transferir o conhecimento produzido para a sociedade, além de promover a melhoria do ensino 

público, solucionando problemas, gerando e aplicando inovações. O produto educacional é, 

portanto, uma forma de socializar e apresentar soluções/inovações à sociedade e à comunidade 

escolar. 

  

O objetivo desta pesquisa é criar um caderno pedagógico que contemple a temática étnico-

racial, com informações, atividades e propostas didáticas, com base na abordagem temática 

freiriana e na Metodologia da mediação dialética. Ao propor um trabalho baseado no diálogo e 

na transformação, tem-se ciência de que o produto aqui proposto indicará alguns caminhos, mas 

que, na práxis pedagógica, pode e deve ser repensado e reavaliado, durante seu 

desenvolvimento, se necessidade houver. 

 

O caderno pedagógico tem como público alvo professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, pois o material educativo será composto de orientações e elementos gerais para a 

abordagem da temática étnico-racial em sala de aula, com um resumo da intervenção 

pedagógica desenvolvida. O projeto Coloridos, por intermédio de uma práxis libertadora, 

buscou desenvolver uma metodologia de ensino crítica capaz de favorecer a apropriação e 

ressignificação de conceitos para a Educação das Relações Étnico-raciais.  

 

O processo de construção do caderno pedagógico passou por três validações da intervenção 

pedagógica e do produto educacional (impresso/eletrônico), a fim de garantir que o material 

produzido tenha qualidade, esteja de acordo com seus referenciais e adequado ao público alvo.  

 

A primeira validação da intervenção pedagógica foi realizada no dia 08 de agosto com um 

grupo de 3 colaboradores, todos envolvidos com o ensino de humanidades. Os colaboradores 

assistiram a uma apresentação da intervenção pedagógica proposta e, em seguida, foram 

convidados a preencher um formulário, apontando sugestões e contribuições para o trabalho. 

Baseado nas colocações feitas no formulário acerca das características da intervenção 

pedagógica, os três colaboradores compreenderem a proposta pedagógica e sua fundamentação 

teórica. Foi colocado por dois colegas a relevância da temática étnico-racial no ensino 

fundamental I, bem como a importância da história e cultura africana no currículo escolar e a 
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discussão sobre o processo histórico de opressão da população negra no Brasil. Quanto às 

sugestões para melhorar a intervenção, um dos colaboradores destacou que, embora já esteja 

contemplado no projeto, seria fundamental reforçar a importância da leitura de mundo, para 

proporcionar aos alunos a compreensão das relações sociais e as formas de dominação 

institucionalizadas. Outra sugestão foi relacionada à necessidade de um maior envolvimento da 

comunidade escolar na intervenção pedagógica, como a participação do Conselho Escolar. 

 

A segunda validação coube à própria autora da intervenção pedagógica e foi realizada no 

decorrer da intervenção, por meio das anotações no diário de pesquisa, de acordo com os 

critérios dos referenciais teóricos de base. O objetivo desta etapa foi proporcionar à autora uma 

análise pessoal, em que reviu pontos a serem melhorados e fez os ajustes necessários.  

 

A terceira validação da intervenção pedagógica será realizada pela banca examinadora no ato 

da defesa de mestrado e apresentação do produto educacional proposto. Acredita-se, assim, que 

as três etapas de validação contribuirão para uma intervenção pedagógica com potencial de 

reprodução e que contribua para professores que busquem trabalhar com abordagem das 

temáticas para Educação das Relações Étnico-raciais. 

 

O caderno pedagógico foi elaborado em forma de livreto e fará parte de uma série de livros 

didáticos de pesquisas em educação do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades 

(PPGEH). Buscou-se produzir um material graficamente atraente, com fotos, tabelas e aportes 

teóricos. O objetivo do livreto é contribuir com a prática educativa de professores, propondo 

uma metodologia de ensino que abarca a Pedagogia Freiriana e a Metodologia da Mediação 

dialética com temáticas da Educação para Relações Étnico-raciais. 

