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O presente trabalho apresenta a experiência de aplicarmos um questionário 

com um estudante universitário e membro do NEABi PONTAL - Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros e Indígenas do Pontal, este Núcleo atua no Instituto de Ciências 

Humanas do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, que é 

administrativamente ligado ao Curso de Pedagogia. 

O objetivo principal deste trabalho é investigarmos em que medida o 

NEABiPontal contribui na formação dos graduandos para a educação das relações 

étnico-raciais. Os objetivos específicos são: Apontarmos as principais ações 

desenvolvidas pelo NEABi; Identificarmos a percepção do estudante questionado sobre 

a formação adquirida no NEABi, e se esta promove consciência crítica e transformação 

social; Reconhecermos como esta formação pode interferir em sua prática pedagógica. 

A metodologia utilizada envolveu a realização de um questionário aberto 

(roteiro de questões abertas elaboradas previamente, respondidas posteriormente), com 

um membro deste Núcleo, e uma pesquisa bibliográfica sobre a temática étnico-racial 

com a utilização dos autores Gomes (2005), e Júnior e Silva (2016). 

Em leitura do estudo de Gomes (2005) observamos que nos atuais cenários 

educacionais infelizmente ainda nos deparamos com educadores(as) que entendem que 

discutir sobre relações raciais não é incumbência da educação, seria uma atribuição dos 

militantes políticos, dos sociólogos e dos antropólogos. 
 

Por meio desta autora, compreendemos que a escola apenas reafirma 

preconceitos racistas, ressaltando as diferenças sociais, étnicas e culturais de modo 

negativo, invisibilizando o negro diante do processo escravocrata, ao expor sua figura 

como inferior, inculta e subalterna, por causa da supremacia elitista branca, e 
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eurocêntrica, assumida por muitos educadores na escola.Sobre o contexto histórico 

escravista brasileiro Júnior e Silva (2016) evidenciam que: 
 

[...]o preconceito racial marca a sociedade em que vivemos [...] esse 

preconceito é resultado de séculos de escravidão, resultado ainda da 

colonização e dominação político-cultural de grupos sociais étnico-raciais 

específicos [...] o processo de abolição foi tenso e negociado de várias 

maneiras. [...] (JÚNIOR; SILVA; 2016, p. 71). 

 

Nesta perspectiva, de acordo com esse recorte histórico que abordou as 

nuances do preconceito racial e o reflexo dele na sociedade atual, percebemos que ao 

longo dos alunos houve um despertar de novos pesquisadores com a perspectiva de 

abordagem para a educação das relações étnico-raciais. Desta forma, em vários cursos 

de graduação ocorre na formação de novos profissionais para todos os níveis da 

educação, preocupados em privilegiar a temática aqui discutida. Contudo, 

compreendemos que estaainda se encontra em processo de construção,sendo 

corroborada emNúcleos, como o NEABi, que possuem a finalidade de tratar sobre as 

temáticas étnico-raciais, que paulatinamente pretende impactar diretamente na 

desconstrução da imagem inferiorizada da população negra, formandonovos educadores 

agentes de transformação social. 

Considerando que o objetivo principal deste trabalho é investigar em que 

medida o NEABi contribui na formação dos universitários, para a educação das relações 

étnico-raciais, de acordo com as respostas do questionário aplicado, concedidas por um 

dos membros desta entidade, investigou-se que o Núcleo é de fato significativo para a 

formação dos acadêmicos, pois, ele promove debates, reflexões, e vivências entreos 

seus integrantes e a comunidade acadêmica em torno da temática étnico-racial. Estes 

aspectos foram detalhados pelo participante questionado, e também quem é o Núcleo, 

desde quando existe, e os seus objetivos: 

O [...] NEABi PONTAL é uma entidade, que iniciou suas atividades em 

março 2014, com a finalidade de auxiliar a referida universidade a expandir 

seu espaço formativo e promover diálogos, e ações para ampliar os olhares 

referentes e educação para as relações étnico-raciais e indígenas, visando 

elucidar ações que promovam a construção e troca de saberes por meio do 

ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade 

étnico-racial, promoção de igualdade racial, construção da identidade e 

valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. 

(Membro do NEABi, 2018). 
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A partir destes esclarecimentos, identificamos que o estudante indagado 

acredita ser de grande valia esta instituição para a promoção de ações e estratégias que 

oportunizem as discussões étnico-raciais no âmbito acadêmico, focalizando ensino, 

pesquisa e extensão, e políticas socioeducativas que ressignificam o olhar dos 

universitários em torno desta temática.Deste modo, importa a partir de agora, apontar as 

principais ações desenvolvidas pelo NEABi, localizadas na respostas concedidas, são as 

seguinte: 

Visita técnica à Universidade Federal de Ouro Preto aliada ao Projeto 

TransNegressão [...]; Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola [...]; 

COPENINHO: Construindo identidade étnico- racial no espaço lúdico e 

educativo [...]; Seminário da Congada: possibilidade de implementação da 

Lei 10.639/03 [...]; Fórum Trieja - Encontro com EJA: A Educação de Jovens 

e adultos com suas especificidades (sujeitos, formação, currículo e políticas 

públicas) [...]; Projeto TransNegressão : Curso de aperfeiçoamento e 

formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU [...]; Curso 

de formação docente em educação para as relações étnico-raciais [...]; X 

Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (COPENE) Reexistência 

Intelectual Negra e Ancestral: 18 anos de enfrentamento [...]; Oficina UPMS 

– Universidade Popular dos Movimentos Sociais [...]; Projeto Afrocientista 

[...]; X Seminário de Educação das relações étnico-raciais e Ações 

afirmativas [...]; III Congresso Étnico Racial: vozes da diversidade [...]; e 

Acolhida Preta. (MEMBRO DO NEABI, 2018). 

