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RESUMO 

 

 

 O objetivo do presente trabalho foi fazer uma discussão teórica acerca dos 

preconceitos raciais, juntamente a uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, bem como 

dimensionar através de intervenções com os alunos, uma consciência necessária à melhor 

convivência e os possíveis desdobramentos na sociedade.   

 Pretendemos proporcionar debates e atividades a partir de aulas voltadas para a 

história e cultura africana e as estereotipias raciais, envolvendo questões relacionadas à 

discriminação racial, justificando-se pela importância de se debater caminhos para a 

viabilidade de convivência e respeito mútuo entre as pessoas, especialmente no contexto 

escolar. 

Os resultados positivos do projeto de ação demonstram que a relevância em se tratar 

do racismo nas escolas advêm da necessidade de capacitações que despertem o interesse por 

mudanças no processo de ensino e aprendizagem, passíveis de promover maior compreensão 

e aceitação das diversidades. 

Desta forma, tratando dos desafios das diversidades nas escolas e da atenção 

necessária ao tema, concluo que deverá ser considerado que o esclarecimento começa em sala 

de aula e na comunidade escolar, certamente estendendo-se a toda uma sociedade. 

 

  

Palavras-chave:Diversidades, raça, racismo,preconceito, discriminação. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 

              O Brasil é um país, com um percurso histórico de ascensão de diversidades, muito 

embora, em pleno século XXI, ainda encontramos entre nós expressões sociais de intolerância 

racial acompanhadas de exclusão, preconceito de cunho social e homofobia que já deveriam 

estar ultrapassadas.  Muitas vezes, ocorre que a discussão sobre a igualdade de direitos não é 

devidamente tratada, ou se o é a superficialidade com o qual é abordada impede ou ainda 

impossibilita um maior aprofundamento do assunto.·. 

              É necessário lembrar a todos, chamar a atenção para as fronteiras, que, de fato 

existem, e operar num nível de deslocamento das mesmas. Falando dessas tensões e 

sinalizando os desafios é que busquei com esse trabalho iniciar na Escola Municipal Luiz 

Gatti, com alunos do ensino médio, um debate sobre a diversidade racial, identificar os atores 

implicados e os problemas a serem enfrentados. 

            Aponto para a necessidade, em tempos de intensa vivência plural, de compreender 

melhor as propostas de uma construção coletiva dos valores que englobam o ideário da 

igualdade e a consciência, independentemente de condição social ou cor de pele  

 De certo modo, pode-se dizer que os temas e as questões relativas à raça, vêm 

ganhando visibilidade e encontram-se, hoje, difundidos em diversas instâncias – mídia, 

medicina, religião, no meio jurídico, educacional, empresarial, tecnológico, dentre tantos 

outros - entrelaçando-se ou confrontando-se. Certamente, várias condições sociais, políticas, 

culturais, se conjugaram ou se articularam para produzir tal visibilidade. Profundas e 

aceleradas transformações das mais diversas ordens nos últimos tempos têm desestabilizado 

certezas, desarranjado formas de convivência entre os sujeitos, alterado formas de gerar, de 

nascer, crescer, de amar ou de morrer, marcando os corpos.   

          Em face aos objetivos propostos pela própria política da Escola Municipal Luiz Gatti, 

que tem como referencial a integração de seus alunos, é importante ressaltar a inexistência de 

projetos, com foco na diversidade, o que viabilizou, portanto a urgência do meu trabalho. 

         Pretende-se no Brasil, através de leis, principalmente após a entrada em vigência da Lei 

nº 10.639, em 2003, que obriga todas as escolas públicas e particulares da educação básica 

ensinar conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras, assim a temática afro-

brasileira se tornou obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio. O objetivo da 

lei é esclarecer as pessoas, sobretudo os estudantes quanto ao trato positivo dos temas 

relacionados à história da África, africanidades e diversidades. 
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 A intenção da lei é buscar eliminar os preconceitos, bem como, buscar construir 

através dos currículos escolares, elementos constitutivos de um novo olhar à cosmovisão 

africana.  

 As diretrizes curriculares que regem a educação das relações étnico-raciais asseveram 

que a “educação de cidadãos atuantes no seio da sociedade brasileira é multicultural e 

pluriétnica, capazes de, por meio de relações étnico-raciais positivas, construírem uma nação 

democrática” (BELO HORIZONTE, 2005, p. 29) 

 “Não somos iguais em tudo, mas conquistamos o direito à igualdade e 

devemos reclamá-lo, toda vez que as nossas diferenças forem motivo de 

exclusão, de discriminação, de limitação de possibilidades, quer na escola 

quer na sociedade em geral”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006). 

 

 A escola, dentre outras instituições, deve ser mais uma responsável pela educação das 

relações étnico-raciais, uma vez que possui um ambiente de grande diversidade sócio-cultural, 

econômica e até mesmo política. 
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2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Faz-se necessário que tenhamos mais que uma visão conceitual e multidisciplinar das 

questões relativas á diversidades e educação, que antes, busquemos no espaço do nosso local 

de trabalho e do meio no qual ele se insere, constituir nosso ambiente propício ao acolhimento 

de todas as situações relativas ao tema, socializar e por em prática o nosso conhecimento, 

obtido ou amplificado nesse curso de pós-graduação. Para tanto, é preciso interligar as coisas, 

assim como cheguei até esse plano de ação a partir de minhas funções como auxiliar de 

biblioteca escolar.  

 Minha experiência com práticas educativas na rede municipal de Belo Horizonte é 

resultante do espaço social propício que a organização das instituições de ensino nos oferece.  

Nesse sentido, a escola, no ambiente da biblioteca, local em que exerço minhas atividades de 

auxiliar a aproximadamente oito anos, em muito tem contribuído para meu amadurecimento 

profissional. 

 É oportuno destacar que trabalhando como auxiliar de biblioteca participei de vários 

cursos de capacitação, tais como: 

• V Fórum de integração da biblioteca com a sala de aula; 

• Viagens Literárias: kit literário em foco, e ainda; 

• Encontros de Profissionais de Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Educação 

de Belo Horizonte. 

No que se refere à coordenação dos meus serviços, dos colegas auxiliares e também 

dos estagiários, fica sob responsabilidade da bibliotecária Maria Carmen Castello Branco 

Rena, que atua no Núcleo de Coordenação de Bibliotecas, da Secretaria Municipal de 

Educação desde 2004. Cabe considerar que a própria bibliotecária concluiu o que seria esse 

mesmo formato de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Básica em 

2013, com Área de Concentração em Educação e relações étnico-raciais, e ainda uma amiga 

que atua na mesma biblioteca em outro turno de trabalho, passa pela mesma experiência, no 

mesmo curso que eu. 

No âmbito educacional, especialmente nos momentos pedagógicos do ambiente 

escolar, assim como na sociedade de um modo geral, o respeito às diferenças por vezes se dá 

por déficit de capacitação dos atores envolvidos, assim, o cenário do racismo se manifesta de 

várias maneiras, por meio de preconceitos diversos e discriminação. 

