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Este trabalho tem como propósito apresentar uma pesquisa intitulada 

“Superando o Racismo na Escola”. A pesquisa teve como objetivo analisar as vivências 

diárias de um profissional da educação a partir de discussões teóricas, nos quais autores 

desta obra tratam aspectos relacionados ao racismo no ambiente escolar. Para a 

abordagem da pesquisa foi realizada uma entrevista, com perguntas relacionadas aos 

seguintes temas, literatura, personagens negros e relações sociais.  

Os resultados indicaram que em relação ao trabalho da literatura em sala de aula, 

a entrevistada nos diz que este trabalho é feito por uma professora específica, duas 

vezes por semana, mas como regente tenta trabalhar sempre que pode. Ao referir-se ao 

modo como são trabalhadas ashistórias que possuem personagens negros podemos 

perceber uma neutralidade partindo da docente, esta diz que as histórias de personagens 

negros são trabalhadas normalmente, mas se preocupa em fazer reflexões com seus 

alunos. Ao discorrer sobre como a docente utiliza a literatura afro-brasileira, esta 

evidencia as dificuldades de conciliar os seus estudos sobre o tema, pois ainda foca no 

contexto histórico quando é abordado, retratando somente o passado de modo 

superficial, assim como é feito na maioria das vezes em escolas do Brasil, a autora 

Lima(2005) deixa claro em sua obra a importância de se trabalhar os livros sobre a 

cultura afro-brasileira, os quais apresentam o dinamismo das diferentes culturas 

humanas e o que imaginamos ser um espaço de significações, aberto às emoções, ao 

sonho e à imaginação e que quando se preocupam com personagens adaptando-os a 

história para a infância trabalhando ideias, conceitos e emoções fazendo com que a 
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criança construa uma formação de identidade. Ao trazer estes modelos diversificados de 

cultura e identidade para dentro das escolas, estaremos ajudando as crianças se verem de 

modo diferente de uma época perversa pelas condições socioeconômicas, e ao mesmo 

momento ajudando-as ter conhecimento de si próprio. Ao trabalhar personagens negros 

a professora relata que “são representados como os outros personagens, não nota que há 

uma especificidade por se tratar de personagens negros”, sendo trabalhado assim de 

forma consciente ou inconsciente, como agem aqueles que não sabem lidar com o 

assunto, pois é comum tratar a história do negro de forma que se aceite os padrões 

estéticos da cultura branca, no entanto o que os educadores nesse contexto devem fazer 

é reconhecer os negros entre os personagens e valorizar suas características físicas e 

culturais, pois em uma sala de aula sempre teremos alunos (as) negro (as), não podendo 

tratar brancos e negros sem considerar as especificidades , e sim representar os negros, 

com sua cor e etnia, pois a questão racial é um assunto de todos e devemos conduzir 

para a reeducação das relações entre os descendentes africanos e seus povos. Trabalhar 

com a literatura afro-brasileira voltada a leitura e suas culturas é lançar aos alunos 

curiosidades e discussões, promovendo entre eles uma relação mais harmoniosas, o 

racismo infelizmente existe e não podemos nos privar de discutir o tema mesmo que 

esse seja considerado complexo. 

O espaço da sala de aula é um meio privilegiado em que as situações de 

aprendizagem irão permitir que os alunos se apropriem dos conteúdos formativos por 

meio de uma problematização que permita  , com o objetivo de instigar uma relação 

respeitosa com os processos étnicos raciais através da literatura, assim como a 

autoraLima (2005)nos relata que (...) “a literatura é, portanto, não é um espaço de 

representação neutra, mas de enredos e lógicas, no qual “ao me representar eu me crio, e 

ao mecriar eu me repito”. E se verticalizarmos nesse contexto de relações raciais no 

Brasil, o livro infanto-juvenil torna-se um documento importante, é  muito importante 

retratar esse assunto dentro da sala de aula com imagens , perguntamos a professora 

como ela utiliza essas imagens e como os alunos as percebem, tivemos uma resposta 

muito positiva,  a docente diz que as imagens em sala de aula são fundamental para a 

aprendizagem e por esse motivo essa diz explorar tudo, cores, formatos, tamanhos, 

qualidade, um material positivo para trabalhar sobre o assunto, pois é relatado que as 
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crianças são curiosas e sempre perguntam sobre as imagens, relacionando as imagens 

com algo que vivenciaram ou vivenciam, podemos ver a importância de se trabalhar 

com imagens e figuras,realçando as suas crenças e valores, pois através destas pode ser 

trabalhado sobre alimentação, danças, costumes, vestimentas e outros aspectos ligados a 

cultura, como por exemplo a capoeira, o samba. Importante ressaltar que devemos 

trabalhar as imagens em formatos reais, valorizando-as e não como vimos nos textos em 

que as figuras são desfiguradas em relação aos seus personagens. 