 

O material produzido ficará disponível no site do PPGEH em um portal de produtos finais, 

dissertações e livros, com acesso livre a qualquer pessoa que tenha interesse em estudar mais 

sobre o ensino em Humanidades. Almeja-se que esse material contribua para o fortalecimento 

da área de Ensino de Humanidades, bem como para o estudo de metodologias de ensino e o 

interesse no desenvolvimento de temas que valorizem a história e a cultura negra e contribua 

na formação de cidadãos que promovam a igualdade racial no ensino da educação básica.  
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Figura 14 – Capa do caderno Pedagógico de Ensino de Humanidades. 

 
Fonte: Lucas e Leite (2019) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O projeto escolar “Coloridos” propôs o Ensino de Humanidades numa perspectiva de práxis 

educativa abordando temáticas étnico-raciais no ensino fundamental I. A prática pedagógica 

foi baseada na Pedagogia libertadora e na Mediação Dialética, visando abranger a proposta das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, com objetivo 

de promover a formação de uma identidade negra positiva e valorizar a história e a cultura 

negra. Este projeto foi realizado nos meses de agosto a novembro de 2018, compondo 

atividades de doze encontros com a turma de estudantes, reuniões com a professora regente, 

rodas de conversa, produção textual, aula de campo e debates.  

 

No decorrer dos encontros com os estudantes, por meio das práticas educativas e dos trabalhos 

produzidos, evidenciou-se que, de fato, o tema da intervenção pedagógica foi um elemento 

fundamental, que contribuiu para a reflexão sobre aspectos da história e da cultura 

afrodescendente, produzindo conhecimentos e reflexões críticas. 

  

No percurso da pesquisa, buscou-se informar, dialogar, debater e aprender, com base na 

concepção libertadora de Freire, de forma a valorizar a práxis na prática educativa e na 

concepção libertária de filosofia do Dussel. Ao desenvolver essa prática pedagógica no contexto 

do ensino fundamental I, contribuiu-se para que os alunos, ainda que de forma inicial, se 

apropriassem de conceitos e conhecessem a contexto histórico do negro na constituição do povo 

brasileiro. Essa iniciativa pretende alcançar o desenvolvimento de um pensamento crítico que 

tem, em última instância, a intenção de promover o processo de conscientização dos sujeitos.  

 

[...] A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação-
reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou 
de transformar o mundo que caracteriza os homens [...]. A conscientização é um 
compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na história, 
implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. 
Exige que os homens criem sua existência com um material que a vida lhes oferece 
(FREIRE, 1979, p. 15). 

 

Embora nosso público alvo, a princípio, ser uma turma de 3º ano, após adaptações necessárias 

para a realização na turma do 2º ano F, o grupo, de modo geral, surpreendeu em participação e 

execução das atividades propostas. Na culminância do projeto estavam presentes todos os 

alunos matriculados e, também, muitas mães e pais, embora a atividade tenha acontecido no 

início da tarde.   
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Outro fator que devemos considerar nessa faixa etária é que o tempo para o desenvolvimento 

das atividades é maior, pois elas ainda necessitam de orientação no uso de materiais. No 

entanto, foi possível manter o cronograma de doze encontros, uma vez que a professora 

disponibilizou mais de duas aulas para os encontros. Algumas atividades acabaram por se 

estender ao longo de todos os horários de aula.  

 

A intervenção pedagógica da pesquisa demostrou a possibilidade de trabalhar temáticas como 

racismo, igualdade racial, cultura negra, diversidade, entre outros, bem como a realidade 

circundante dos alunos. Pode-se perceber isso pelo retorno da professora, que observou 

discursos e comportamentos diferenciados, relatos de mães e pais sobre falas dos filhos fora do 

ambiente escolar. Os desdobramentos da pesquisa também indicaram a possibilidade de 

envolvimento de outros professores e alunos com as temáticas étnico-raciais.  

 

O projeto “Coloridos” foi baseado nos princípios filosóficos e pedagógicos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e, por meio das práticas educativas, 

buscou-se correlacionar a prática pedagógica com a educação proposta no documento ao 

abordar temáticas como o Movimento Negro, o corpo e o cabelo negro, história e cultura negra, 

diversidade, que despertaram, ainda que de forma inicial, a consciência política e histórica da 

diversidade, favoreceram o fortalecimento de identidades e de direitos e promoveram ações 

educativas de combate ao racismo e a discriminações.  