Existem muitas lacunas, na formação dos professores e corpo pedagógico atuante nas 
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escolas, nem sempre ocorrem investimentos em sua formação e, sobretudo, valorização, nem 

todos os atuantes, por inúmeros motivos, dentre eles as contingências de sua situação pessoal, 

dispõem de condições para se manterem melhor preparados e atualizados. 

Sendo a escola uma grande legitimadora das desigualdades hierárquicas, raciais, 

burocráticas, um dos palcos sociais onde são cotidianamente vividas e exercidas as mais 

variadas práticas de produção e reprodução do racismo, relações discriminatórias com seu 

caráter reprodutor, violento ou disciplinar. 

        A lei 10.639/03 se fez necessária, sobretudo para garantir no Brasil, uma ressignificação 

da luta contra o silenciamento das vozes que buscam extinguir o preconceito, e buscar 

reconhecimento à contribuição do povo negro em todas as áreas do Brasil. O que já havia 

sendo feito de certa forma desde meados de 1920, quando a imprensa negra” começou suas 

atividades, noticiando em jornais como: Menelik, Alfinete e Clarim da Alvorada, 

acontecimentos sobre a comunidade negra. A bem da verdade, desde os primeiros Quilombos 

até os movimentos anteriores à lei sancionada pelo presidente Lula e ainda movimentos atuais 

a temática é de extrema importância para toda a sociedade.  

 Para colocá-la em prática nas escolas, no entanto, precisamos mobilizar entre 

professores e alunos a urgência de ações de sensibilização e de conscientização sobre 

conceitos de diferenças, rejeição, opressão, assim como a origem desses fatores, sem que se 

perceba no cotidiano, tendo essas práticas incorporadas a nossos pequenos gestos de 

indiferença. 

  Assim, com interesse de poder contribuir mais diretamente nessas questões e tendo 

em vista alguns itens tratados no Regimento Escolar (documento importantíssimo para o 

funcionamento de escolas e instituições de ensino), muitas vezes tido como uma exigência 

burocrática que o Poder Público cobra das escolas e que é pouco ou quase nunca consultado 

pelos funcionários das escolas, sejam eles coordenadores, professores ou demais, o fato é que 

não se dá a devida importância ao Regimento escolar. 

            É de extrema importância valorizar a ambiência de uma escola estimuladora, que não 

homogeneíze os saberes, que cumpra com o desafio de ter de fato, um ambiente educador que 

trabalhe a diversidade étnica, racial, social, a multiculturalidade dentro de um diálogo 

agregador, que permita um intercâmbio com todos.  

         Com base no entendimento que esse curso de relações étnico- raciais nos dá acerca de 

como toda essa normalidade é construída e forjada, fez-se necessário questionar os estudantes 

acerca do tema de combate ao preconceito racial. 

De um modo geral, a maioria dos alunos não conhece a contribuição histórico-social 
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ao Brasil, dos descendentes de africanos. Os professores não frequentam aulas ou curso que 

trate com eles do tema, portanto são despreparados no que diz respeito a esse quesito. Os 

alunos lêem pouco acerca de diversidades e produzem menos ainda; as atividades realizadas 

na escola implicam em focalizar um conhecimento formal, conteudista, hierarquizando 

determinados saberes, trabalhando as disciplinas diversas e por vezes desconsiderando outros 

aspectos relevantes, do que deveria ser comumente discutido e trabalhado em sala de aula. 

 Dessa forma, há que se refletir sobre o currículo oculto como também a aprendizagem 

subjetiva envolvido no cotidiano, desempenhados pelos atores do processo educacional. A 

gestão pedagógica compreende processos interativos de ensino e aprendizagem que superam 

os limites do currículo formal, e o educador representa o ícone mediador.  

         Neste sentido, práticas correlacionadas como agentes de socialização, devem também 

ser assuntos de peso na escola e no processo educacional, que deverá assim cumprir seu papel, 

transmitindo conhecimentos e experiências que reforcem sistematicamente o aprendizado 

sociocultural. É importante que temas que eduquem para uma cidadania plena, sem 

preconceitos, sejam tratados e discutidos na escola, na tentativa de que as atitudes baseadas no 

respeito se tornem cada vez mais recorrente na sociedade, e seja fato comum no dia a dia das 

pessoas. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

         Dentro do contexto que aponta a necessidade em se trabalhar as questões ligadas a 

diversidade racial, surge a Escola Municipal Luiz Gatti (EMLG), que é uma escola pólo que 

atende a mais de trinta anos a alunos da comunidade do Barreiro de Baixo e adjacências, onde 

exerço a função de auxiliar de biblioteca em nossa “Biblioteca Giramundo” e será nesse 

ambiente que desenvolverei a análise crítica da prática pedagógica, solicitada pelo corpo 

docente deste curso de pós- graduação. 

 A Escola Municipal Luiz Gatti, situada no Conjunto Ademar Maldonado, região do 

Barreiro, foi inaugurada aos quinze dias do mês de fevereiro de 1981, criada e denominada 

pelo Decreto nº. 3829 de 20 de outubro de 1980 com aprovação prévia pelo parecer 449 de 22 

de novembro de 1979, pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, foi construída 

pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP). 

        A escola, famosa na região por sua trajetória militante em diversos momentos de sua 

existência no sentido de lutar por seus direitos e consequentemente, pelos direitos de seus 

alunos e profissionais, especialmente seus funcionários no âmbito pedagógico, têm 

surpreendido a comunidade interna e externa com reivindicações importantes e de grande 

relevância para um bom funcionamento, como por exemplo, as greves diversas para melhoria 

dos salários e condições de trabalho, em que a grande maioria toma parte e por vezes até 

fazem frente em assembléias e convocações. 

            Ao longo de trinta anos a EMLG contou com três turnos de ensino, sendo: manhã, 

tarde e noite, atendendo a alunos de 5ª a 8ª séries e ainda ensino médio, sendo que este último 

está em sua fase final, contando este ano apenas com reduzidas turmas de 2º e 3º anos, já que 

a escola teve que ceder à pressão da prefeitura com relação a disponibilização do ensino 

médio em escolas municipais da rede, por este motivo, a EMLG, não conta mais com o 

terceiro turno de ensino em cumprimento ao artigo 211 da constituição federal, que dispõe 

sobre a gestão dos níveis de educação no Brasil, responsabilizando o estado para a gestão do 

ensino médio e deixando para as prefeituras a responsabilidade apenas para com o ensino 

fundamental. 

           Com a possibilidade da drástica redução no seu quadro de funcionários e de alunos, a 

direção da EMLG questionou, na ocasião, a não proibição às escolas municipais em gerir o 

ensino médio, ainda assim, não houve possibilidade em mantê-lo, e todo o quadro de 

funcionários da limpeza, cantina e professores foi reduzido, mantendo intactos apenas o 



13 

 

quadro de funcionários da secretaria e da biblioteca Giramundo. 

