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RESUMO  

O objetivo deste trabalho é refletir como é realizado o trabalho com as relações étnico-raciais 

a partir de experiências e vivências em escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

escolas públicas de Ituiutaba-MG. A pesquisa apresentada converge para a seguinte questão: 

Como é diligenciado ou negligenciado as relações étnico-raciais a partir da literatura afro-

brasileira e como se manifestam no currículo? A premissa é que a literatura afro-brasileira 

têm competência como ferramenta didático-pedagógica na construção do respeito às diversas 

culturas que formam o povo brasileiro, mas não é, sobretudo, utilizada ou empregada de 

forma eficaz, tendo em vista que muitos espaços de socialização, inclusive a escola, são palco 

de inúmeras práticas de preconceitos, discriminação e exclusão. O estudo foi realizado a partir 

de observações e inquietações levantadas durante estágios nas escolas públicas de educação 

infantil. O procedimento metodológico foi realizado a partir da pesquisa bibliográfica e como 

fundamentação teórica estão pesquisas relacionadas às práticas interculturais e cultura escola, 

produzidas por pesquisadores, tais como: Vera Maria Ferrão Candau, Nilma Lino Gomes, 

Regina  Dalcastagnè. As constatações apontam a necessidade buscar e incentivar pesquisas 

sobre a questão étnico-racial no Brasil de forma que sejam planejados currículos eficazes que 

abrangem tais questões, oferecendo cursos de formação para professores e práticas 

educacionais que fomentem a valorização e reconhecimento cultura negra.Concluímos quehá 

a necessidade de desvincular a imagem do negro nos livros literários e didáticos aos 

estereótipos promovidos pelo racismo estrutural, de forma que busquem contribuir na 

formação e valorização da riqueza cultural brasileira, sendo o professor principal mediador do 

processo de desconstrução, buscando promover ações no processo ensino e aprendizagem 

com respeito e compromisso com as relações étnico-raciais. Tal temática não pode estar 

desvinculada da realidade dos educandos, mas atrelada às vivências cotidianas, encarando-as 

como parte dos desafios da organização do trabalho do educador. 

 

Palavras-chave: Currículo, Relações étnico-raciais, Literatura afro-brasileira, Formação 

docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escolha da temática “Currículo, literatura afro-brasileira e as relações étnico-

raciais”, vincula-se às observações feitas por graduandos do curso de Pedagogia, do Instituto 
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de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, em escolas públicas 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Ituiutaba-MG. São situações diversas que 

ocorrem tanto na universidade como nas escolas que quando manifestadas nas salas de aulas, 

tanto de forma implícita como explícita, levantam muitos questionamentossobre como é 

trabalhado ou a ausência desse trabalho a partir da literatura afro-brasileira e como se 

manifestam no currículo. A principal questão levantada nessa pesquisa está na forma como os 

professores tem trabalhado no currículo escolar a representação do negro na literatura afro-

brasileira. 

A inquietação se estende também quanto à demonstração de representatividade aos 

aspectos estéticos e culturais de inúmeras crianças(negras, principalmente) nessesespaços de 

formação em relação à literatura infantil. Percebemos que o ideário de beleza, valores morais 

históricos e culturais estão, geralmente, relacionados com contos reverberados pela grande 

mídia de entretenimento, por exemplo, a “Walt Disney”, enquanto que a cultura afro-

brasileira, representada, em muitos aspectos, entre eles a produção cultural expressas na 

música, dança, literatura, personagens, etc. é negligenciada nos debates, nas produções 

científicas e na produção cultural nacional (MARTINS, 2016). 

Assim, entendemos que, para conhecer e reconhecer a importância do trabalho com 

as relações étnico-raciaisé preciso que tenhamos consciência de que vivemos em uma 

sociedade plural, sendo preciso respeitar os diferentes conjuntos e culturas que fazem parte de 

sua existência. Segundo Martins (2016), “há uma invisibilidade muito grande na literatura 

brasileira em relação a escritores negros e ainda mais em relação a personagens negros” (p. 

612), por isso, acreditamos que a literatura afro-brasileira têmmuito potencial como 

ferramenta didático-pedagógica na construção do respeito às diversas culturas que formam o 

povo brasileiro, tendo em vista que muitos espaços de socialização, inclusive a escola, são 

palco de inúmeras práticas de preconceitos, discriminação e exclusão.  

