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pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. 
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RESUMO 

 

 

 

BENTO, Deodoro dos Santos. Um olhar sobre o “ser negro” em um mundo com valores 

eurocêntricos. 2018. p. 45. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Licenciatura em 

Pedagogia) – Universidade Federal Fluminense, Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior, Santo Antônio de Pádua, 2018. 

 

 

 

Ao observar a realidade das crianças negras nas escolas, o que se percebe é o quão difícil é ser 

negro nas escolas, por ser este um ambiente que não aceita diferenças, onde o diferente é visto 

como desigual, onde crianças negras são, muitas vezes, hostilizadas, xingadas, recebem 

apelidos e seus cabelos são alvos fáceis de brincadeiras. Para a criança negra, a escola, que 

deveria ser um lugar de acolhimento e aprendizado, se torna, muitas vezes, o lugar onde esta 

criança tem seu primeiro contato com o racismo. Ir à escola, para esta criança, passa, pouco a 

pouco, a se mostrar um ato de coragem, um local em que precisa sofrer, silenciosamente, pois 

reclamar com os educadores, de nada adianta, pois estes, muitas vezes, também não sabem o 

que fazer. Sendo assim, e por ter sofrido na pele, tudo isso, optei como tema de trabalho de 

conclusão de curso, analisar a realidade do negro em um mundo cercado por valores 

eurocêntricos em que o belo é o branco e o negro, nesse contexto, é apenas aceitável. O 

estudo, realizado por meio de revisão de literaturas, teve por objetivo analisar as dificuldades 

da criança negra no sistema educacional, a recorrente discriminação racial que estas crianças 

ainda sofrem e a necessidade de uma prática educativa que ajude estas crianças em sua 

construção identitária. O que se verifica com o estudo é que as crianças negras quando saem 

de seus lares para irem para a escola, encontram nesta, um mundo, totalmente, diferente 

daquele que está acostumado e, dessa forma, com o passar do tempo, tende a buscar meios de 

se adequar aos valores eurocêntricos que são tão valorizados. Viu-se, ainda, que já existem, 

no Brasil, algumas ações afirmativas que buscam compensar o negro por todos os anos de 

subjugação e faltas de oportunidade que este passou. E, por fim, fez-se uma análise sobre a 

importância de um processo de ensino-aprendizagem mais afetivo, por ser a afetividade, um 

aspecto complementar e indissociável do desenvolvimento emocional e intelectual do ser 

humano. Concluiu-se com o estudo que, enquanto educadores, é preciso promover uma 

prática educativa que considere o afeto entre os integrantes da escola não apenas como forma 

de carinho, mas com a preocupação de formar, integralmente o futuro cidadão. Cidadão este 

que este que aceite, respeite e acolha as diferenças, não como desigual, apenas como 

diferente, como o é, todo indivíduo: um diferente do outro, nem melhor, nem pior. Uma 

educação afetiva promove a igualdade entre as diferentes culturas e raças, possibilitando o 

respeito, o convívio e o amor entre pessoas diferentes.  

 

Palavras-chave: Criança Negra. Ser Negro. Racismo. Ações Afirmativas. Afetividade. 
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BENTO, Deodoro dos Santos. A look at "being black" in a world with Eurocentric values. 

2018. p. 45 Course Completion Work (Pedagogical Degree Course) - Fluminense Federal 

University, Fluminense Noroeste Higher Education Institute, Santo Antônio de Pádua, 2018. 

 

 

 

When observing the reality of black children in schools, what is perceived is how difficult it is 

to be black in schools, because it is an environment that does not accept differences, where 

the different is seen as unequal, where black children are often, harassed, cursed, nicknames 

and their hair are easy targets of games. For the black child, the school, which should be a 

place of welcome and learning, often becomes the place where this child has his first contact 

with racism. Going to school, for this child, is gradually becoming an act of courage, a place 

where you need to suffer, silently, because to complain to the educators, no use, because they 

often do not know either what to do. Therefore, and because of having suffered in the skin, all 

this, I chose as the theme of the course work, to analyze the reality of the Negro in a world 

surrounded by Eurocentric values in which the beautiful is the white and the black, in this 

context, is only acceptable. The purpose of this study was to analyze the difficulties of the 

black child in the educational system, the recurrent racial discrimination that these children 

still suffer and the need for an educational practice that helps these children in their identity 

construction. What happens with the study is that black children, when they leave their homes 

to go to school, find in this a totally different world from the one they are accustomed to and, 

as a result, over time, they tend to seek means of adapting to the Eurocentric values that are so 

valued. It was also seen that there are already some affirmative actions in Brazil that seek to 

compensate the Negro for all the years of subjugation and lack of opportunity that this has 

passed. And finally, an analysis was made of the importance of a more affective teaching-

learning process, because affectivity is a complementary and inseparable aspect of the 

emotional and intellectual development of the human being. It was concluded with the study 

that, as educators, it is necessary to promote an educational practice that considers the 

affection among the members of the school not only as a form of affection, but with the 

concern to form, integrally the future citizen. Citizens who accept, respect and accept 

differences, not as unequal, just as different, as it is, every individual: one different from the 

other, neither better nor worse. An affective education promotes equality between different 

cultures and races, enabling respect, conviviality and love between different people. 

 

Keywords: Black Child. To be Black. Racism. Affirmative Actions. Affectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha memória é repleta de recordações de minha infância e juventude, 

especialmente, de momentos marcantes pelos quais passei no período escolar. Me recordo de 

poucos momentos felizes. Foram dias difíceis e repletos de sofrimento. Há certo momento de 

minha infância, comecei a refletir sobre a necessidade de estudar e ter a percepção de que a 

Educação, talvez, fosse o único meio de sair da situação difícil em que me encontrava e, por 

meio dela, buscar novos caminhos.  

Nasci negro e muito pobre e creio que muitas das minhas dificuldades advenham 

destas minhas características pessoais. 