            A Escola Municipal Luiz Gatti possui um total aproximado de 1270 alunos 

devidamente matriculados e distribuídos pelas turmas de floração, 1°, 2°e 3°ciclos e ainda, 

ensino médio (apenas o ultimo ano). 

           Quanto à sua estrutura física, a escola preenche o espaço de um quarteirão inteiro (dos 

grandes), possui diversas salas de aula, auditório, espaços para aprendizagem de informática, 

duas quadras esportivas, amplo vestiário, horta cultivada por alguns dos seus próprios alunos 

participantes da educação integrada, biblioteca com um considerável acervo literário e alguns 

computadores e ainda existem outras diversas dependências voltadas ao bem estar e 

atendimento efetivo dos alunos e da comunidade, que se diga de passagem, é 

consideravelmente atuante na escola.  

 A escola é bastante dinâmica, sempre manteve diversos projetos, tais como: Práticas 

Industriais; Práticas Agrícolas; Ginástica; Festivais de musica; Estudo preparatório para o 

vestibular; alfabetização e letramento; Gincanas; A Pré-História e os diversos aspectos do 

conhecimento; Projeto Interdisciplinar, Projeto Corrente do Bem, Projeto Aulas de Educação 

Física para as mães, projeto Regadas para o Futuro; Projeto de mãos Dadas; Participação em 

torneios (Copa Mercantil do Brasil, Escola Integrada; Escola Aberta; Trabalhos de Campo; 

Jornal; Festa Junina; e outros). 

         Devido a proximidade da escola com cidades vizinhas como Contagem e Ibirité, o que 

se verifica é que enquanto espaço privilegiado da região, a procura pela escola é grande, o que 

pressupõe de certa forma, a confiabilidade das pessoas que buscam vagas de ensino para seus 

filhos, ou mesmo a busca por obras para leitura ou estudos em sua biblioteca.      

O projeto político pedagógico da escola, construído no ano de 2002, reflete o cuidado 

da EMLG com a questão da identidade cultural e étnico racial de seus alunos, também com 

sua realidade social, com seu contexto geográfico, com as devidas expectativas da 

comunidade em relação à escola, ressalta sobretudo o envolvimento do corpo docente em sua 

elaboração:   

 

“O PPP é um documento que não tem a intenção de apresentar soluções 

definitivas, mas procura expressar o desejo e o compromisso do grupo de 

professores nas discussões para construção do projeto”. (ESCOLA 

MUNICIPAL LUIZ GATTI, 2002). 

 

O PPP apresenta o plano curricular e também uma pesquisa em que a comunidade é 

consultada, especialmente em relação à qualidade do ensino na escola, à sua estrutura física, 

no corpo de suas instalações, à qualidade de seus professores e sua aceitação, enfim, em suas 



14 

 

expectativas. Participou desta pesquisa um total de 1355 respondentes, os quais analisaram 

desde o grau de escolaridade, religião, profissão da comunidade, a permanência média dos 

alunos na escola, até questões como a participação em seus eventos. Tal pesquisa identificou 

ser a escola bem aceita, conta, com o respeito e admiração da comunidade local, tal qual seu 

quadro de professores, que são positivamente avaliados. 

As questões referentes a raça ou cor não são perceptíveis no plano curricular, que, sem 

maiores especificações, cita o respeito às diferenças de forma geral: 

 

• [...] respeitar as identidades e as diferenças; 

• Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, comunicação e 

informação; 

• Inter-relacionar pensamentos, idéias e conceitos; 

• Desenvolver o pensamento crítico e flexível e a autonomia intelectual; 

• Adquirir, avaliar e transmitir informações; 

• Compreender os princípios das tecnologias e suas relações integradoras; 

• Entender e ampliar fundamentos científicos e tecnológicos; 

• Desenvolver a criatividade 

• Saber conviver em grupo; 

• Aprender a aprender. (ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GATTI, 2002). 

 

 

No PPP, a biblioteca Giramundo, meu local de trabalho na escola, é citada como 

espaço de informação que atende a toda a comunidade, seus serviços foram avaliados com os 

seguintes dados: 75%bom e 7% como excelente.  

Com esses dados, e, a partir deles, acreditei ser plausível trabalhar com alunos do 3° ano a 

questão da diversidade, especialmente no espaço da biblioteca, já que minha atuação 

profissional como auxiliar, pode me viabilizar e ainda me dar subsídios para uma interação 

maior com meu usuário, especialmente agora, cursando Educação e Relações Étnico-Raciais, 

um curso de pós-graduação que me possibilita um olhar mais aprofundado às questões de 

diversidade.  
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4. JUSTIFICATIVA 

 

 

É possível que os professores de variadas disciplinas trabalhem com as questões 

ligadas a diversidade racial, para tentar entender e conviver com as diferenças. Na dimensão 

educacional, pude perceber a necessidade do meu objeto de intervenção que é o estudo e uma 

busca do entendimento das diversas formas de ser ou de se estar, ou de se ter nascido, 

transformado, apreendido, enfim, tudo isso dentro de uma escola, em que os alunos em seu 

processo de aprendizagem, compartilhem o conhecimento adquirido com suas famílias, 

namoradas, amigos, vizinhos, e vão certamente, de alguma forma difundir as informações em 

diversas instâncias em seu meio social. 

A relevância em se tratar do tema de como se contempla a discussão do racismo e a 

percepção do mesmo no processo de ensino - aprendizagem de uma turma de terceiro ano do 

ensino médio, do turno matutino da Escola Municipal Luiz Gatti (EMLG) se fez necessária, 

tendo em vista vários processos discriminatórios no ambiente escolar.  

 É notória a necessidade de capacitações que despertem o interesse por mudanças, que 

promovam uma maior compreensão e aceitação das diversidades no país. Sabendo disso e 

exercendo a função de auxiliar de biblioteca na Escola Municipal Luiz Gatti, procurei 

disponibilizar-me a incentivar alguns alunos a buscar o conhecimento em busca de um novo 

olhar no âmbito das pluralidades, diversidades, preconceitos que se possa ter com relação ao 

outro, esperava com essa intervenção, ampliar sua necessidade em questões ligadas à 

cidadania e busca da compreensão do diverso, ou dos motivos pelos quais se compõem as 

diferenças. 

 A escola é o local ideal para o desenvolvimento de práticas promotoras de cidadania, 

tendo em vista o grande número de horas que os alunos passam nesse ambiente e sua 

influência na aquisição de valores, seja nas salas de aula, seja em outros espaços desse 

ambiente, a educação para a diversidade étnico-racial faz-se necessária. Cabe aos educadores, 

portanto, desempenhar seu papel na criação de situações que permitam ao aluno mobilizar 

conhecimentos que possibilitem reflexões quanto às diversidades. 