De acordo com as perguntas e respostas da entrevistada, percebe-se que ela só 

faz o uso dessa literatura especificamente na Semana da Consciência negra ou em datas 

que referendam algo relacionado a cultura negra. Pois infelizmente a maioria dos 

docentes da escola preferem trabalhar algo que seja considerado “mais fácil”. A 

literatura afro-brasileira é algo que está em construção, processo e devir. Além de 

segmentos e linhagem, é componente de amplo encadeamento discursivo, ao mesmo 

tempo dentro e fora da Literatura brasileira. Constituindo-se a partir de textos que 

apresentam temas, autores, linguagens, mas, sobretudo, um ponto de vista culturalmente 

a afro descendência, como fim e começo, ao ser indagada em como a Literatura é 

trabalhada no seu cotidiano, a entrevistada nos diz que a literatura se faz necessária no 

processo de alfabetização, pois além de explorar a oralidade, a leitura e escrita, trabalha 

temáticas que auxiliam no processo de construção da criança enquanto ser humano. 

Todo cuidado é pouco para trabalhar a construção da criança enquanto ser humano, pois 

as mesmas estão construindo sua identidade e entrarão em contato com as diferenças 

inicialmente no espaço escolar. É por mais que as professoras trabalhem esse tema na 

sala de aula, haverá sempre uma controvérsia das pessoas que não há necessidade de ser 

trabalhado como afirma o texto: “O mesmo não acontece para a criança negra, que 

encontra imagens pouco dignas para se reconhecer, o que não está na profissão, mas na 

altivez, simpatia, inteligência, enfim, integridade como pessoa e não apenas bobice 

como configuração. Uma das perguntas a entrevistada foi “Como está ligada a literatura 

negra ao processo de ensino aprendizagem? Está relacionada ou não?” Segundo esta 

pode estar relacionada sim, dependendo da abordagem que o professor faz e como ele 

conduzira a temática com propostas e atividades referentes ao processo de alfabetização. 

É necessário estabelecer um compromisso maior com a qualidade e o aproveitamento da 
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leitura como fonte de prazer. O processo de ensino aprendizagem é mais um passo a ser 

conquistado é onde a criança vai conhecendo e aprendendo da melhor maneira possível 

como e aprender. Procurar através da ludicidade mostrar aos alunos a importância da 

literatura negra, sua influência em nossas vidas, levando-os a aprender, respeitar e 

apreciar fatos ligados a mesma, sempre inserindo o senso de responsabilidade e o 

respeito ao próximo e pela história da cultura negra. A obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira nas escolas pressupõe não somente um preparo de 

professores e educadores, mas antes de tudo, são definições do objetivo a ser trabalhado 

em sala de aula. A lei de nº 10.639/03 que torna obrigatório o estudo da história e 

cultura afro-brasileira nos currículos da Educação Básica “em especial nas áreas de 

educação artística e de literatura e história brasileira” data de janeiro de 2003, garante o 

trabalho e legitimação da referida temática. Desde então, existe um processo moroso de 

implementação de ações que buscam assegurar o cumprimento dessa lei, como a 

capacitação de professores e escolas. A seguir vemos como fica nítido essa falta de 

interesse por buscar e planejar algo diferente para os alunos, a entrevistada não soube 

responder de que forma essa literatura era trabalhada em sua sala de aula. Por fim 

questionamos quais os materiais são trabalhados no cotidiano da sala de aula, a docente 

nos diz que os materiais utilizados são vários, mas é importante que o ambiente 

alfabetizador que se encontra exposto nas salas de aula sejam explorados todos os dias 

(alfabeto, numerais, calendários, chamadinhas, silábicos e etc.). 

Em sumaa pesquisa nos proporcionou relacionar a abordagem teórica com a 

realidade vivenciada, contribuindo assim com a possibilidade de refletir sobre o trabalho 

com a educação para as relações étnico-raciais. Vale ressaltar a importância da literatura 

para formação de um cidadão, crítico e antirracista, o incentivo à leitura nas escolas tem 

como finalidade a superação de racismo, contribuindo para uma formação de 

identidades, reforçando a identidade negra e tornar aos alunos capazes de ter uma justa 

igualdade nas relações sociais, estimulando o respeito e reforçando os laços de união 

entre os povos e culturas diversas. 
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