Sinto a necessidade de começar minha reflexão fazendo uma abordagem sobre minha 

infância em família. Começando por meu pai que sempre me rejeitou. Eu nunca fui do meu 

pai. Ele nunca me quis. Ele chegou ao ponto de colocar fogo no local onde eu estava e a me 

vender para os donos da fazenda onde morávamos. Nesta época ele apresentava certa 

demência e nunca demonstrou nenhum tipo de amor e afeto por mim. Vendo que meu pai não 

me aceitava e não me queria, minha mãe terminou por abandoná-lo. Esta, apesar de não ser, 

também, muito carinhosa e de já ter abortado outros filhos, por não se sentir preparada para 

ser mãe, a seu modo, fazia seu papel. 

Sentia falta de um pai e naquele momento da minha vida, me sentia muito sozinho. 

Éramos apenas minha mãe e eu. Até mesmo a família de minha mãe nos abandonou. Muitas 

vezes, entendo a frieza com que ela me tratava; afinal, era grande a luta pela qual ela passava, 

para me criar e me dar todo possível para sobreviver. 

Depois de muitos anos, sendo só nós dois, minha mãe casou-se novamente. Começa aí 

um novo inferno em minha vida. O homem que, durante algum tempo, passei a considerar 

meu pai, me estuprou. Com isso, minha mãe terminou por matá-lo e foi presa. Diante disso e 

com muito medo, me vi obrigado a sair de casa e a ir morar na rua.  

E foi na rua que comecei a sentir que a Educação seria o único modo de sair da 

situação em que me encontrava e superar tudo o que havia passado. Na rua encontrei um 

garoto mais velho, chamado Marco Aurélio, que foi obrigado a sair de casa, devido ao uso de 

drogas e de ter uma família desestruturada. Apesar de ter uma família desestruturada, Marco 

Aurélio, havia sido alfabetizado e foi com ele, na rua, que tive meu primeiro contato com o 

mundo das letras. Na verdade, foi apenas uma alfabetização informal (como ocorrido com 

Paulo Freire). Eu, ainda, não dominava o código da escrita.  
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Apesar de ter comparado minha alfabetização com a de Paulo Freire, durante muitos 

anos da minha vida, senti falta de alguém que tivesse uma história comigo. Uma pessoa que 

me trouxesse, hoje, como adulto, recordações de uma infância feliz como ocorreu com Paulo 

Freire que nos mostra uma linda história de aprendizagem ocorrida antes mesmo de uma 

educação institucionalizada.  

O que não ocorreu comigo! Marco Aurélio apesar de ter sido uma figura marcante em 

minha vida, o encontrei em momentos muito duros e difíceis de minha história. 

Carreguei essa minha história de vida por todos os ambientes pelos quais passei 

durante toda minha vida. Inclusive pelas escolas que frequentei e em meu brincar com os 

poucos amigos que tinha em minha infância. E quando me deparo com alguma história 

semelhante à minha, ainda, me sinto ferido. 

Quando finalmente, entrei em uma instituição escolar, me senti frustrado com o que lá 

encontrei. Todos os meus anos escolares, anteriores ao Ensino Médio, foram muito difíceis 

para mim. Muitas vezes me senti humilhado e excluído tanto por meus colegas de classe 

quanto por alguns professores. Isso me fez, por muitas vezes, abandonar o ambiente escolar. 

Ou seja, durante longos anos escolares, assim como ocorrido na minha infância em família, 

também não encontrei amor e afetividade nas séries iniciais do contexto escolar. 

Durante os primeiros anos escolares, em minhas idas e vindas de uma escola para 

outra, uma grande recordação que trago até hoje comigo foi um livro que encontrei no lixo. 

Durante muito tempo, fingia que o estava lendo, mesmo ainda não tendo adentrado no mundo 

das letras. Carrego este livro, já bem destruído, até hoje, não apenas em minhas lembranças, 

mas o livro em si.  

Só me senti realmente aceito e como parte verdadeira de uma sociedade quanto me 

mudei para Santo Antônio de Pádua, interior do Estado do Rio de Janeiro, e me matriculei em 

uma escola de Formação de Professores. Ali, pela primeira vez, me senti valorizado como ser 

humano. A escola funcionava em um CIEP em que os alunos do primário ficavam na escola 

em horário integral e a eles era promovida uma educação totalmente diferente da que eu 

estava acostumado.  

Sentia em todos os pequenos alunos daquele lugar que eles se sentiam acolhidos em 

suas diferenças e dificuldades, do mesmo modo que me senti quando lá cheguei. Não se via 

ali, em nenhum momento, discriminação com relação às diferenças dos alunos. Todos eram 

tratados e cuidados do mesmo modo. Com o mesmo carinho, afetividade e respeito. 

A instituição a qual me refiro tinha como base a educação integral proposta por Anísio 

Teixeira, apoiado por Darcy Ribeiro, com base na experiência realizada por estes em um 
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projeto educacional voltado para o novo tempo. O projeto se chamava escolas classe e escolas 

parques que tinha como base a promoção de um projeto educacional de nação a partir da 

escola pública com caráter republicano. 

É com base nas dificuldades escolares pelas quais passei como negro e pobre que 

inicio minha pesquisa. É com esse olhar que busco referências para consubstanciar minha 

pesquisa que visa analisar as dificuldades da criança negra no sistema educacional, a 

recorrente discriminação racial que estas crianças ainda sofrem e a necessidade de uma prática 

educativa que ajude estas crianças em sua construção identitária sendo este o principal 

objetivo da minha pesquisa.  

Afinal, hoje, enquanto educador, acredito que toda criança merece ter uma educação 

de qualidade e com afetividade que promova seu bem-estar e que a prepare para a vida de 

modo a ter oportunidade de desenvolver suas potencialidades, integralmente, nos aspectos 

sociais, intelectuais e emocionais. 

Vejo necessidade de fazer essa análise por acreditar que muitas das dificuldades pelas 

quais estas crianças passam, advém do fato, de que muitos educadores, durante sua formação 

acadêmica, não são contemplados com estudos e pesquisas que os preparem para o 

enfrentamento de debates sobre a discriminação racial pela qual as crianças negras passam ao 

serem inseridas no contexto escolar. 

