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ORIENTAÇÕES GERAIS

OBJETIVO DA OFICINA:

A oficina pretende subsidiar a prática pedagógica, 
considerando a necessidade de discutir e refletir sobre o 
fortalecimento da identidade negra e da autodeclaração.  
Objetiva destacar as consequências das diversas formas 
de manifestação do racismo para o desenvolvimento dos 
estudantes negros/as.

PROVIDÊNCIAS:
É importante que a equipe responsável pela 

organização da Formação em Ação, conheça previamente 
o material disponibilizado para a oficina, a fim de auxiliar de 
maneira satisfatória, as atividades a serem desenvolvidas. Além 
disso, é importante que organize o espaço e providencie:

• Cópia dos anexos I, II e III para os cursistas.
• PPP da escola para consulta;
• O Plano de Ação da escola  – em formato que permita alterações (se necessário).
• Equipamento de mídia digital que permita assistir os vídeos.

OFICINA:PERSONALIDADES E INTELECTUAIS NEGROS: EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO RACIAIS NA PERSPECTIVA DOS SUJEITOS.

Optamos por elaborar uma oficina que contemple personalidades e intelectuais 
negros(as), nas diversas áreas de atuação. Tal opção justifica-se pela necessidade de mostrar 
aos nossos estudantes a participação e contribuição da população negra na sociedade, o 
que acena para um referencial positivo.
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Importante:
A desconstrução do racismo é uma agenda que deve envolver toda a sociedade 
brasileira. Para tanto, é importante que professores e estudantes construam a 
partir da escola um ambiente de respeito às diferenças, independentemente de seu 
pertencimento étnico-racial. A escola precisa assumir seu papel no combate ao 
racismo e qualquer forma de discriminação, buscando envolver a comunidade do 
seu entorno.
Todos e todas precisamos nos engajar na luta contra o racismo e contra a 
discriminação.

RACISMO - CONCEITO

Para MOURA (1994. p. 160),
O racismo brasileiro [...] na sua estratégia e nas suas táticas agem sem demonstrar 

a sua rigidez, não aparece à luz, ambíguo, meloso, pegajoso, mas altamente eficiente nos 
seus objetivos. [...] não podemos ter democracia racial em um país onde não se tem plena 
e completa democracia social, política, econômica, social e cultural. Um país que tem 
na sua estrutura social vestígios do sistema escravista, com concentração fundiária e de 
rendas maiores do mundo [...], um país no qual a concentração de rendas exclui total 
ou parcialmente 80% da sua população da possibilidade de usufruir um padrão de vida 
descente; que tem trinta milhões de menores abandonados, carentes ou criminalizados 
não pode ser uma democracia racial.

Para MUNANGA, (2005, p. 189)
A escola, como parte integrante dessa sociedade que se sabe preconceituosa e 

discriminadora, mas que reconhece que é hora de mudar, está comprometida com essa 
necessidade de mudança e precisa ser um espaço de aprendizagem onde as transformações 
devem começar a ocorrer de modo planejado e  realizado coletivamente por todos os 
envolvidos, de modo consciente. [...] a educação escolar deve ajudar professor e alunos a 
compreenderem que a  diferença entre pessoas, povos e nações é saudável e enriquecedora; 
que é preciso valorizá- las para garantir a democracia que, entre outros, significa respeito 
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Uma carta nada pessoal aos meus amigos brancos. 
Por Jay Viegas, no Viadapé

Sobre ter crescido em uma família branca, estudado em escolas brancas e 
frequentado ambientes predominantemente (se não completamente) brancos, 
longe de qualquer referência positiva a respeito da negritude, da cultura negra ou 
de qualquer outra coisa que me fizesse sentir bem sobre ser negra.

E então na adolescência, ouvir aquele monte de bandinha de rock branca, 
tentando não sair muito no sol por medo de que minha pele ficasse ainda mais 
escura (me apropriando do “elogio” de que “ah, você nem é tão negra assim”). 
Sobre odiar meu cabelo porque eu jamais conseguiria fazer com que ele ficasse 
como o daqueles muleques punks de mechas coloridas nos clipes da MTV.