Considerando a pertinência da temática como formas de pensar e fazer recursos 

didático-metodológicos, compreendemos que a presença da literatura afro-brasileira nos 

currículos escolares, trabalhados em seu cotidiano,constituir-se-á como uma poderosa aliada 

na construção de conhecimentos fundamentais no que diz respeito às relações étnico-raciais, 

possibilitando a formação denovos saberes e práticas que contribuem para o desenvolvimento 

da criança, enquanto sujeito que cria cultura, modifica-a e participa de um processo de 
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descoberta, decodificação de símbolos e signos, pois, [...] é na cotidianidade que os conceitos 

sociais e culturais são construídos pela criança, por exemplo, os de gostar, desgostar, de 

beleza, feiúra, entre outros. Esta elaboração se faz de maneira ativa, a criança interagindo 

vivamente com pessoas e sua ambiência (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 42).  

Portanto, cabe ao educador mediar o processo de aprendizagem e instigar o educando 

na busca pelo conhecimento e nas transformações do mesmo em práticas de respeito ao 

diverso e no reconhecimento de um sistema de representatividades que compõem os variados 

grupos socioculturais e, assim, criar condições para que este (o aluno), a partir de seus 

saberes, ou seja, aquilo que carrega consigo – conjunto de suas experiências cotidianas -, 

possa transformar a realidade em sua volta. 

Assim, para problematizar tais questões, optamos por utilizar como instrumento 

metodológico a pesquisa bibliográfica. Segundo Fonseca (2002), esta metodologia 

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem 

porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 

ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

Portanto, o objetivo foireunir e reelaborar conhecimentos que colaborem para 

desconstruir estereótipos a partir da análise e reflexão dos saberes produzidos até então sobre 

a temática. Visto que, o ambiente da literatura brasileira envolvendo as relações étnico-raciais 

ganhou maior visibilidade com a promulgação da Lei 10.639/2003, mesmo assim, só vem 

sido trabalhada nos momentos específicos, como a celebração da abolição da escravidão no 

Brasil (13 de maio) e Semanada Consciência Negra (20 de novembro). Além de que parte do 

ideário infanto-juvenil de representação e identidade negra está, em boa parte, desvinculada às 

raízes africanas que compõem os grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo 

brasileiro. Neste caso, como desconstruir a tradição curricular e metodológica do trato com as 

questões que envolvem as relações étnico-raciais, bem como, construir com os educandos o 

sentimento e a prática de um espírito de reconhecimento e pertencimento à cultura negra, na 

constituição de sua identidade enquanto ser histórico, social e cultural? 

Para responder ao questionamento, buscamos refletir, a partir da bibliografia 

consultada, na próxima seção, a respeito do currículo escolar e o trato com as questões que 

envolvem as relações étnico-raciais, problematizado a presença de autores e personagens 
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negros na literatura infantil brasileira. Em seguida, apresentaremos alguns aspectos da relação 

do currículo formação docente no Brasil com foco na temática em questão. Por fim, faremos 

algumas considerações a despeito da discussão desenvolvida neste trabalho. 

 

O CURRÍCULO ESCOLAR PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

Observa-se que no cotidiano escolar as relações étnico-raciais, de gênero e 

sexualidade, pluralismo religioso, culturas infantis e juvenis, diversidade linguística, crianças 

e jovens com necessidades especiais, inclusão e exclusão, têm se manifestado de forma 

intensa. Acredita-se que este seja um movimento natural provocado pela visibilidade 

conquistada pelos grupos socioculturais, porém o tratamento que recebem nas escolas, 

conforme declara Candau (2011, p. 241), “prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, 

considerados elementos constitutivos do universal”, o que acaba por considerar as diferenças 

como um “problema” que a escola precisa resolver. Bosi (1992) faz critica sobre o modo 

popular como a "cultura brasileira" é classificada, estigmatizada como uniforme e única em 

todo território, destacando a necessidade de corrigirmos esse conceito e analisarmos as 

"culturas"brasileiras na sua totalidade, abrangendo suas diversidades, sempre em constantes 

transições.  

Segundo Walsh (2012), povoam as escolas hoje, assim como outros âmbitos da 

sociedade, diferentes grupos socioculturais. Alguns até então discriminados socialmente e que 

têm conquistado espaços públicos importantes.Suas presenças levantam debates, tensões, 

enfrentamentos, e, por outro lado, tem orientado políticas públicas de identidade e igualdade 

de direitos. Neste contexto, o que tem sido comum, segundo a autora, é a negação da 

realidade manifestada no silêncio que se instala na escola quanto a essas questões e nas 

práticas de resistência ao novo, permeadas por uma cultura escolar universal e 

homogeneizadora. GimenoSacristán (2001) ao se referir à resistência de tendências 

homogeneizadoras ainda presentes nas instituições escolares, enfatiza que práticas universais 

tendem a: 