 Deste modo, ante a necessidade de que os alunos sejam contemplados com os 

conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, que devem constar nos currículos 

escolares de todo o país, procurei fazer uma intervenção quanto á pluralidade racial na Escola 

Municipal em que trabalho, voltando-me a certo descortinamento do que em nosso país se 
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evidencia como situações de racismo veladas ou transparentes.  

 Conforme GOMES (2007, p. 104) aponta, a escola brasileira, pública e particular está 

desafiada a realizar uma revisão de posturas, valores, conhecimentos, currículos na 

perspectiva da diversidade étnico-racial.  
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5. OBJETO  

 

 

As relações étnico-raciais com alunos do terceiro ano do ensino médio e o debate acerca do 

racismo e as esteriotipias raciais. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

6.1 Objetivo Geral 

 

Proporcionar debates e atividades a partir de aulas voltadas para a história e cultura africana, 

envolvendo questões relacionadas à discriminação racial. 

  

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar visita guiada com os alunos a biblioteca para pesquisa em literatura didática e 

paradidática que trate de assuntos de conteúdo racista; 

 Sensibilizar os alunos quanto a necessidade do respeito às diferenças; 

 Propor atividades dinâmicas e recreativas para estimular melhor aproveitamento das aulas. 
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7. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

No âmbito educacional, especialmente nos momentos pedagógicos, assim como na 

sociedade de um modo geral, o respeito às diferenças por vezes não se dá por déficit de 

capacitação dos atores envolvidos, assim, o cenário do racismo se manifesta de várias 

maneiras, por meio de preconceitos diversos e discriminação.  

 Nos dias atuais, a superação da situação de subalternização dos saberes produzidos 

pela comunidade negra, a presença dos saberes produzidos pela comunidade negra, a presença 

dos estereótipos raciais nos manuais didáticos, a "estigmatização" do negro, os apelidos 

pejorativos e a versão pedagógica do mito da democracia racial (igualdade que apaga as 

diferenças) precisam e devem ser superados no ambiente escolar não somente devido ao fato 

de ser parte do compromisso social e pedagógico da escola no combate ao racismo e à 

discriminação racial, mas, também, por força da lei.  

 Essa situação revela mais um aspecto da ambiguidade do racismo brasileiro e sua 

expressão na educação: é somente por força da lei 10.639/03 que a questão racial começa a 

ser pedagógica e politicamente assumida pelo Estado, pelas escolas, pelos currículos e pelos 

processos de formação docente no Brasil. E, mesmo assim, com inúmeras resistências. 

 Muitas vezes, ocorre que a discussão sobre a igualdade de direitos não é devidamente 

tratada, ou se o é, a superficialidade com a qual é abordada impede ou ainda impossibilita um 

debate mais apurado e aprofundado do assunto, em ambiência estimuladora, bem como a 

promoção entre professores e alunos de ações de sensibilização e de conscientização sobre 

conceitos de diferenças, rejeição, opressão, assim como a origem desses fatores, sem que se 

perceba no cotidiano, tendo essas práticas incorporadas a nossos pequenos gestos de 

indiferença e não percebimento dos mesmos.   

 Concordo com os apontamentos de Silva quando coloca que  

 

O discurso do currículo [...] autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, 

inclui ou exclui. E nesse processo somos produzidos Cultura, currículo e 

diversidade étnico -racial: algumas proposições como sujeitos muito 

particulares, como sujeitos posicionados ao longo desses múltiplos eixos de 

autoridade, legitimidade, divisão, representação. [...]. Há, dessa forma, um 

nexo muito estreito entre currículo e aquilo em que nos transformamos. O 

currículo, ao lado de muitos outros discursos, nos faz ser o que somos. Por 

isso, o currículo é muito mais que uma questão cognitiva, é muito mais que 

construção de conhecimento, no sentido psicológico. O currículo é a 

construção de nós mesmos como sujeitos. (SILVA, 2009, p.196) 
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 Uma de suas vertentes é o processo a partir do ensino que é proporcionado aos 

estudantes das escolas desse país, onde paira o Mito da Democracia Racial, surgido através da 

obra do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, datada do início do século xx, onde se incutia a 

idéia de que a “superação” do racismo se daria individualmente, não se fazendo necessárias, 

lutas coletivas a favor dos negros, já que o julgamento de Freyre, segundo a sua obra, seria de 

não haver racismo no Brasil. Certamente que as teorias de Freyre, respingam, ainda hoje, 

sobre as direções das escolas, suas políticas, e em seu corpo docente. 

 

  “Para o 'holista’ Freyre, para quem a questão principal é o acolhimento do 

diferente, dentro de uma hierarquia que provê a todos com um lugar, a 

possibilidade de ascensão individual de pessoas de cor determinada por 

´resolver’ no Brasil, a questão racial como um caminho alternativo de 

resolução da questão democrática” (SOUZA,2000,p.2500) 

 

 Previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996), o regimento escolar é uma forma de “lei interna”, que preservando o 

comum interesse na execução dos objetivos sociais, tem a função primordial de normatizar o 

funcionamento interno da escola, e regulamentar o trabalho pedagógico, administrativo e 

institucional com base nas disposições expressas no texto regimental. Irão constar no 

normativo, diversos fatores, todos eles, com obrigação de cumprimento.  

(...) a fim de que essa estrutura funcione corretamente, é necessário que 

sejam adotadas uma série de regras, normas e procedimentos sem os quais as 

organizações não operam devidamente. (ÁLVAREZ, 2004, p.73). 

 

         A Escola Municipal Luiz Gatti embora exprima em seu regimento sua filosofia de 

ensino, cumpre disposições básicas como: 

 Níveis de ensino oferecidos; 

 Identificação completa do estabelecimento educacional; 

 Funções e atribuições de cada cargo administrativo, com o alcance de 

responsabilidade; 

 Local e data para início de vigência. 

 Composição curricular; 

 Critérios de avaliação e frequência; 

 Vinculação, com as normas legais e sua obrigação de cumprimento. (ESCOLA 

MUNICIPAL LUIZ GATTI, 2002) 

 

          A Escola Municipal Luiz Gatti no tocante à liberdade, respeito, convivência, 

diversidade e outros, reflete em sua organização os seguintes itens pertinentes à discussão na 

escola sobre temas relativos á educação étnico-racial: 

 

 Art. 74 - São responsabilidades da família e/ou responsáveis pelo estudante: 
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I - Colaborar com a escola nas ações educativas voltadas ao respeito às 

normas de liberdade e convivência; 

Art. 48 - Ter acesso ao conhecimento, à brincadeira e ser respeitado na sua 

diversidade sociocultural, étnico-racial, sexual, lingüística e religiosa; 

Art. 197 § 2° - O programa visa a formar elaborar e executar políticas 

públicas de aprimoramento das relações interpessoais, por meio de ações 

relacionadas à promoção da paz, à mediação de conflitos, à prevenção e ao 

combate à violência, garantindo os princípios de igualdade, solidariedade, 

justiça social e respeito entre os indivíduos. (ESCOLA MUNICIPAL LUIZ 

GATTI, 2002) 

 

 A partir da leitura crítica do documento, verifiquei as constatações que constituem o 

desafio de trabalhar questões de cunho racial com alunos do terceiro ano do ensino médio na 

Escola Municipal Luiz Gatti, sendo eu, auxiliar de biblioteca e estudante das relações étnico 

raciais desse curso de pós-graduação, desejosa em disseminar tais conhecimentos adquiridos 

no âmbito das disciplinas e assim buscar ampliar no ensino, propostas ou experiências que 

considero buscar juntamente com a turma de ensino médio um entendimento mais profundo 

acerca das diversidades para assim otimizar amplamente a ação aqui proposta. 

 Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA - em uma edição 

especial nº. 13/2007, Políticas Sociais - Acompanhamento e Análise, um balanço da política 

social brasileira na esfera federal entre os anos de 1995 e 2005, um dos momentos 

importantes em que a discriminação se faz presente na vida das pessoas é o momento de 

socialização escolar. De acordo com a referida pesquisa  

 

“são os estabelecimentos escolares, juntamente com as famílias, os espaços 

privilegiados de reprodução – e, portanto, também de destruição – de 

estereótipos, de segregação e de visualização dos efeitos perversos que esses 

fenômenos têm sobre os indivíduos” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2006 p.282). 

 

Elizabeth Macedo, no livro: por uma pesquisa da diferença, trata da interação cultural, 

afloramento de tensões entre as diferentes culturas que convivem num inventado espaço 

nacional. De forma que entendemos que as tradições coabitam com outras tradições. O 

multiculturalismo pode ser entendido como projeto ou como doutrina política. Identifica e 

caracterize o que se considera as perspectivas conservadora e liberal acerca do 

multiculturalismo, caracterizando o que se classifica como multiculturalismo crítico. 

O multiculturalismo critica propostas que permeiam as construções das diferenças e 

das identidades, é contestante e busca ainda considerar a historicidade das diferenças as quais 

ele sabe que existem. Sem dúvida, ocorrem intervenções do multiculturalismo no currículo 

escolar no sentido de lidar com a questão da privação cultural, em que se propõe uma 
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ampliação das ofertas culturais dentro de programas específicos nesse sentido de combate ao 

racismo. 

 As questões políticas estão em foco e assumem posições de analise, como: não estaria 

o controle e a regulação das diferenças nomeando os sujeitos ao separá-los? Existe uma 

grande abstração na questão do diálogo entre as diferenças. As fronteiras existem? Como 

então elas se deslocam? Ao dizer delas, já operamos num nível de deslocamento. O 

pressuposto de olhar para o outro e vê-lo como um carente, é de que se está acima dele, são 

propostas colocadas em questão por Elizabeth Macedo, ao observar qual a forma como essas 

políticas analisam essas tensões. 

 Ainda há uma questão importante em se tratar na escola, que é a questão de raça e 

gênero se aliando para potencializar a discriminação, ou seja, a questão da mulher negra na 

sociedade requer reflexões que fomentem mudanças positivas.  

Em “A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero”, Kimberle discursa a 

respeito de como a discriminação racial e de gênero ainda são comuns contra mulheres. 

Partindo do pressuposto de que a interscionalidade aborda a diferença dentro da diferença, 

Kimberle conta com a contribuição do relato de experiência de várias mulheres pelo mundo, a 

fim de se apropriar de situações que configuram em discriminação racial e de gênero para 

chegar à compreensão de como a intersecionalidade se propaga. O objetivo principal desse 

entendimento seria eliminar as barreiras discriminatórias de raça e gênero em sua base, 

entendendo como elas efetivamente limitam e/ou excluem as mulheres negras. 

 Kimberle coloca a relevância no reconhecimento da existência da discriminação 

intersecional, como relevante atitude para chegarmos a reconfigurar as práticas intersecionais 

que resultam na invisibilidade. Daí a necessidade de identificar as pessoas “no nível mais 

local e básico” que realmente trabalham pelos direitos das mulheres negras.  
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8. METODOLOGIA DE AÇÃO 

 

 

É preciso destacar que a realização do plano de ação será em parceria com a Andréa, 

que trabalha comigo na biblioteca da escola Luiz Gatti e realiza o mesmo curso no LASEB.  

Ao iniciar nossa proposta de trabalho sobre as diversidades, com alunos do ensino 

médio, nos pautamos por escolhas de situações que fizessem sentido aos estudantes e que os 

instigasse a querer conhecer mais do assunto, perguntar, investigar, e assim perceber o quão 

importante se faz necessário se informar antes de julgar um assunto, sem ao menos pesquisá-

lo.  

 O Censo 2010, apontou na direção de um novo perfil do brasileiro, registrando uma 

redução da proporção de brancos que era em 2000 53,7% da população, passando a 47,7% no 

ano de 2010, e um crescimento de 6,2% para 7,6% da população declarada negra e ainda a 

população parda pulou dos números 38,5% para não menos que 43,1%, o que tem enorme 

relevância significando a população parda e negra (chamada preta pelo IBGE), já que é 

maioria no Brasil. O Censo destacou também as desigualdades sociais, o que justifica 

portanto serem trabalhadas nas escolas e em todos os meios as diversidades étnico raciais. 

 A opção por realizar este plano de ação, justifica-se pela importância de se debater 

caminhos para a viabilidade de convivência e respeito mútuo entre as pessoas, especialmente 

em se tratando de adolescentes, que por vezes tem uma dificuldade considerável em interagir, 

especialmente com o que lhe pareça estranho ou diferente. 

 As ações institucionais das escolas, crescem exponencialmente, pautando-se em 

caminhos metodológicos previsíveis e repetidos, um projeto aqui, outro ali, sempre e apenas 

em função de cumprir um cronograma curricular.  

 De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, em suas proposições curriculares para 

o Ensino Fundamental (2010), em seu Eixo Norteador que trata de diversidades 

,desigualdades e cidadania no sentido de reconhecimento e valorização das diversidades, 

percebimento e identificação dos processos históricos que resultaram nas desigualdades . 

           A relevância do meu plano de ação se deu em uma tentativa de aproveitar as 

possibilidades que esse curso de diversidades proporciona, no sentido das pesquisas , textos 

lidos e do ambiente que o curso do LASEB, com seus professores pesquisadores e estudiosos 

do tema diversidades. Neste sentido, houve algumas contribuições que me auxiliaram na 

construção do plano de ação e ofereceram “receitas” para traçar o que trataria com os alunos 
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do terceiro dispondo de informações pertinentes e preciosas que me auxiliaram a compreender 

a questão das diversidades, tomando como referência central a participação efetiva de toda a 

turma, com suas vivências e questões referentes à sala de aula em sua multiplicidade. 