 

O trabalho pedagógico realizado com a temática racial, além de uma exigência legal, é uma 

necessidade social. O combate ao racismo perpassa por discussões que desarticulem a ideologia 

de branqueamento e o mito da democracia racial, revelando, no contexto escolar, a realidade da 

desigualdade racial no nosso país e no cotidiano das crianças. A compreensão da realidade 

proporciona ao sujeito se integrar ao contexto em que vive e discerni-lo, criando e recriando, 

resolvendo situações-problema, se objetivando, vai se apropriando da história e da cultura 

(FREIRE, 2017). 

 

As práticas educativas propostas na intervenção pedagógica proporcionaram momentos onde 

os alunos puderam resgatar seus conhecimentos iniciais sobre diversas temáticas étnico-raciais 

e, por meio da problematização, confrontar esses conhecimentos iniciais com conhecimentos 

objetivados. Através do diálogo, das discussões e mediações, as crianças superaram o 

conhecimento inicial e internalizaram novos conhecimentos (ARNONI, 2012). 
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A realização deste estudo buscou desenvolver uma prática escolar diferenciada no âmbito do 

Ensino de Humanidades, promovendo a articulação entre educação libertadora numa 

perspectiva de abordagem temática e metodologia de mediação dialética, norteada pelos 

princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais, para que, 

talvez, isso possa repercutir na vida desses alunos do Ensino Fundamental I.  
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Para menores – Resolução Ministério da Saúde No 466/2012) 

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de idade não eliminará a necessidade do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que será ser assinado pelo responsável ou representante legal do menor. 

 Convidamos você, _______________________________________________, após autorização dos seus 

pais ou dos responsáveis legais para participar como voluntário (a) da pesquisa: ABORDAGEM TEMÁTICA 

ÉTNICO-RACIAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: AÇÕES AFIRMATIVAS 

PARA UMA PRÁTICA LIBERTADORA NO ESPAÇO ESCOLAR. Esta pesquisa é da responsabilidade da 

pesquisadora Juliana Melo Rodrigues Lucas, moradora da Rua Professor Arnaud Cabral, 300, Casa 2, Nazareth – 

Vitória/ES – CEP: 29041-265, Telefones: (27) 33227841 (residencial), (27) 999091129 (celular). Também 

participa desta pesquisa o orientador: Sidnei Quezada Meireles Leite - Telefone para contato: +55(27) 99952-

9397, e-mail sidneiquezada@gmail.com. 

 Caso este Termo de Assentimento contenha informação que não lhe seja compreensível, as dúvidas 

podem ser tiradas com a pesquisadora e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados e 

você concorde com a realização do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via 

lhe será entregue para que seus pais ou responsáveis possam guardá-la e a outra ficará com a pesquisadora 

responsável. 

 Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso 

não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu. Para participar deste estudo, o 

responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, podendo retirar esse consentimento 

ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

 

Informações sobre a Pesquisa: 

 Prezados alunos, esta pesquisa tem por objetivo desenvolver e investigar a aplicação de um projeto de 

Ensino de Humanidades de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, abordando temáticas étnico-raciais, em turma 

das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 Nesta pesquisa faremos atividades em sala de aula e atividade de campo, na busca de promover a 

identidade racial, bem como ações afirmativas. Nas atividades pedagógicas previstas, vocês produzirão textos, 

trabalhos artísticos, farão uma receita culinária, participarão de rodas de conversas e irão conhecer a 

Associação de Congo da Serra. Durante a prática pedagógica serão realizadas observações, fotografias e 

aplicação de questionários. Nossas atividades serão realizadas em grupo colaborativo, no sentido de compartilhar 

coletivamente os saberes populares, científicos e escolares abordados durante a prática. 

 A pesquisa tem previsão de julho a agosto de 2018 e será realizada em sala de aula na EMEF “Padre 

Gabriel” e a aula de campo, se houver, será realizada no município da Serra no Estado do Espírito Santo, onde 

teremos a oportunidade de vivenciar a realidade do movimento negro brasileiro, suas potencialidades e desafios. 