[...] provocar a submissão do que é diverso e contínuo ‘normalizando-o’ e 

distribuindo-o em categorias próprias de algum tipo de classificação. Ordem e caos, 

unidade e diferença, inclusão e exclusão em educação são condições contraditórias 

da orientação  moderna. [...] A modernidade abordou a diversidade de duas formas 

básicas: assimilando tudo que é diferente a padrões unitários ou “segregando-o” em 

categorias fora da ‘normalidade’ dominante. (p. 124) 
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Tais questões, conforme Candau (2016), têm provocado uma sensação de impotência 

aos educadores pelo fato de não saberem lidar positivamente com elas, mesmo que sugestões 

de práticas que atendam a diversidade nas escolas já estejam presentes no plano discursivo 

dos professores.As relações étnico-raciais tornaram conteúdo obrigatório nas escolas, incluído 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da presença da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana” porém não abordava questões indígenas, tornando assim 

necessário a criação posteriormente da nova Lei 11.645 de 2008. Essas leis são instrumentos 

para serem usados no combate à discriminação e a escola como instituição onde são formados 

cidadãos, é necessário proporcionar a valorização das bases culturais brasileira e 

indispensável o preparo do corpo docente para aplicação eficaz dessas políticas públicas. 

Porém, encontramos mais um desafio,  

Se por um lado existe o aparato da legalidade e das intenções, por outro, nos 

deparamos com as dificuldades e despreparo de educadores para efetivar tais 

propostas. “Professores alegam não ter recebido qualquer tipo de orientação 

pedagógica sobre a questão racial no Brasil por ocasião de seu curso de formação 

profissional” e continuam tratando a questão racial e a diversidade humana, como 

um conteúdo de história e de artes, de caráter efêmero, sem assegurar uma 

abordagem contínua e transversal. (SILVA Jr., 2002, p.33). 

 Infere-se, a partir dessa discussão, que a diversidade cultural, manifestada, nas 

relações de etnia e raça, não pode continuar sendo olhada como algo extrínseco ao espaço 

escolar, ou seja, algo que não faz parte do conteúdo essencial da escola e que a reduz. Ao 

contrário, deve permear os conteúdos das diversas disciplinas que compõem o currículo 

escolar, compondo o projeto escolar de ensino, possibilitando uma reflexão numa perspectiva 

histórica, cultural e social sobre as relações étnico-raciais e a atual diversidade de culturas. 

A preocupação com as diferenças culturais é vista frequentemente como algo 

“externo”, recentemente incorporado a este campo, constituindo como um corpo estranho às 

suas preocupações e, de alguma forma, responsável por deslocar seu olhar para aspectos 

considerados não articulados ou fragilmente relacionados às questões nucleares que 

estruturam as práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

Percebe-se que a didática predominante nas salas de aula está ligada a um tipo de 

ensino focado nas aprendizagens de conteúdos das diversas disciplinas curriculares e as 

questões relacionadas à diversidade social, cultural e outras, são periféricas ao currículo, 
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abordadas em momentos pontuais ou até mesmo silenciadas. Este posicionamento, de certa 

forma, reforça práticas homogeneizadoras e universais apontadas por Candau (2011, 2016). 

 

A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA, O CURRÍCULO E A PRÁTICA 

EDUCATIVA 

 

A presença de personagens e autores negros na literatura afro-brasileira dos 

currículos e as práticas educativas escolaresé uma realidade insatisfatória, no que tange o 

ensino das relações étnico-raciais.É um tema, que muitas vezes é ignorado no currículo da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por conta da pequena exploração de estratégias e 

metodologias para este tipo de ensino, além da grande resistência (ou preconceito?) dos 

educadores pela falta de conhecimentos a respeito da temática, assim como, a pouca 

visibilidade nos documentos oficiais educacionais.  

No livro intitulado Literatura brasileira contemporânea: um território 

contestado(2012), a professora da Universidade de Brasília – UNB, Regina Dalcastagnè, por 

meio de um levantamento bibliográfico, constatou o perfil predominante do escritor 

brasileiro: homem branco, pertencente à classe média, morador de São Paulo e Rio de Janeiro, 

cujas profissões eram professor e/ou jornalista.  

Nos 15 anos de pesquisa, em obras de literatura (romance) nacionais, em três grandes 

editoras, a autora identificou que 97,5% dos livros publicados entre os anos 1990 a 2014, os 

autores eram de prevalência branca. Em relação aos pouquíssimos personagens negros que 

apareciam em parte dos romances ocupavam lugar de marginais, carregados de estereótipos 

depreciativos. Ou seja, a representação da pessoa negra na literatura brasileira é mínima, 

quando não, nula, predominando a presença da pessoa branca na escrita e de poder dentro da 

obra, colocando a figura do negro em situações subalternas, prevalecendo o caráter histórico 

de exploração. 