Ainda nos dias de hoje o descaso que alguns professores têm pela abordagem do tema 

em sala de aula é uma coisa que muito me incomoda. Percebo que alguns, realmente, não 

dominam o assunto, mas outros, no entanto, não abordam o tema por puro desinteresse. 

Acho necessário terminar minha graduação defendendo o tema, pois este mexe na 

ferida de muitos educadores que buscam escamotear a realidade e que negam a necessidade 

de se abordar a discriminação que as crianças negras passam dentro do contexto escolar por 

“acreditarem” que, em pleno século XXI, esta discriminação já não ocorre mais. O que é uma 

inverdade. Sei que muito daquilo que passei, muitas crianças ainda passam. 

Afinal, no país em que vivemos, existe uma utopia: a sociedade diz que aceita as 

diferenças, mas o racismo (ainda existente), tem sido pouco admitido e, consequentemente, 

pouco enfrentado. O problema tem sido encoberto, o que termina por dificultar os estudos 

sobre o tema. Mas não vejo nisso um motivo para deixar de debatê-lo e nem de desistir de 

contribuir, ainda que minimamente, para banir das escolas e da sociedade este mal tão 

recorrente: a discriminação racial.  

Acho relevante analisar este tema, tendo em vista que as crianças negras quando 

entram em idade escolar encontram um agravante que, muitas vezes, impede seu pleno 
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desenvolvimento emocional e intelectual. Estas, recorrentes vezes, são perseguidas, 

humilhadas, segregadas, excluídas e estigmatizadas por colegas de sala, da escola como um 

todo e, por vezes, até mesmo por professores.  

Dentre todos os prejuízos que a criança negra sofre ao ingressar na escola, a 

discriminação, me parece a que requer maior cuidado e atenção por parte não só da escola, 

mas da sociedade como um todo. 

A discriminação que pretendo abordar, nesse contexto, é aquela em que se considera 

que algumas características de um indivíduo podem ser utilizadas como motivos para que 

sejam vedados, a alguns grupos, direitos que outros grupos têm.  

Este é um tema que precisa ser analisado, pois o ensinar é como uma arte que leva o 

indivíduo a comportamentos adequados à vida social. E muitos dos atos discriminatórios que 

vemos na atualidade poderiam ser minimizados se estes fossem tratados de maneira mais 

abrangente dentro dos contextos escolares. Afinal, precisamos, enquanto educadores, estar 

preparados não apenas para estimular a inteligência de nossos alunos, mas também a 

promover um processo contínuo de aprendizagem por meio de um esforço sistemático.  

Educar é uma tarefa complexa, pois envolve sentimentos, afeto, responsabilidades, 

ética e intelectualidade. É tirar de dentro, ou seja, aproveitar o material individual de cada 

aluno e aperfeiçoar, enriquecer e transformar, se necessário. Educar é um trabalho que 

demanda tempo, calma e persistência. E nesse contexto, o trato com questões como 

discriminação, inclusão e afeto não podem ficar de fora. 

Enquanto educadores, podemos fazer uma enorme diferença na vida das crianças 

negras, tanto no cerne das escolas quanto em sua vida em sociedade, pois podemos contribuir 

com a mudança de postura do aluno/cidadão que se encontra sob nossos cuidados 

educacionais. Ademais, nosso trabalho é constantemente observado e tudo o que falamos e 

fazemos, de modo geral, é, minuciosamente, registrado por todas as pessoas que nos rodeiam: 

pais, vizinhos, amigos e outros professores. Somos educadores todo o tempo, o que aumenta 

nossa responsabilidade, pois não podemos nos esquecer que a criança e o adolescente 

aprendem aquilo que veem. 

Se o que desejamos é gerar benefício a quem educamos, devemos pautar nossas 

atitudes pela lei do respeito ao outro e do retorno, ou seja, não podemos fazer ao outro aquilo 

que não desejamos que façam conosco. Precisamos ajudar nossos alunos a conviver com o 

outro, respeitando as diferenças e vendo no outro a riqueza humana.  

Devemos, enquanto educadores, reformular nossas atitudes, para, dessa forma, sermos 

capazes de cooperar na tarefa de promover uma educação que tenha por meta mudanças na 
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sociedade, onde a inveja e a discriminação sejam substituídas pela cooperação. Precisamos 

transformar a escola em um lugar em que a solidariedade e a afetividade vigorem. 

A pesquisa, realizada por meio de revisão de literaturas e em uma revisita de minhas 

memórias, foi dividida em três capítulos, tendo sido abordado no primeiro capítulo o modo 

como a criança negra era tratada no contexto escolar (e, por vezes, continua sendo) e, 

também, se a escola tem conseguido contribuir para a construção da identidade da criança 

negra. Em vários momentos do primeiro capítulo foi possível observar que o desenvolvimento 

identitário das crianças negras tem sido prejudicado, tendo em vista, que ao entrarem nas 

escolas, aquilo que trazem de seus lares não tem sido reconhecido. De modo geral, o que estas 

crianças encontram é uma educação centralizada em modelos eurocêntricos de sociedade, o 

que prejudica a formação de sua identidade, como negro. 

No segundo capítulo, foi realizada uma abordagem sobre ações afirmativas por meio 

de políticas públicas voltadas para o fim do racismo. Verificou-se, nesse capítulo, que estas 

ações só foram possíveis a partir da luta dos negros durante os fins do século XIX e durante 

grande parte do século XX. Estas lutas levaram a criação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (DCNERER), para o ensino de 

conteúdos da História e Cultura Afro-brasileira (Lei 10.639/03) e na Lei de Cotas em 

Universidades e em Concursos Públicos. 