Leia mais: https://goo.gl/vl7ayk

pelas pessoas e nações tais como são, com suas características  próprias e individualizadoras; 

"Criança negra sofre racismo todo dia na escola", diz MC Soffia, 11
Desde pequena, a menina de nome extenso e pernas compridas vai a passeatas, 
palestras e eventos contra o racismo. Criada em uma família formada por 
mulheres negras e militantes, ela aprendeu a ter orgulho da cabeleira "que 
não é dura, é crespa". Prestes a completar 12 anos, Soffia Gomes da Rocha 
Gregório Corrêa, a MC Soffia, declama sobre a beleza da negritude, as 
brincadeiras da infância, e, sobretudo, se aceitar do jeito que se é.

Leia mais: https://goo.gl/PNBP7L

 https://goo.gl/vl7ayk
https://goo.gl/PNBP7L
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que buscar soluções e fazê-las vigorar é uma  questão de direitos humanos e cidadania.

Veja os exemplos:

Período da Manhã
ATIVIDADE 1
Assistir aos filmes abaixo indicados.

O Mediador deverá solicitar aos participantes que assistam os vídeos que trazem  
importantes informações sobre a existência e o trabalho de personalidades, pensadores, 

inventores e cientistas 
negros e negras que 
contribuíram e contribuem 
para o avanço humano em 

https://goo.gl/hc9Xmx

https://goo.gl/WyJYwe

In Memorian - Negros 
que fizeram a história 

do Brasil

https://goo.gl/hc9Xmx
https://goo.gl/WyJYwe
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todas as áreas.

Grandes pensadores 

https://goo.gl/PPBBbo

negros que influenciaram o 
mundo.

O Negro no Brasil Documentário

https://goo.gl/x2JWbP

https://goo.gl/PPBBbo
https://goo.gl/x2JWbP
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Consulesa destaca valor intelectual do negro na história da humanidade

Questões:
Refletir sobre a relação entre as contribuições da população negra para sociedade e a 

construção, veiculação do racismo e do preconceito.
1. Se existem contribuições da população negra para a sociedade porque as atitudes 

de racismo e de desqualificação ainda são bastante presentes em nossa sociedade?
2. Você concorda que o Brasil é um país racista? Discuta e reflita com o grupo.

Período da Tarde

ATIVIDADE 2
Leitura e Reflexão

Aprendendo a ser Negro na perspectiva dos estudantes (Anexo 01)
O texto possibilita identificar e compreender de que modo os estudantes negros da 

rede municipal de ensino de Porto Alegre constituem interações sociais, e como essas se 
manifestam na cultura estudantil. Refletindo sobre o contexto da realidade da sua escola 
é possível identificar e compreender como os estudantes negros se percebem e como a 
interação social se manifesta ?

ATIVIDADE 3
Prática
Resolução de situações Problemas 

Ao analisar que mesmo após cem anos da libertação da escravatura, os negros 
brasileiros permanecem em situação de desigualdade. Ao verificarmos os indicadores sociais 
constatamos que estas desigualdades são tão intensas e estão diretamente relacionadas com 
o pertencimento racial, que, associadas às diferentes formas de discriminação, impedem o 
desenvolvimento das potencialidades e o progresso da população negra. (Henriques 2001)
 Nesse quadro de desigualdade, a escola deveria contribuir para a promoção desse 
grupo racial, mas, a realidade educacional deste grupo confirma a intensidade e o caráter 
estrutural da discriminação racial. Os estudos do IPEA nos mostram que o analfabetismo 
atinge 4,5% dos brancos entre 15 e 25 anos e 13% dos negros nesta mesma faixa de idade. 
Sete em cada dez negros não conseguem completar o Ensino Fundamental e, segundo os 
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dados do IBGE, apenas 2,2% dos que conseguiram ingressar na universidade são negros, 
contra 80% dos brancos.

Rosemberg (1987)
Ao realizar um estudo sobre o rendimento escolar dos segmentos raciais branco e 

negro no Estado de São Paulo constatou que pretos e pardos apresentam desvantagens 
com relação à idade de ingresso no sistema escolar, ao ritmo com que se cumpre a trajetória 
escolar e à evasão escolar.

Hasenbalg (1987)
Aponta a discriminação como um dos fatores responsáveis pela limitada participação 

do negro no sistema escolar. Segundo o autor, se faz presente em nosso sistema de ensino 
público um mecanismo de recrutamento, onde as crianças negras são encaminhadas para as 
escolas mais pobres, por sua condição de classe e pelo estigma da cor. Uma vez constituída 
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essa clientela socialmente homogênea, os docentes atuam no sentido de reforçar a crença 
de que os alunos negros e pobres não são educáveis.