Toda orientação será fornecida para o desenvolvimento das atividades escolares e não escolares. Lembramos 

novamente que vocês podem retirar esse consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 
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momento, sem nenhum prejuízo. Destacamos também que a pesquisa não envolverá custos para os que dela 

participarem. Todas as atividades oportunizam o uso da autonomia nas decisões, desenvolvendo um espírito 

crítico e participativo.  

 

Data: ____/_____/_____ 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador  
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APÊNDICE D –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

MENORES DE IDADE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA RESPONSÁVEL PELO MENOR 

DE IDADE 

 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 

Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor _______________________________________ 

 __________________________________________________________________, participar como voluntário 

da Pesquisa ABORDAGEM TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: AÇÕES AFIRMATIVAS PARA UMA PRÁTICA LIBERTADORA NO ESPAÇO 

ESCOLAR na escola EMEF “Padre Gabriel” com o objetivo de promover um projeto de ensino interdisciplinar 

e analisar a promoção de ações afirmativas, bem como a construção de uma identidade racial positiva, através de 

uma abordagem sociocultural de temáticas Étnico-raciais no cotidiano escolar. 

Os alunos participantes terão a oportunidade de vivenciar um estudo que oferece uma metodologia de ensino 

diferenciada. Além disso o conteúdo selecionado está de acordo com a faixa etária dos envolvidos. Entre as 

atividades propostas estão aulas práticas, atividades lúdicas, eventuais entrevistas e aula de campo, com a 

finalidade de melhor construir e entender os conceitos a serem discutidos. Nas atividades previstas os alunos 

produzirão textos, trabalhos artísticos, farão uma receita culinária, participarão de rodas de conversa e irão 

conhecer a Associação de Congo da Serra.  

Os riscos que envolvem a pesquisa tangem a pequenos desconfortos que o participante poderá sentir em 

compartilhar informações pessoais ou em apresentar suas opiniões pessoais, no entanto de forma alguma os alunos 

serão obrigados a responder a qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, 

caso não se sintam confortáveis em fazê-lo. A pesquisadora no papel de mediadora das atividades vai cuidar para 

que os estudantes/participantes não fiquem constrangidos em apresentar suas opiniões pessoais e dividir 

experiências pessoais. 

Se depois de consentir a participação do menor, desistir da permissão, tem o direito e a liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O/a senhor/a não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade do menor não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com a 

pesquisadora na Rua Professor Arnaud Cabral, 300, Casa 2, Nazareth – Vitória/ES – CEP: 29041-265 ou pelos 

telefones: (27) 33227841 (residencial), (27) 999091129 (celular), ou poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa – IFES, na Rua Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES, telefone 

(27) 3357-7518, ou (27) 3357-7500-ramal 3088. 

 

Consentimento Pós–Informação 

Eu, __________________________________________________________, portador do RG nº 

______________________, confirmo que a pesquisadora Juliana Melo Rodrigues Lucas, explicou-me os 
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objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As alternativas para a participação do menor 

_______________________________________________________ também foram discutidas. Eu li e 

compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para o menor 

participar como voluntário desta pesquisa. 

 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável ou representante legal 

 

 

________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável  
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APÊNDICE E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

 

Pelo presente documento, eu 

______________________________________________________________________RG:_________________

_____CPF:__________________domiciliado em 

(Av./Rua/no./complemento/Cidade/Estado/CEP):___________________________________________________

__________________________________________________, responsável pelo aluno 

__________________________________________________ declaro autorizar à pesquisadora  Juliana Melo 

Rodrigues Lucas, CPF:07877428723  RG: 1330397 e domiciliada na Rua professor Arnaud Cabral, 300, Casa 2, 

Nazareth – Vitória/ES – CEP: 29041265, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e 

financeiros, o uso de imagem e som de voz, caso necessário, do aluno acima citado, em caráter histórico e 

documental dos participantes da Pesquisa ABORDAGEM TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: AÇÕES AFIRMATIVAS PARA UMA PRÁTICA 

LIBERTADORA NO ESPAÇO ESCOLAR. Os alunos foram previamente autorizados pelos seus responsáveis 

e estão sob orientação da Pesquisadora aqui referida. Por meio deste documento a pesquisadora fica 

consequentemente autorizada a utilizar, divulgar e publicar para fins acadêmicos e culturais, imagens e 

depoimentos, coletados no decorrer do projeto, em seu todo ou em parte, editado ou não, com a ressalva de 

garantia da integridade do seu conteúdo.  