No terceiro capítulo, optei por fazer uma abordagem sobre a importância de promover 

uma relação professor-aluno cada vez mais afetiva. Vi essa necessidade pois acredito que o 

respeito ao ser humano, expresso pelo respeito à criança (seja branca, ruiva, parda ou negra), 

talvez, seja garantia para realizações futuras. Este respeito pode fazer com que a criança 

quando adulta esteja pronta a defender o direito de todos aprendendo a trabalhar pela 

coletividade. Acredito que compete a nós professores criar um meio capaz de satisfazer as 

necessidades básicas da criança, nos apoiando nos conhecimentos nascidos da vivência diária 

com elas, com suas tendências próprias e compreendendo o condicionamento de suas 

personalidades e peculiaridades em decorrência do meio familiar e social.  

Ainda no terceiro capítulo, achei relevante demonstrar que a criança não pode ser vista 

de forma dissociada de seu meio social ou familiar, posto que a afetividade a acompanha 

desde o seu nascimento até a sua morte. De maneira geral, pode-se dizer que até a segunda 

infância, a vida da criança é inteiramente afetiva, e que no fim deste período, as principais 

formas de afetividade do futuro adulto já estão estabelecidas. Segundo os autores pesquisados, 

a afetividade constitui o alicerce sobre o qual se constrói o conhecimento racional. É possível 

observar na prática como algumas crianças portadoras de bloqueios afetivos apresentam 
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também inibições intelectuais, enquanto outras que possuem uma boa relação afetiva-

segurança tem seu desenvolvimento cognitivo facilitado. 

Enfim, no terceiro e último capítulo procurei demonstrar que a afetividade é necessária 

na formação de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes de conviver com o mundo que as 

cerca, independentemente de seu gênero ou raça. No ambiente escolar, a função do professor 

é, além de dar carinho, aproximar-se de todos os alunos, saber ouvi-los, valorizá-los e 

acreditar neles, dando abertura para a sua expressão. Carinho faz parte da trajetória, mas é 

apenas o começo do caminho. 
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CAPÍTULO I 

 

 

A CRIANÇA NEGRA NO CONTEXTO ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DE SUA 

IDENTIDADE 

 

 

Apesar de não ter nascido escravo, vivi, desde muito cedo, uma dinâmica escravocrata 

em vários contextos pelos quais passei: na fazenda com meu pai, com o afastamento da minha 

família, no abuso sexual de meu padrasto, nos dias em que me vi obrigado a viver nas ruas e 

nos suplícios disfarçados de brincadeiras nas escolas (séries iniciais) e por não ter percebido 

uma valorização de minha cultura no contexto escolar. Digo isso, pois, as crianças, filhos dos 

senhores de escravos, sempre foram submetidas à situações de humilhação e de suplícios que 

é como, muitas vezes, me senti. Além disso, muitas vezes, tive que aprender qual era o meu 

lugar, de sujeição, em relação às crianças brancas, principalmente, nos contextos escolares. E 

é sobre essa realidade que quero abordar: a criança negra no contexto escolar.  

Acho necessário fazer esta abordagem no primeiro capítulo do meu estudo, pois 

quando consideramos que o negro africano foi bem tratado no Brasil, endossamos a ideia que, 

muitas vezes, permeia a atualidade, dificultando, dessa forma, uma análise crítica da história 

de nosso país. Não podemos e não devemos nos esquecer que o povo africano foi trazido de 

suas terras e afastado de suas famílias contra sua vontade, por isso, acredito que devemos 

analisar, a fundo, as mazelas sociais e físicas a que o povo negro (meu povo), já integrado e 

parte integrante de nossa sociedade, foi submetido.  

Não podemos continuar reproduzindo a imagem do senhor de escravo benevolente, 

pois dessa forma, eximimos de culpa, o branco
1
, que, por muitos anos, subjugou o negro, 

destituindo-o da possibilidade de manter sua história repleta de cultura, religiosidade, língua e 

dialetos. 

Dito isso, acredito que precisamos discutir o modo como a escola tem abordado a 

cultura negra nos contextos escolares e como esta criança se sente e se identifica quando 

chega às escolas. 

                                                           

1
 Quando me refiro ao branco, não falo do branco de modo geral, nem ao menos do branco pobre que também 

passa por tantas situações de preconceito. Me refiro ao branco de mentalidade colonizadora eurocêntrica, o 

branco heteronormativo, machista, liberal, capitalista, entre outros. 
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Para começar, gostaria de dizer as crianças negras, no contexto escolar, desde muito 

cedo, são obrigadas a internalizar modelos eurocêntricos
2
 de sociedade. As informações 

recebidas por ela, na escola, fazem com que esta criança termine por se adaptar a padrões pré-

estabelecidos socialmente, adquirindo, valores, crenças e estéticas centradas em uma cultura 

branca. Dessa forma, nós negros terminamos por não encontrar, nas escolas, um parâmetro 

que nos torne capazes de nos reconhecermos como parte de uma história, pois nossa história 

não é reconhecida e não é abordada como deveria.  

De modo geral, nós negros, saímos do âmbito familiar e chegamos à escola, pela 

primeira vez, onde nos deparamos com um mundo novo de diferentes indivíduos, do mesmo 

modo como ocorre com a criança branca. Pouco a pouco, vamos tentando nos identificar e 

conhecer diferentes histórias para a partir delas, irmos construindo nossa própria identidade. 

Todavia, o que percebemos é que a sociedade a qual passamos a fazer parte, é permeada 

apenas por valores eurocêntricos. Desde cedo, já percebemos que nossa cultura e nossa 

história é diferente daquela que nos é apresentada e nos vemos obrigados a nos adaptar a essa 

nova realidade e a fazer dela nossa referência. 

Acredito que isso é injusto, pois a escola, como espaço sociocultural, precisa refletir a 

pluralidade cultural e racial de nossa nação. O que não ocorre. O que percebo é que a escola, 

ainda hoje, tem sido palco de exclusão, preconceito e discriminação e, dessa forma, nós 

negros, nos sentimos excluídos e com um sentimento de inferiorização racial. Cito 

Nascimento (2005, p. 127) quando nos ensina que  

 

[...] é extremamente difícil e até doloroso, assumir uma identidade racial em nosso 

país, principalmente, a negra, já que a sociedade e, consequentemente, a educação, 

muitas vezes, não traz o negro como algo admirável e nem como um referencial 

positivo.  