 

8.1 PLANO DE AULA 

 

Ao tratar do tema do racismo e discriminação, procurei analisar sobretudo, assuntos 

que se relacionam com essa temática e livros que estão disponíveis no acervo da Biblioteca 

Giramundo, coube aprofundar o tema junto aos alunos do 3° ano. Meu intento era conhecer 

melhor estes usuários e acessá-los, envolvendo-os na tarefa de buscar construir junto a eles, 

uma educação mais aprofundada, com relação a questões étnico-raciais.  

 A intenção foi adotar estratégias que possibilitassem algum diálogo com o tema, que 

concebesse a biblioteca como uma organização que também ensina, de alguma forma, 

articulando a maneira de trazê-lo a um olhar diferenciado às questões que constituem a 

temática da diversidade, promover essa compreensão da pluralidade étnico- cultural, e mesmo 

de tantas outras quanto se faz necessário! 

 

1ª aula 30 minutos 

Dia 7 de Outubro de 2014 

 

Aconteceu na sala de multimídia. Houve apresentação dos temas e conversas com os 

alunos para que houvesse a aceitação dos assuntos: raça e homossexualismo. Houve 

apreensão, por haver a resistência de muitos evangélicos na turma, mas aparentemente a 

proposta bem aceita. 

Conversamos com a turma, dentre outras coisas sobre o Estatuto da Igualdade Racial 

(lei nº 12.288/10), documento recente, publicado em 20 de julho de 2010. Estatuto que assim 

dispõe o conceito de discriminação racial: 

 

 “Art. 1º  (...) 

Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se: 

Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica 

que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 

exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 

qualquer outro campo da vida pública ou privada” 
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 Com algumas exceções em que a intervenção foi necessária, chamamos a atenção dos 

alunos que conversavam sobre a necessidade de escutarem para também serem escutados de 

forma de que quando alguém estivesse falando, os demais teriam o desafio de escutar, 

esperando sua vez.  

 

2ª aula 50 minutos 

Dia 10 de outubro de 2014  

 

 Começamos a aula com o vídeo “quem” da porta dos fundos a fim de descontrair os 

alunos, e, sabendo que o comediante Fábio Porchat que trata de como lidar com as 

diversidades nesse vídeo, é altamente aceito entre os jovens. Começamos bem, os alunos 

parecem ter adorado. Muito debate após assistirem ao vídeo, polêmicas e contação de causos. 

Promoção de interações discursivas acerca de questões que emergem através dos 

questionamentos pautados no vídeo. 

 

 

3ª aula 30minutos 

Dia 14 de outubro de 2014   

 

 Como os alunos haviam formado um círculo previamente para discutir questões de 

sexualidade, escolhas, o papel social de homens e mulheres, entre outros, continuei com o 

círculo e trocamos experiências, com relatos que apontaram situações de preconceitos 

sofridos por alguns alunos em algum momento das suas vidas. 

 Não paravam de contar casos motivados pelo o que chamamos de intolerância, pessoas 

vítimas principalmente de racismo e homofobia.  Agressões a homossexuais, negros, 

envolvendo amigos, conhecidos de conhecidos, parentes e pessoas da mídia, televisão ou dos 

esportes. Após isso, mais debate. 

 

4ª aula 50minutos 

Dia 17 de outubro de 2014   

 

        Em alguma aula do LASEB nos foi apresentada uma dinâmica em que dois grupos 

distintos tinham em mãos uma mesma situação em que um deveria dizer que havia 
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preconceito, e o outro grupo deveria argumentar que naquela mesma situação não havia 

preconceito. Nesse dia separamos os grupos e trabalhamos com essa mesma dinâmica, na qual 

envolvemos os dois temas, preconceitos contra homossexuais e preconceitos raciais, tratando 

de seu impacto na vida social, discutimos a valorização da diversidade e a superação de 

estereótipos, dentre outros.  

        Houve muita discussão, que, inclusive extrapolou proveitosamente o tempo concedido 

para nosso trabalho. 

 

5ª aula 30 

Dia 17 de outubro de 2014   

 

      Ainda na dinâmica, falamos de coisas como o padrão de entendimento que temos do 

mundo, das coisas e das pessoas que nos cercam ou não, falamos das transformações que 

ocorrem e de como nos comunicamos lidamos com elas, de como funciona a sociedade, das 

estranhezas, inquietações, de como as pessoas devem estar abertas a melhorar, que devemos 

ter a humildade coletiva de estarmos abertos o tempo todo às mais variadas situações. 

Procuramos articular a educação das relações étnico-raciais em um contexto de formação para 

a cidadania. 

       Nesse dia tivemos um fechamento muito bom em que todas aquelas situações de 

preconceitos foram repudiadas pelos estudantes. Em suma, aquelas histórias da vida real 

apontaram sentimentos muito nobres naqueles alunos indignados com os praticantes de atos 

de preconceito e discriminação. 

 

6ª aula 30 

Dia 20 de outubro de 2014    

 

 A aula iniciou-se com a fala do médico Dráuzio Varella que em um vídeo intitulado: 

violência contra homossexuais, o médico trata da homofobia e da violência. Os alunos nesse 

dia deveriam observar questões cruciais do vídeo, opinar e debater, fazer um paralelo com a 

questão do racismo e toda forma de preconceito. 

 Escolhemos o vídeo por que aquilo que realmente comunica hoje é essa linguagem 

audiovisual a qual os jovens estão tão corriqueiramente acostumados, situação difícil 

constatar, especialmente como auxiliar de biblioteca, mas se há algumas décadas se 

pressupunham uma comunidade de leitores, hoje, assistir é mais importante que ler, por isso 
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escolhemos um vídeo em que alguém de credibilidade reconhecida, falasse às pessoas. 

 

7ª aula 50 minutos 

Dia 24 de outubro de 2014   

  

        As apresentações continuaram, muito debate frente à apresentação do vídeo: vista minha 

pele, em que questões oriundas de reflexão sobre relações étnico-raciais são escancaradas ao 

telespectador.  

 No filme, a questão do preconceito racial é abordada, e, mesmo sendo num mundo 

totalmente fictício, o filme mostra que a parte da população que estigmatiza também poderia 

ser estigmatizada. Sugerimos aos alunos "vestir" as diferentes peles daqueles que sofrem 

preconceitos, já que o filme trata de questões raciais, de preconceitos e discriminação, tudo o 

que se passa de fato na vida de todos nós, senão nós, alguém que conhecemos já deve ter 

vivenciado situações parecidas com a de Maria, principal personagem do filme. 

 

8ª aula 30 minutos 

Dia 28 de outubro de 2014    

 

 A proposta foi que os alunos realizassem pesquisas em histórias de qualquer livro da 

biblioteca que abordasse situações ou frases ou épocas que conotassem racismo ou 

discriminação, buscando com isso promover a educação das relações étnico-raciais, a nosso 

entender. 