 

 

Local e Data:  

____________________, ______ de ____________________ de ________ 

 

                                                               

_____________________________________________________________ 

                                                        Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA TURMA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA TURMA 

 

1. Qual a sua formação? Há quanto tempo leciona para o ensino fundamental? 

2. Conhece a Lei 10.639/2003? 

3. Teve acesso às DCN para as Relações Étnico-raciais? 

4. Já trabalhou com temáticas étnico-raciais em sala de aula? Já desenvolveu algum 

projeto? 

5. O que entende por ações afirmativas? E democracia racial? 

6. Já fez algum curso de formação para trabalhar com relações étnico-raciais?  

7. Nota discursos racistas e preconceituosos em sala de aula? 

8. Como classifica a maioria dos alunos da sala, no que se refere à classificação racial? 

9. Qual a importância do trabalho com relações étnico-raciais? 

10.  O que conhece sobre a metodologia de abordagens temáticas de Paulo Freire? 

 

  



 121

APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

QUESTIONÁRIO BASEADO NA ESCALA DE LIKERT 

PARA OS ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

1. Na minha família tem pessoas negras.    

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

2. Eu me considero negro      

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

3. Eu me considero branco.      

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

4. Eu me considero pardo.      

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

5. Eu sei o que é racismo.      

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 
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6. Eu já sofri racismo ou conheço alguém que 

passou por situações de racismo ou 

preconceito. 

     

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

7. Eu estudei sobre a África e sobre a história 

dos negros no Brasil. 

     

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

8. Eu sei o que é Congo.      

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

9. Eu sei o que é Quilombo ou já ouvi falar.      

 

 SIM 

 

NÃO NÃO SEI 

10.As pessoas, mesmo sendo diferentes (cor, 

cabelo, religião), têm os mesmos direitos. 
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APÊNDICE H – RESUMO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

1. Seminário de Pós-graduação em Ensino de Humanidades – Projeto de Mestrado 

 

LUCAS, Juliana Melo Rodrigues. Abordagem temática sobre relações étnico-raciais nos 
anos iniciais do ensino fundamental. Vitória, 2016. 
 

2. Exame de Qualificação 

 

LUCAS, Juliana Melo Rodrigues. Abordagem temática sobre relações étnico-raciais nos 
anos iniciais do ensino fundamental: ações afirmativas para uma prática libertadora no 
espaço escolar: relatório. Vitória, 2018. 
 

3. Trabalho na forma de resumo em Evento Científico 

 

LUCAS, Juliana Melo Rodrigues; LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Identidade e 
pertencimento racial em alunos nos anos iniciais do ensino fundamental: história, cultura e 
ações afirmativas para uma prática libertadora no espaço escolar. In: SIMPÓSIO DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 1., 2017, Vitória. Anais eletrônicos…, 
Vitória: IFES, 2017. Disponível em: 
<http://ocs.ifes.edu.br/index.php/simpeces/isimpeces/paper/view/3590>. Acesso em: 23 nov. 
2018. 
 

LUCAS, Juliana Melo Rodrigues; LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Abordagem temática 
étnico-racial no espaço escolar dos anos iniciais do ensino fundamental: ações afirmativas 
para uma prática libertadora. In: CONGRESSO INTERNACIONAL PAULO FREIRE: O 
LEGADO GLOBAL, 2., 2018, Belo Horizonte. Anais eletrônicos…, Belo Horizonte: 
FaE/UFMG, 2018. Disponível em: <https://proceedings.science/freire-globalconference-
2018/papers/abordagem-tematica-etnico-racial-no-espaco-escolar-dos-anos-iniciais-do-
ensino-fundamental%3A-acoes-afirmativas-para-uma-p>. Acesso em: 15 jul. 2018. 
 
4. Produto Educacional 

 

LUCAS, Juliana Melo Rodrigues; LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Abordagem temática 
de relações étnico-raciais na sala de aula dos anos iniciais na perspectiva freiriana. 
Vitória: Editora Edifes. 2019. 66p. (Série Cadernos Pedagógicos de Ensino de Humanidades, 
n. 5). 
 