 

Não há como a escola, em pleno século XXI, continuar negando à criança negra seu 

desenvolvimento identitário, tendo em vista que esta é o locus onde estas crianças poderão ter acesso, 

convivência e contato direto com a diversidade para, a partir daí, construir sua identidade.  

Mas afinal, o que é identidade? 

Para Gomes (2015, p. 25): 

 

 

                                                           

2 
Modelo de sociedade centralizado na Europa que emite opiniões e julgamentos tendo a Europa e os países 

europeus como centro de referência. 
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[...] a identidade é construída por aspectos internos e externos, ou seja, há a auto 

definição e a identidade atribuída. No entanto, a construção da identidade racial 

envolve, outros níveis como o sócio-político e histórico em cada sociedade. Desta 

forma, a identidade é vista de forma mais ampla e invocada quando um grupo 

reivindica uma maior visibilidade social face ao apagamento a que foi 

historicamente, submetido. 

 

O desenvolvimento identitário das crianças negras se dará a partir do modo como elas 

se veem no meio em que estão inseridas, levando conta o que trazem de seus lares até aquilo 

que encontram nas escolas. Afinal, enquanto educadores, precisamos compreender que é na 

infância que a criança começa a se formar como pessoa diante das diferenças que encontra no 

mundo. 

Como educadores, precisamos romper com o modelo de educação que aí se encontra. 

Precisamos ajudar a construir uma sociedade em que o ser humano, como bem colocado por 

Freire (2003), resista e desenvolva, paralelamente, uma identidade de projeto e de dominação 

dentro de um grupo que articula sua resistência com o objetivo de preservar seus ideais e 

interesses.  

No caso da criança negra esta dinâmica das identidades é, ainda, mais latente, pois 

esta, quando chega à escola se vê envolvida em um emaranhado de identidades e vê seu grupo 

de pertencimento racial ser inferiorizado e, desta forma, ela não consegue se encontrar como 

indivíduo desta dinâmica identitária.  

Acho relevante esclarecer que quando falamos em identidade racial não estamos 

falando apenas da questão da raça, como algo biológico ou genético. Acho necessário ir além 

do que a pseudociência utilizou para hierarquizar raças e para fundamentar o racismo. Vejo 

essa necessidade, pois como bem colocado por Munanga (2003, p. 16): “O conceito de raça 

tal como o empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, 

pois como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de 

dominação”.  

Como bem colocado por Romão (2001, p. 21):  

 

O educador que não foi preparado para trabalhar com a diversidade. Este tende a 

padronizar o comportamento de seus alunos, tende a adotar uma postura etnocêntrica 

e singular, concluindo que, se as crianças negras “não acompanham” os conteúdos, é 

porque são “defasadas econômica e culturalmente”, avaliações estas apoiadas em 

estereótipos racial e cultural, ou são “relaxadas” e desinteressadas. 

 

 

Esta visão geral que se tem do aluno negro termina por torna-lo vítima, em certa 

medida, de um amplo repertório de estereótipos negativos que tendem, de certa forma, 

influenciando as expectativas dos professores em relação a estes alunos. 
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Esta é uma realidade incontestável. E diante dela, acredito que em nossa prática 

pedagógica precisamos enxergar o outro não apenas em suas semelhanças, mas também em 

suas diferenças. Não podemos padronizar as diferenças como: desvio, patologia, 

anormalidade, defasagem, deficiência e desigualdade, como bem colocado por Gomes (2005). 

Precisamos, enquanto educadores, oportunizar o desenvolvimento dos aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais de todas as crianças que estão inseridas no contexto 

escolar, sem deixar de levar em conta que estas crianças são de pertencimentos raciais 

diferentes. Importante essa ressalva, pois embora o racismo seja comprovado, as relações 

raciais tem sido vista sob o prima de uma democracia racial que conjectura relações amistosas 

e afáveis e de igualdade de oportunidades, que atribuem apenas ao passado escravagista as 

desigualdades sociais e econômicas entre negros e brancos. Todavia, não foi apenas na 

escravatura que as igualdades de oportunidade foram negadas aos negros. Esta ainda é uma 

realidade! 

Ocorreram mudanças? Algumas. Não posso negar. Mas ainda há muito o que fazer. 

Enquanto escola, precisamos ser um espaço não apenas do saber, mas também de construção 

de identidade e de relações sociais. Um espaço em que os indivíduos, independentemente de 

raça, cor ou sexo, possam reelaborar conceitos. Devemos promover a construção de 

identidades por meio do contato que os sujeitos têm com o meio social que lhes é 

apresentado. 

Na escola não podemos pensar apenas na necessidade de promover qualidade do 

ensino, mas também na qualidade dos profissionais que tem a responsabilidade e a árdua 

tarefa de formar cidadãos. Apesar de entender que a escola não pode e não deve ser vista 

como uma extensão da família, não podemos negar que esta, há muito tempo, grita por uma 

reforma estrutural. Precisamos quebrar alicerces que foram, ao longo dos anos, sendo 

construídos com base em ideais ditatoriais. 

Não podemos continuar promovendo a nossos alunos um modelo de ensino obsoleto 

que mais faz doutrinar pessoas do que educar cidadãos. O continuísmo deste tipo de educação 

alicia o poder de escolha e relega o raciocínio apenas ao controle do crescimento econômico e 

social, há tanto tempo, mal distribuído.  

Essa é uma tarefa fácil? Não. Afinal, nós educadores não estamos preparados para 

trabalhar com a diversidade e, por isso, tendemos a padronizar o comportamento de nossos 

alunos. Solicitamos a eles que adotem uma postura etnocêntrica e singular. Dessa forma, 

continuamos forjando gerações que reproduzem preconceitos e moralidades duvidosas. 

Quando nos negamos a romper com o continuísmo, contribuímos para a construção de uma 
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sociedade cega que reduz tudo a um conceito de bem/mau, ou seja, as coisas são vistas como 

boas quando estão de acordo com a “moral” (do ente político e do ente religioso) pré-

estabelecida e ruim quando saem fora deste padrão. 