 Como na ocasião não havia nenhuma aula agendada no espaço da biblioteca e também 

não havia outro usuário, ficamos à vontade para pesquisarmos juntos e debater o tema, a 

Maria Carmem, bibliotecária responsável pelo espaço e que também se interessa pelo assunto, 

já que foi ela quem primeiro fez o curso de diversidades e educação étnico-racial no LASEB, 

entrou na conversa e contou para os alunos várias histórias conhecidas e presenciadas. 

 

9ª aula 50 minutos 

 Dia 28 de outubro de 2014     

 

Buscamos uma definição de racismo, homofobia e diversos preconceitos. 

Continuamos a procura na biblioteca de material que pudesse ajudar, quando encontravam 

escreviam suas descobertas e suas opiniões, avançando com isso, seus níveis de curiosidade. 
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Mesmo os estudantes desinteressados eram afetados de alguma forma por situações 

que haviam sido narradas pelos colegas de sala durante a sua busca.  Tendo em vista o 

assunto das conversas serem de inteiro interesse para nossa intervenção, permitimos que eles 

continuassem narrando, fomos fazendo as devidas interferências.  

Como sempre procuramos mostrar o jovem, o estudante, assim como todos os atores 

envolvidos em uma sociedade tem papel fundamental na promoção de relações sociais éticas 

entre os seus conhecidos, seus familiares e toda a comunidade à qual possam pertencer. No 

contato com a turma, abordamos os mais variados temas, todos envolvidos a contribuir e 

promover a formação, ou pelo menos iniciação desta, no que diz respeito às temáticas da 

referida intervenção. 

Cumpre destacar o quão importante é o tema e o quão nefasto é o preconceito, que 

direciona a discriminação, rotula e agride os indivíduos. Os alunos apresentaram e debateram, 

algo que era constante nas aulas. 

 

10ª aula 50minutos 

Dia 28 de outubro de 2014     

 

 Buscamos programar o “Fim da intolerância e a construção de uma cultura pela paz” 

Uma campanha conjunta, entre eu e a Andréa, já que trabalharíamos com recortes, cartazes, 

folders, tudo quanto à imaginação dos alunos permitisse. Tínhamos nesse momento, após 

alguns encontros, um papel importante no combate à homofobia e preconceito racial, ou 

qualquer que fosse. 

 Discutimos casos recorrentes de racismo, hostilização e recusa á aceitação do outro, 

casos que causaram indignação em toda a turma. Que melhor lugar que o espaço educativo da 

escola, para se fazer um enfrentamento a essas questões? 

 É cada vez mais intensa a intolerância, muitas vezes constituída por crimes de razões 

discriminatórias traçados por violências que se tornam comuns nas mídias, mas que só o são 

porquê de fato ocorrem no mundo real, nos ambientes cotidianos. 

 

11ª aula 30minutos 

Dia 31 de outubro de 2014  

 

 O espaço foi aberto espaço para que grupos mostrassem o seu trabalho para os demais 
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alunos, que dissessem por que escolheram aqueles recortes, imagens, e ainda, o que 

procuraram dizer com as frases e palavras escritas em sua criação. Assim começamos o nosso 

derradeiro encontro. 

 Após participação de todos, chegamos aos últimos preparativos com os cartazes em 

seu retoque final, e exposição na biblioteca, fizemos juntos, um balanço da proposta. Sucesso 

total! 

Dito isso, um dos itens fundamentais a serem questionados aos alunos da turma será 

sua percepção e relação com a palavra racismo, qual idéia eles faziam dessa questão, 

destacando práticas e discussões que veiculam o racismo, e, como ele se afirma nos meios, 

muitas vezes sem ser percebido e identificado como tal. 

Nosso foco é a busca de um processo de leitura do mundo e do seu meio, que 

possibilitasse a partir dos debates uma ação militante anti-racista e viabilizando uma 

ressignificação positiva do ser negro. 

 

8.2 CRONOGRAMA 

 

 

DATA AÇÃO 

Jul. 2014 
Elaboração do plano de ação 

Set. 2014 

Out. 2014 

Realização das atividades propostas para o plano de ação na 

EMLG, tendo como público alvo os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio. 

Nov./Dez. 2014 Descrição textual da intervenção realizada em campo. 

Jan./ Fev. 2015 Aperfeiçoamento e finalização do trabalho escrito. 

Mar./ Abr. 2015 Disposição do material em anexo e revisão do trabalho escrito. 

 

 

8.3 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

 

 Juntamente com a professora de Sociologia, coloquei em prática meu plano de 

ação com os alunos do 3° ano do ensino médio. A escolha se deu em função da disciplina 

oportunizar discussões profundas, já que a sociologia é a ciência que estuda e busca 
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compreender diversos aspectos da vida humana em sociedade, também pela disponibilidade e 

interesse da professora em sempre estar envolvida com o tema da diversidade. 

           Meu Plano de Ação visou trabalhar na escola questões sociais e raciais diversas, tendo 

em vista o alerta que o movimento negro do Brasil já lança há anos, especialmente até ser 

contemplado com a lei 10.639, em um longo processo de ações realizadas no sentido de 

discutir os motivos da grande evasão escolar ocasionadas por fatos envolvendo racismo e 

também questões financeiras, e, ainda pouca ou nenhuma valorização do negro e suas 

culturas, no currículo escolar e nos diversos livros didáticos. 

          Conseguimos alguns horários de aula junto aos professores, especialmente a professora 

Nívia de sociologia e o professor Osmar de história com quem também obtive êxito nesse 

propósito. 

          Uma carga horária pré- combinada com os mesmos, foi prevista para que houvesse os 

encontros e os debates com a turma. O contato inicial com os alunos ocorreu quando fomos à 

sala de aula da turma 302, alunos do 3°ano do ensino médio (num total de quarenta deles), 

com a finalidade de nos apresentarmos, num horário cedido pela professora Nívia, que, 

solícita, só pediu para ficar na sala enquanto conversássemos com os alunos e até nos ajudou 

bastante com uns mais engraçadinhos, chamando sua atenção para a importância de estarmos 

ali. 

         Ao nos apresentarmos falamos um pouco do que estudamos no LASEB, como é o curso, 

o que aprendemos e qual a necessidade da intervenção na escola em que trabalhamos. Os 

alunos foram ser levados a refletir com observação participante e sistemática sobre as 

possíveis causas da existência do problema em estudo: o preconceito.  

          Indaguei aos alunos, com atividades seletivas de interlocução didática considerando não 

só o cotidiano escolar, mas suas vivências. Busquei que compartilhassem possíveis 

experiências com situações envolvendo discriminação racial, práticas discriminatórias, 

atitudes agressivas com relação a colegas ou conhecido, tratamento diferenciado sem função 

da cor da pele,cultura ou mesmo situação social. 