Arena e Lopes (2013) apontam que, mesmo com a criação do Programa 

NacionalBiblioteca na Escola (PNBE)em 1997, que objetivava a promoção e incentivo à 

leitura, o trato com as questões de etnia e raça tinham pouca visibilidade na literatura infantil, 

quando não, demostrava a figura da pessoa negra em posição de inferioridade em relação ao 

homem branco. E essa questão de invisibilidade e representação positiva não é uma realidade 

atual, já em 1985, Fúlvia Rosemberg já alertava quanto à construção da identidade 
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representativa da mulher negra em seu período, em que seus personagens eram quase todas 

empregadas domésticas, vítimas de um preconceito camuflado nas tramas. Jovino (2006) 

também aponta que a figura do negro aparece na literatura brasileira a partir do final da 

década de 1930, carregado de valor pejorativo de submissão analfabetismo e culturalmente 

desrespeitado.Em contexto mais doloroso, conforme Lima (2005), os personagens negros 

carregam a marca da escravidão como característica de sua condição social. Tal abordagem 

provoca sentimentos de negação à cor e à origem ancestral, por sempre estar relacionado ao 

povo escravo, desfavorecendo a construção de uma representatividade positiva.A sociedade 

brasileira fortemente hegemônica traz em essência raízes do eurocentrismo, negando sua 

diversidade cultural, social, econômica, racial, impossibilitando a efetivação de políticas 

educacionais que diminuem ou erradicam o racismo que vivenciamos/presenciamos 

diariamente. 

A literatura nesse caso, apesar de sérios problemas ideológicos, é um importante 

instrumento na constituição da identidade negra a partir da infância. Segundo Negrão (1985), 

no processo de comunicação, é preciso que a literatura incorpore traços positivos de sua 

identidade para que estas se tornem interlocutores iguais. A presença de imagens e textos que 

reforcem uma identidade autêntica e positiva é fundamental para a elaboração de valores que 

cultivem sentimentos e práticas de reconhecimento e pertencimento étnico-racial.É nesse 

sentido que a representação positiva, promovida pelas produções afro-literárias brasileiras do 

negro na sociedade vai se construindo, a partir de obras em que a pessoa negra aparece em 

situações cotidianas, de luta, enfrentamento e resistência ao preconceito que sofre (ARENA; 

LOPES, 2013).  

Diante disso, é-se necessário buscar e incentivar pesquisas sobre a questão racial no 

Brasil que tem sido velada nos currículos, cursos de formação e mesmo nas práticas sociais 

dos sujeitos que constituem a população brasileira – majoritariamente negra – por falta de 

conhecimento e políticas públicas. O racismo está presente em todos os espaços sociais, 

envolvendo cor, etnia, classe social e gênero. O negro sofre o estigma da exclusão e do 

preconceito, e isso não pode mais ser naturalizado. As lutas históricas desse povo não podem 

ser esquecidas, devem ser trabalhadas na educação familiar, educação formal e presentes nos 

livros didáticos, revistas científicas, congressos e encontros, por que a prática do preconceito 
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racial ainda é presente e precisa ser combatida. Nesse sentido, a educação tornar-se-á aliada 

poderosa nesse processo. 

 

CURRÍCULO, FORMAÇÃO DOCENTE E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

Percebe-se que há a necessidade de uma ampliação da discussão sobre as propostas e 

possibilidades de políticas públicas de Educação escolar e, desde já, considerar o contexto em 

que se pretende uma sociedade inclusiva, justa e democrática. Articular ideias para legislações 

que atendam as necessidades de formação de professores, pois esta encontra-se defasada, 

constituindo-se ineficiente para o bom desempenho de uma prática educativa significativa e 

construtora de identidades emancipadoras. Para isso é necessário entender que, as referências 

que, comumente são usadas para se falar de formação docente educação no contexto escolar 

estão no campo legal e pedagógico da prática educativa, que envolve políticas públicas e as 

relações interpessoais existentes nesses espaços. Dentro de tais políticas e tais relações, há 

uma imensa disputa de poder que alimenta e reproduz os interesses das classes dominantes. 