Questionar a realidade educacional que aí se encontra não é tarefa fácil e, por isso 

mesmo, continua a ser reproduzida do mesmo modo que em outrora, ou seja, sob um modelo 

educacional que se pauta em relações coloniais em que há uma relação de centralização do 

poder do professor que, na maior parte das vezes, tem uma função alienante com resquícios 

escravocratas. 

A educação urge mudanças, mas para isso, não podemos continuar vendo-a apenas 

como algo ligado a uma instituição, a uma construção de concreto que abriga, diariamente, 

um grupo de pessoas envolvidas com o processo de aprendizagem. Nem apenas como o ato de 

formar pessoas para se tornarem bons moços e boas moças e nem apenas como um processo 

de desenvolvimento cognitivo. A educação deve ser encarada como algo que vá além destas 

definições. Precisa ser vista como um processo, um trabalho contínuo, um esforço 

sistemático.  

A educação é, sem dúvida, uma tarefa complexa, pois educar envolve sentimentos, 

afeto, responsabilidades, respeito, ética e intelectualidade. O educador precisa ajudar o aluno 

a tirar de dentro, ou seja, aproveitar seu material individual, aperfeiçoando-o, enriquecendo-o 

e até transforma-o, se necessário. Todavia, este tipo de educação demanda tempo, calma, 

persistência e coerência.  

Enquanto educadores precisamos ajudar nossos alunos a aprender a conviver com o 

outro, ensinar a respeitar as diferenças e ver em cada diferença a riqueza humana. 

Não podemos continuar vendo o aluno como mero consumidor/armazenador (como foi 

transformado ao longo do percurso educacional) de informações. Precisamos estimular o ato 

de pensar e o senso crítico. Devemos criar espaço para desenvolver nos alunos a interação 

social necessária (independentemente das diferenças), criando, dessa forma, um espaço de 

discussão em que as relações que estão fragmentadas na sociedade possam ser restabelecidas. 

E uma das questões que mais se fragmentaram na sociedade é, certamente, a da questão racial.  

Não podemos negar que o racismo que permeia a sociedade encontra-se, também, 

presente nas escolas. E, dessa forma, não podemos deixar de assumir a responsabilidade de 

formar alunos que sejam capazes de pensar em como eliminar as desigualdades sociais e as 

opressões estruturais. Precisamos ajudar a formar seres pensantes que consigam identificar as 

distorções sociais que existem e que entendam seu papel nesse cenário. 

Cito Berth (2015, p. 12), urbanista e ativista negra, quando nos ensina que 
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A escola é uma versão reduzida da sociedade em que está inserida e o professor deve 

ser capaz de articular conversas que resultem na reflexão acerca dos acontecimentos 

que fundamentam essa sociedade. Nas três primeiras cenas apresentadas, temos as 

causas e as consequências da ausência de preparo daqueles que deveriam promover 

o aprimoramento do ente que sai do meio familiar e vai buscar a expansão do 

intelecto na sala de aula. Na primeira cena, a catarse do pensamento social, 

permissivo e segregatício que vocifera violentamente nas redes sociais e rodas de 

conversas em tempo real a favor da penalização severa de crianças e jovens 

periféricos que apresentam comportamento equivalente ao da criança e do 

adolescente da raça branca. 

 

 

Acho relevante a fala da ativista, pois muitas vezes, as pessoas não param para pensar 

que os negros, assim como eu, desde muito cedo, precisam lidar com uma série de problemas, 

como, por exemplo, a falta de reconhecimento de seu pertencimento racial nas escolas. Além 

disso, não passa pela cabeça das pessoas que seu racismo dificulta a vida do negro e que, 

devido a ele, muitos pais encontram as portas de trabalho fechadas o que dificulta que 

provejam o básico para seus filhos. E diante destes problemas, terminam não encontrando 

lugar para o afeto e para as trocas amorosas que são tão importantes para a formação de 

qualquer ser humano. Como já relatei em momentos anteriores, isso ocorreu comigo e sei o 

quanto dói.  

Acredito que se as escolas estivessem aptas a preparar seus alunos a pensar, estes, 

certamente, chegariam a esta conclusão. Creio que falte discernimento de alguns educadores 

no trato de certas questões e, com isso, mesmo que indiretamente, estes terminam por 

contribuir para a manutenção do status quo em que o racismo se encontra.  

Se os educadores, mesmo com recursos limitados e salários defasados, conseguissem 

ir além, acredito que muita dessa realidade poderia ser revertida. Afinal, até mesmo esta falta 

de recurso e a defasagem de seus salários (que não são temas da pesquisa, mas valem uma 

ressalva), são parte de uma política acrítica reproduzida em uma sociedade que não pensa e 

que é, facilmente, manipulada pelas mídias e meios de comunicação.  

Mas a escola pode mudar essa realidade? Acredito que sim. Ao longo da história, 

muitas foram as lutas e sofrimento que os negros passaram e nada é citado nas escolas. O 

genocídio da populaça negra, por exemplo, não é um assunto pontual nas escolas. Com a falta 

de informações nas escolas, muitos negros, terminam por não conhecer nada, ou quase nada, 

de sua origem ou cultura. Com isso, a criança negra quando é inserida na escola e à medida 

que os anos passam, não consegue se identificar dentro de uma cultura eurocêntrica.  

Com essa falta de identificação e uma exacerbada valorização da cultura branca, as 

crianças negras terminam apresentando baixa autoestima, negando sua própria imagem, 
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apresentando sentimentos de angústia e revolta, dificuldades de relacionamento e, por vezes, 

um rendimento escolar menor que as demais crianças.  

Acredito que, enquanto educadores, temos a responsabilidade de descontruir o racismo 

para poder lidar com as crianças negras em sala de aula com humanidade. Precisamos ajudar 

estas crianças a se engajarem e a emitir opiniões nas interações com outros colegas e 

professores.  

Vejo esta necessidade, pois, de modo geral, as crianças negras se calam e não 

demonstram o drama que vivem devido ao racismo, mas, este “fantasma”, talvez, se reflita em 

suas vidas adultas.  