Figueira (1991)
Demonstrou a existência do preconceito racial na escola através dos estereótipos 

negativos associados aos negros não só no material didático, como também nas 
representações dos professores e alunos.

Barreto (1981)
Comparando os modelos de bom e mau aluno, assinala uma tendência dos professores 

a enquadrar o aluno negro no pólo negativo, demonstrando que estas, dão ênfase à 
família como determinante dos problemas do aluno, aparecendo o estereótipo da família 
desorganizada, carente que produz o aluno carente afetivamente e intelectualmente.

Reflexão
Diante da situação apresentada nos gráficos fornecidos pelo IBGE e das afirmações 

dos autores, quais seriam os caminhos pedagógicos para superação dessa desigualdade 
histórica entre negros e brancos?

ATIVIDADE 4: 
Elaboração de estratégias para fortalecimento da identidade negra e da auto 
declaração, que deverão incluídas nos documentos oficiais da escola.(PPP – 
Regimento Escolar- PTD).
Leitura Complementar

01. Racismo Na Escola: Um Desafio A Ser Superado
Josiane de Jesus Costa Pimentel ¹
Juliana Lemos da Silva ²

Resumo
O presente artigo retrata a história do racismo na educação que vem de dentro da 

sociedade desde os tempos escravagista e que ainda está presente. Tem como objetivo 
informar e conscientizar para erradicar ou diminuir os elevados índices de preconceito 
racial que ocorrem no interior de nossas escolas, fala-se também sobre o papel da escola, 
tendo em vista que temos algumas leis que "amparam" a população de cor, porém não 
são postas em prática. A metodologia empregada foi à abordagem qualitativa e o método 
bibliográfico para dar conta do estudo sobre o racismo na escola. Os resultados obtidos 
a partir dessa investigação demonstraram que existe preconceito racial nas instituições de 
ensino, mas que essa prática deve ser banida desse espaço e a diversidade cultural deve ser 
valorizada para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária.
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Palavras-Chave: Racismo. Educação. Escola. Preconceito Racial
Acessar através do link; https://goo.gl/CyKX6y 
02. Educação E Preconceito Racial No Brasil: Discriminação No Ambiente Escolar
Antonia Eunice de Jesus do Nascimento (UFAL) eunicepedagogia@gmail.com

Resumo
O artigo apresenta resultados preliminares de uma pesquisa que tem como objetivo 

geral analisar até que ponto a utilização de “expressões de cunho racistas” comprometem 
a auto-estima e, conseqüentemente influenciam no processo de construção do 
conhecimento dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental de uma escola da rede 
pública de Maceió. Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica no intuito de discutir 
as relações estabelecidas no espaço da escola, especialmente entre professores/alunos, 
alunos/alunos, tomando como referência os problemas vivenciados por crianças negras 
nesse ambiente, tais como: piadas e brincadeiras de mau gosto, uso de expressões de 
cunho racista, entre outros. Ressalta-se que o resultado dessas ações discriminatórias no 
ambiente educacional tem causado danos que influenciam negativamente no processo 
psicológico, social e cognitivo dessas crianças, contribuindo para o seu baixo rendimento 
escolar. Sendo assim, é importante que toda a comunidade escolar esteja atenta para esses 
problemas considerados corriqueiros e que aparecem de forma sutil, não aconteçam no 
espaço das salas de aula.

Sugestão de Atividade 
Disponibilizamos o link abaixo onde se encontra disponível um teste o 
qual permite a realização de diagnóstico sobre como as questões raciais 
estão sendo tratadas na sua escola. 
Fonte:
http://gestaoescolar.org.br/comunidade/questionario-diagnostico-
racismo-532722.shtml

https://goo.gl/CyKX6y
mailto:eunicepedagogia%40gmail.com?subject=
http://gestaoescolar.org.br/comunidade/questionario-diagnostico-racismo-532722.shtml
http://gestaoescolar.org.br/comunidade/questionario-diagnostico-racismo-532722.shtml
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Palavras-chave: Educação. Preconceito. Discriminação.
Acessar através do link; https://goo.gl/HRzURB
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http://gestaoescolar.org.br/comunidade/questionario-diagnostico-racismo-532722.
shtml

https://www.youtube.com

https://goo.gl/HRzURB
http://gestaoescolar.org.br/comunidade/questionario-diagnostico-racismo-532722.shtml
http://gestaoescolar.org.br/comunidade/questionario-diagnostico-racismo-532722.shtml
https://www.youtube.com
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