Desse modo, pensar em um modelo de educação que valorize seus sujeitos, em especial, 

aqueles que vivem às margens da sociedade, vítimas da exclusão, preconceito racial e 

exploração, é perceber que nossa sociedade está mergulhada num contexto de disputas de 

poder que se estruturam em ideologias hegemônicas, que acabam estabelecendo a função 

escolar e interferindo, direta e indiretamente no sucesso escolar. 

É fundamental, portanto, encarar o ensino das relações étnico-raciais, enquanto 

conteúdo curricular escolar, um conjunto de conhecimentos significativos e que façam sentido 

para a vida dos alunos que participam do processo de ensino e aprendizagem, na relação 

cotidiana com o professor, aprendendo a criar, interagir, transformar, construir, etc., pois é 

nessa fase que a criança está aberta ao descobrimento, esperta para os eventos que ocorrem à 

sua volta. Por isso, o professor necessita estar atento e observar que cada aluno traz consigo 

inúmeros conceitos que precisam ser trabalhados e problematizados em sala de aula, para que 

nesse processo aconteça uma construção plena de conhecimentos que se propõe e espera. 

Por isso, devemos tratar a criança como um sujeito ativo, participante do processo de 

ensino e aprendizagem, independentemente de ser ou não um espaço de educação formal, e 

entendê-lo como um ser que está em constante desenvolvimento. Um currículo que 
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contemplem discussões voltadas às questões de racismo, discriminação racial, cultura e 

identidade negra, entre outras, neste caso, constitui-se como um importante dispositivo neste 

caminho ao conhecimento, por meio das histórias escritas em livros de literatura infantil, 

dessa maneira, ser o aio entre o senso comum e o conhecimento científico que é exigido no 

currículo oficial, nos espaços de educação formal e o currículo real, que faz parte do cotidiano 

das pessoas (LIBÂNEO, 2001). O estudo e desenvolvimento de atividades, nesta perspectiva, 

incorpora um destaque, diante desta posição que se adquire, visando construir e contribuir 

para o crescimento pleno – intelectual, emocional, espiritual e social - desse sujeito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que o currículo para as relações étnico-raciais é uma realidade a ser 

explorada e trabalhada nos espaços de formação, visto ser uma exigência legal e popular, 

como uma prática que fomentem ações de combate ao racismo ainda presente no terreno 

escolar que o profissional da educação tem importância extrema no ambiente escolar. Vimos 

também que a literatura brasileira ainda carece de representatividade negra, tanto na escrita 

como dentro das obras, como personagens, não só como coadjuvantes, mas, protagonistas de 

histórias de lutas e resistências na construção de um projeto de sociedade mais inclusiva e 

respeitosa. A imagem do negro nos livros literários e didáticos não podem mais estar 

vinculados apenas à escravidão, mas, ocupar destaque na contribuição formativa da riqueza 

cultural brasileira. O professor, neste caso, entra como um grande articulador deste processo, 

considerando que este é o principal responsável pela promoção de açõesque fazem parte do 

processo ensino e aprendizagem, estabelecendo, de forma saudável, compreensível e 

responsável, o respeito e compromisso do ensino para relações étnico-raciais entre todos 

aqueles que estão envolvidos no projeto escolar.  

O trato com as relações étnico-raciais contidas na literatura afro-brasileiradeve atuar 

na direção de caminhos para oseducandos, se relacionando tambémcom familiares e a 

comunidade. Tal temática não pode estar desvinculada da realidade dos educandos, mas 

atrelada às vivências cotidianas, encarando-as como parte dos desafios da organização do 

trabalho do educador, independente de qual seja o contexto social e qual influência externa a 

escola receba. É fundamental para o desenvolvimento de estratégias, o profissional da 
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educação, conhecer a realidade dos alunos que frequentam sua escola (sujeitos da educação), 

para, a partir daí, estudar o que pode ser feito para trabalhar com as crianças dentro daquela 

realidade ou mudando-a, criando assim, possibilidade para tal. 

A este profissional, cabem muitos desafios, como o da formação continuada, 

contemplando ás demandas sociais de trato coerente com as relações étnico-raciais, 

ampliando assim, o currículo, para que acampe tal temática. Nesse sentido, consideramos ser 

muito importante que as políticas públicas de educação e para formação docente seja 

articulada, a partir de uma relação que aconteça de forma direta e democrática e que a base 

para tal seja o diálogo constante, porque assim, espera-se que se tenha como resultado deste 

processo uma educação de qualidade para todos. Sendo assim possível acreditar, então na 

utopia de um Brasil com futuro, liberdade e inclusão, acesso a bens e direitos, exercício da 

cidadania, compreensão da importância do respeito ao diverso e direito à condições dignas de 

vida aos marginalizados por essa sociedade racista e cruel. 
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