Estes alunos, muitas vezes, tem vontade de agir contra o racismo, mas são contidos 

por uma timidez que se torna natural a eles com o passar do tempo. Sendo assim, acredito que 

o professor, para educar, antes de mais nada, precisa ser educado para uma nova abordagem 

ao racismo. 

Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade que discute cotas e outras medidas 

afirmativas e que luta contra casos de racismo contra famosos, mas que se cala quando os 

casos de racismos são praticados por eles mesmos em seu dia a dia, muitas vezes, sem que 

nem percebam.  

Não quero dizer com isso, que estas ações afirmativas (tópico do próximo capítulo) 

não são necessárias, afinal, muitas foram e continuam sendo as lutas dos negros para 

conquistar o pouco já conquistado. O que quero dizer é, apenas, que estas ações afirmativas 

não são suficientes.  

A escola precisa cumprir seu papel, porque o que vemos é que muitas crianças negras 

terminam desistindo de seus estudos pela pressão causada pelo racismo ocorrido nos 

contextos escolares. E, com isso, estes jovens, terminam por sucumbir à criminalidade, por 

acreditarem que o lugar do negro não é na vida acadêmica.  

Como bem colocado por Milton Santos (2003, p. 02): 

 

No Brasil, onde a cidadania é, geralmente, mutilada, o caso dos negros é 

emblemático. Os interesses cristalizados, que produziram convicções escravocratas 

arraigadas, mantêm os estereótipos, que não ficam no limite do simbólico, incidindo 

sobre os demais aspectos das relações sociais. Na esfera pública, o corpo acaba por 

ter um peso maior do que o espírito na formação da socialidade e da sociabilidade. 

 

 

Ao final desse capítulo, gostaria de esclarecer que minhas colocações não se prestaram 

a afirmar que a culpa seja, exclusivamente, dos docentes, pois entendo que este também foi 



 
 
 
 

 

22 
 

formado pela sociedade e, por isso, ele reproduz o que já se naturalizou ao longo da história, 

como bem colocado por Munanga (2005). 

Mas sei que para o educador se afirmar racista é muito difícil, pois segundo Müller 

(2006, p. 48). “Somos uma sociedade que tem preconceito de ter preconceito”, ou seja, ainda 

vivemos assombrados pelo mito da democracia racial.  

Como educador, quero crer que posso promover a todos os grupos uma educação 

como proposta de Freire (1987, p. 69): “[...] ninguém educa ninguém, como tampouco 

ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo”. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS: AÇÕES AFIRMATIVAS DE COMBATE AO RACISMO 

 

 

No Brasil, os movimentos negros (que deram início, mais tarde, à políticas públicas de 

combate ao racismo) foram surgindo de maneira precária e clandestina, já durante o período 

escravagista. Muitos personagens foram se insurgindo contra o sistema e impulsionaram o 

movimento negro. Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, é um dos 

personagens mais conhecidos.  

A quilombagem
3
 e o bandoleirismo

4
 eram utilizados pelos escravos como meio de se 

rebelar contra a escravidão. Neste mesmo período, surgia o Movimento Liberal Abolicionista 

que passou a ganhar força, com o desenvolvimento da ideia de fim da escravidão e comércio 

de escravos. Este movimento, levou, em 13 de maio de 1888, à Lei Áurea que encerrou o 

período escravagista. A partir de então, a população negra iniciou, um novo desafio: uma luta 

contra o preconceito e contra a desigualdade social. 

Em fins do século XIX e grande parte do século XX, começaram a circular alguns 

jornais e revistas voltados aos negros. As publicações desses periódicos tinham como objetivo 

discutir a vida dos negros em geral. Todavia, estes terminaram por se tornar meios de 

denúncia contra atos praticados contra os negros, relatando dificuldades que o povo passou 

durante o período pós-escravagista, as desigualdades sociais entre negros e brancos e as 

restrições que este povo sofria em decorrência do preconceito racial.  

Estes periódicos e suas publicações, com o passar do tempo, passaram a ser 

conhecidos como Imprensa Negra Paulista.  

No ano de 1931 surgiu a Frente Negra Brasileira que foi um movimento que, mais 

tarde, se transformou em um partido político que foi extinto com o surgimento do Estado 

Novo de Getúlio Vargas. 

Com o Estado Novo, alguns novos grupos, de luta pela causa e pelo direito dos negros, 

começaram a se organizar: a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro, 

são alguns exemplos.  

                                                           

3 
Fuga dos escravos para os quilombos. 

4 
Guerrilha contra povoados e viajantes. 
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Na década de 1960 estes e outros grupos começaram a caminhar pelo Brasil, ganhando 

novas influências e referências, como o Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos da 

América e a luta africana contra a segregação racial e libertação de colônias. Nestes 

movimentos, algumas personalidades se destacaram. Dentre elas: Rosa Parks, Martin Luther 

King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento.  

Nas décadas de 1970 e 1980, foram surgindo outros grupos que tinham por objetivo 

unir os negros e denunciar o preconceito. À época começaram a ocorrer protestos e atos 

públicos de diferentes formas que chamaram a atenção da população e dos governos para o 

problema social dos negros.  

No ano de 1995, surgiu a Marcha Zumbi, realizada em Brasília. A marcha contou com 

a presença de cerca de 30 mil pessoas e despertou a necessidade de políticas públicas voltadas 

às necessidades dos negros como meio de compensação e inclusão do povo negro nos campos 

socioeducativos. Nesse contexto, foi instituído no governo de Fernando Henrique Cardoso, o 

Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. 

Todavia, só foram instauradas medidas práticas, após a Conferência Mundial Contra o 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, ocorrida em 

2001, em Durban, na África. Foi a partir da referida conferência que o governo brasileiro 

passou a ter interesse em demonstrar, de maneira mais efetiva, o cumprimento de resoluções 

determinadas, internacionalmente, pelos órgãos de Direitos Humanos. 