         Busquei em algumas aulas solicitadas ao professor de História da turma, discutir e trazer 

à tona as seguintes questões: 

 • Investigar como os alunos lidam com o racismo, bem como algumas experiências em 

relação ao tema;  

• Provocar situações de debate, relacionado às informações deturpadas e distorcidas sobre o 



31 

 

Continente Africano; 

• Produção de discussões que tragam o aluno a uma percepção não discriminatória e não 

racista, quanto aos colegas de raças ou cor de pele, diferentes das suas; 

• Análise sobre quais são as relações contraditórias entre discurso e prática da sociedade 

enquanto produtor/reprodutor do racismo;  

• Potencialização das discussões, lançando mão de ferramentas conceituais e teóricas; 

• Busca a um processo de leitura do mundo e do seu meio, que viabilize, a partir dos debates 

uma ação militante anti-racista e que ainda instrumentalize uma ressignificação do ser negro.  

Merece menção apontar que a intervenção foi planejada para ser voltada ao diálogo e 

informação com que eu e a Andréa conduzimos nossas aulas junto às turmas do terceiro ano. 

A questão racial e diversidades que eram as partes que me competiam na intervenção, 

ocorreram de maneira tranqüila, tendo em vista algumas ressalvas, como por exemplo, 

piadinhas que adolescentes fazem, sem maldade alguma, mas que por outro lado fere a pessoa 

“agredida”, ou alunos hiperativos que por vezes prejudicavam as discussões, mas que mesmo 

assim, ao final, depois de alguma resistência, confeccionou lindos cartazes, debateu, 

questionou e compreendeu que o mundo é diverso e que há que se haver o respeito sempre.  

   Por seu potencial educativo e social, a intervenção realizada com alunos, 

especialmente no que se refere ao tema da discriminação racial, é sempre de grande valor para 

o trabalho, profissão dos envolvidos e também, para a sociedade como um todo. 

 Os assuntos foram abordados de forma leve e elucidativa, primei por uma intervenção 

voltada a diálogo e informação, dessa forma que as aulas foram conduzidas junto às turmas do 

terceiro ano.  

 A questão racial e diversidades ocorreram de maneira tranqüila, tendo em vista 

algumas ressalvas, como por exemplo, piadinhas que adolescentes fazem, sem maldade 

alguma, mas que por outro lado fere a pessoa “agredida”, ou alunos hiperativos que por vezes 

prejudicavam as discussões, mas que mesmo assim, ao final, depois de alguma resistência, 

confeccionaram lindos cartazes, se debateu, questionou e compreendeu que o mundo é 

diverso e que há que se haver o respeito sempre.   

 Ainda, pude perceber nos alunos, uma vontade (talvez ainda mal articulada) de estudar 

mais os temas em um segundo momento, de pesquisar, de ficarem mais antenados quando 

percebessem alguma situação que envolvesse discriminação de qualquer tipo fosse.  
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 São "essas idéias distorcidas que desqualificam a cultura negra e acentuam o 

preconceito, do qual 45% de nossa população é vítima", afirma Glória Moura, coordenadora 

do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília (UnB)  

         Dito isso, um dos itens questionados aos alunos da turma foi quanto a sua percepção em 

relacionada à palavra racismo, destacando práticas e discussões que veiculam o racismo, para 

compreendermos como ele se afirma nos meios sociais, muitas vezes sem ser percebido e 

identificado como tal.     

          Os procedimentos Metodológicos utilizados como fonte de informação, os textos 

estudados no curso do LASEB, as aulas, situações de intolerância pesquisadas nas diversas 

mídias, histórias diversas relatadas pelos alunos, contribuiu bastante na execução do 

plano,dentro desta perspectiva, buscamos dar um tratamento reflexivo e crítico dos temas 

raciais propostos, e ainda, promoção de interações discursivas acerca de questões que 

emergiram dos questionamentos pautados no tema. 

Nas abordagens feitas com os alunos quanto a questões de diversidade e possíveis 

causas do preconceito e suas consequências, busquei trazê-los à formulação de hipóteses e 

paralelamente a essas abordagens trabalharei no incentivo a empréstimos em nossa biblioteca 

de obras que lembrem ou tratem de alguma forma do tema proposto, e ainda na militância dos 

alunos para que houvesse a aquisição de novos materiais, que abordassem o tema com maior 

dinamismo, o que certamente trouxeram enfoque mais aprofundado.  

            Ao final do ano, quando os alunos já estavam tranquilos, após terem feito seus 

trabalhos finais e avaliativos, a fim de sua passagem pedagógica para o próximo ano, eu e 

minha parceira Andréa nos reunimos com alguns alunos da turma novamente (muitos deles já 

estando aprovados e cansados, já haviam deixado de frequentar as aulas, já que tinha presença 

o suficiente), no intento de avaliar a repercussão alcançada pela intervenção, como o impacto 

da reprodução de vídeos, depoimentos, falas, havia tido em suas vivências. Percebemos 

felizes, uma grande mobilização e interesse por parte dos alunos. 

Seja, como resultado de várias leituras, das informações ainda que um pouco soltas, (a 

julgar pela nossa pouca experiência com os temas, que só começamos a estudar com os 

professores, no curso do LASEB), dos critérios para análise das rupturas a serem feitas com 

relação à intolerância ao diferente, dos casos abordados, envolvendo todos os tipos de 

preconceitos, discriminações diversas e distintas, percebemos com satisfação, o compromisso 

definido de cada um daqueles alunos em se tornar uma pessoa acessível a assimilar as demais 

pluralidades presentes na sociedade. 
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Conseguimos fazer nosso trabalho de maneira disciplinar, cumprimos nosso 

cronograma,2014 foi o último ano em que o Gatti trabalhou com ensino médio. 

 Diante de tantos desafios, esperamos ter contribuído para o fomento do debate e da 

pesquisa sobre o papel pedagógico na formação de cidadãos, na construção das relações e no 

engajamento em lutas por eliminação de quaisquer formas de discriminação e preconceitos. 
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9. CONCLUSÃO 

  

 

Diante do exposto preciso dizer o quanto não me apercebia da dimensão da 

discriminação e do preconceito arraigados em nossa sociedade. Concluo que esse curso de 

diversidades, foi muito enriquecedor, principalmente para mim que não atuo em sala de aula, 

ao contrário da maioria dos colegas. 

O Brasil é um país construído através de movimentos migratórios, sobre tudo 

forçados, com tráfico internacional de escravos, provindos de diferentes tribos e nações, para 

transações altamente lucrativas que aguçavam cada vez mais a cobiça dos colonos,que 

submetiam o povo africano a condições extremamente desumanas.   Entretanto, a que se 

compreender que hoje, no Brasil, somos todos resultados de entrecruzamentos de um grande 

processo de mistura racial. 

Tolo é aquele que não percebe que há muito trabalho a se fazer quanto à transformação 

social, à reparação necessária, ao descaso com o outro pelo simples fato da pigmentação de 

sua pele. 
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