 

Nestes termos, após a elucidação de todas as ações de pesquisa, ensino e 

extensão, realizadas pelo NEABi Pontal, compreendemos que é de suma importância o 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica, e também da parceria com militantes 

sociais e acadêmicos de outras instituições universitárias, para que haja êxito nas ações 

acima mencionadas. Pois desta maneira, possivelmente se conseguirá efetivar uma 

mudança na cultura local da população, e maior engajamento dos acadêmicos, por meio 

destas tentativas de promoção da igualdade racial na sociedade ituiutabana e na 

comunidade UFU Campus do Pontal. 

Sendo assim, no que se refere à percepção do estudante universitário 

questionado em relação à formação adquirida no NEABI, ele considera que: 

[...] a formação em educação para as relações étnico-raciais promove a 

construção de uma identidade de pesquisador e de uma identidade negra que 

ressignifica minha atuação docente e restabeleça minhas relações em meio a 

meu contexto social e com minha cultura e minha comunidade. (MEMBRO 

DO NEABI, 2018). 

 

Por meio desta afirmação, identificamos que este estudante considera que a 

formação adquirida no Núcleo contribui para o desenvolvimento da sua identidade, e 
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leva em consideração a sua história, seus valores e suas crenças, enquanto pesquisador 

negro. 

Neste sentido, importa ainda identificar se esta formação promove consciência 

crítica e transformação social ou não, sendo que na opinião do universitário membro da 

entidade, no questionário ele forneceu a seguinte resposta: 

Acredito que esta transformação já esteja em curso, nossa atuação direta em 

ações com a comunidade promove uma troca de saberes e experiências que 

nos auxiliam em nossas reflexões e ações [...] Nosso Núcleo sinaliza para 

sociedade de Ituiutaba e região[...] esta construção promove uma 

conscientização crítica para repensarmos os contextos educacionais [...] 

(MEMBRO DO NEABI, 2018). 

 

Diante desta alegação, identificamos que a transformação social não se 

efetivou completamente, mas já está em curso, graças às ações promovidas pelo Núcleo 

juntamente com a comunidade, que motiva a troca de saberes e vivências, e contribui 

para o desenvolvimento de reflexões em torno da temática étnico-racial. 

Dito isto, importa ainda reconhecermos como esta formação pode interferir na 

(atual ou futura) prática pedagógica do membro do Núcleo questionado, sobre isto, 

obtivemos a seguinte resposta: 

[...] busco em minha atuação docente ofertar também aos discentes 

contemplados uma educação voltada à educação para as relações étnico-

raciais, pautado em autores como Munanga, Nilma Lino Gomes, Ubiratan 

D’Ambrósio, Henrique Cunha Júnior, que pensam para além da sala de aula 

em uma educação transformadora, teórica e prática, que possa ofertar à 

população negra a equidade de oportunidades educacionais no espaço 

escolar. (MEMBRO DO NEABI, 2018). 

 

Por meio desta afirmação, reconhecemos que o graduando consegue articular 

os autores referidos acima em sua prática pedagógica, estratégias metodológicas estas 

que possivelmente foram adquiridas através das vivências propiciadas pelo NEABi. 

Deste modo, inferimos que o NEABi foi fundamental para a construção do arcabouço 

teórico dele, possibilitando-lhe condições para o desenvolvimento de uma educação 

transformadora no contexto escolar.Desta maneira, é possível esperançar práticas 

pedagógicas que se preocupam com a temática étnico-racial, e acreditar que elas podem 

ser de fato implementadas dentro da sala de aula, assim como o membro indagado nos 

expôs que já realiza em sua atuação profissional. Sobre este tipo de prática docente, os 

autores Júnior e Silva (2016) acrescentam que: 
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Ensinar sobre a história da África e cultura afro-brasileira, na perspectiva de 

problematizar a visão de uma história única, contribui para romper com o 

ensino eurocêntrico que se caracteriza por um olhar enviesado por 

estereótipos e visões pouco informadas sobre outras realidades, como, por 

exemplo, sobre os afrodescendentes. É necessário mudar essa óptica e 

ressuscitar imagens “esquecidas” ou perdidas. (JÚNIOR e SILVA, 2016, p. 

75). 

 

Sendo assim, compreendemos que práticas pedagógicas semelhantes às deste 

universitário questionado, preocupadas com a abordagem temática étnico-racial, podem 

contribuir para suplantar e minimizar o racismo na escola, e romper com o ensino 

eurocêntrico que invisibiliza o negro e os afrodescendentes. 

Considerando as reflexões feitas, acreditamos que tanto na opinião do 

universitário questionado quanto no referencial teórico adotado sobre a temática 

focalizada, para se alcançar uma educação transformadorae a conscientização crítica, é 

necessário sempre haverem debates, discussões, e pesquisas científicas que privilegiam 

o tema da educação para as relações étnico-raciais.Afim de que não se perpetue uma 

educação eurocêntrica, que estigmatiza a imagem social, cultural e econômica dos 

negros e dos afrodescendentes, e se possa construir finalmente uma sociedade mais 

democrática e sem preconceitos raciais.Para tanto, instituições como o NEABi são 

essenciais nesta busca pela concretização desse ideal, pois,por meio das ações aqui 

mencionadas esta transformação social já se encontra em curso. 
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