A partir desse momento, começaram a surgir, no Brasil, ações afirmativas 

implementadas por meio de políticas públicas de combate ao racismo. Muitos dos 

movimentos negros que deram base para estas políticas tiveram ênfase na educação. Todavia, 

a visão que o negro tem da educação foi mudando com o passar do tempo. A priori, a luta era 

por uma maior escolarização do negro para que este pudesse ascender socialmente e pudesse 

ocupar espaços que, em sua maioria, eram ocupados por brancos. Houve momentos, ainda, de 

luta para que se mudasse a percepção que se tinha da escola como um espaço de manutenção 

e expansão do racismo. 

Os negros, a partir desta constatação, segundo Santos (2005, p. 23): 

 

[...] passaram a incluir em suas agendas de reivindicações junto ao Estado Brasileiro, 

no que tange à educação, o estudo da história do continente africano e dos africanos, 

a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação nacional 

brasileira.  
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A luta dos negros, culminou no que chamamos hoje de ações afirmativas. Estas ações 

têm em vista sensibilizar a opinião pública a respeito de temas centrais da causa negra. As 

reivindicações do movimento negro, nem sempre formalizadas, segundo Sansone (1998, p. 

763), eram: 

 Minimizar o racismo embutido na noção de beleza branca. 

 Ações afirmativas ou sistemas de cota racial. 

 Reparação histórica. 

 Apoio a moradores remanescentes de quilombos no reconhecimento legal da posse 

da terra. 

 Melhoria no acesso do negro na educação. 

 Revisão dos currículos e textos escolares em moldes antirracistas e de 

multiculturalismo.  

Um dos viés da luta dos negros foi a democratização das escolas públicas que 

culminou nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação da Relações Étnico-Raciais 

(DCNERER), para o ensino de conteúdos da História e Cultura Afro-brasileira (Lei 

10.639/03). 

A partir da elaboração desta lei, surgiu a necessidade de se investigar sua aplicação, 

tendo em vista que os referenciais culturais positivos do ser negro, constituem aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento humano em geral. Afinal, é preciso inserir a criança 

negra na sociedade e ajudá-la a construir sua identidade e, para isso, é necessário a inserção 

de propostas valorativas do ser negro e, ainda, a efetivação de uma prática pedagógica 

comprometida com a igualdade racial. Isso significa mudar, radicalmente, a racionalidade que 

coloca a lógica eurocêntrica no centro dos conteúdos construídos. 

A referida lei requer educadores que tenham consciência do modelo de sociedade que 

se deseja construir. Mas será que temos formação e conhecimento adequado para acoplarmos, 

à nossa prática educativa, conceitos que proporcionem uma construção identitária de nossos 

pequenos? 

Vemos com a fala de Tomás Tadeu da Silva (2004, p. 106) que 

 

A identidade é sempre uma relação: o que eu sou só se define pelo que não sou; a 

definição de uma identidade é sempre dependente da identidade do outro. Além 

disso, a identidade não é uma coisa da natureza; ela é definida num processo de 

significação: é preciso que, socialmente, lhe seja atribuído um significado.  
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Apesar da obrigatoriedade legal de se trabalhar a história e cultura dos 

afrodescendentes em sala de aula, é preciso dizer que leis sozinhas não bastam, sendo o papel 

do docente de suma importância no trato dessas questões. Mas para que este profissional 

ajude a superar o preconceito, o racismo e a discriminação precisa ter informação, formação, 

discernimento e sensibilidade para abordagem da realidade social e racial do país, como bem 

colocado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997). 

Outra ação afirmativa proposta pelas políticas públicas são as cotas para ingresso de 

afrodescendentes em universidade públicas e em concursos públicos. Tanto as cotas quanto a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana partem do princípio 

de equidade
5
. 

O favorecimento de determinados grupos da população em detrimento a outros, 

chamadas de discriminação positiva, justifica-se pela necessidade de proporcionar a estes 

grupos condições de equidade, de modo a criar mecanismos para que estes possam ascender 

social e economicamente, podendo vir a ocupar lugares, majoritariamente, ocupados por 

brancos.  

Cito Silva (2004, p. 05): 

 

Políticas de reparação e reconhecimento formarão programas de ações afirmativas, 

isto é, um conjunto de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e 

sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir 

desvantagens e marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e 

discriminatória. 

 
 

Nesse sentido, podemos dizer que as ações afirmativas são políticas públicas que 

surgem com o objetivo de corrigir dificuldades socioeconômicas que procedem de 

discriminação, quer atual ou história, que tenha sido sofrida por alguns grupos de pessoas. E, 

diante dessa realidade, são concedidas algumas vantagens competitivas para determinados 

membros de certos grupos que passam ou passaram por situações de inferioridade. Dessa 

forma, acredita-se que, em um futuro estipulado, a situação de inferioridade possa ser 

revertida.  

                                                           

5 
O conceito de equidade veio substituir o conceito de igualdade no que compete às políticas compensatórias. 

Pelo conceito de equidade, as diferenças devem ser tratadas, especificamente, para que o reflexo da igualdade 

não seja discriminatório. Quando se fala em equidade, o que se preconiza é o favorecimento de alguns grupos 

específicos que por questões sociais, históricas, políticas e até físicas tenham sofrido discriminação no acesso a 

determinados locais e espaços da sociedade.  
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Cito Bernardino (2002, p. 256) quando ensina que “[...] as políticas de ações 

afirmativas buscam, por meio de um tratamento, temporariamente diferenciado, promover a 

equidade entre os grupos que compõe a sociedade”.  

É por meio de ações afirmativas que o país tenta compensar os negros pelos anos de 

dominação, exploração, discriminação e exclusão pelos quais passou. Nada mais justo, afinal, 

a escravidão tornou o povo negro (meu povo) subjugado às forças da dominação branca, 

colocando-os em uma posição social marcada pela desconstrução de sua identidade. Sendo 

assim, ações afirmativas, por meio de estratégias, incluem, nos currículos escolares e em 

movimentos artísticos, as contribuições do negro para a formação da identidade do povo 

brasileiro. 

As ações afirmativas surgiram como uma tentativa de restituir ao negro os lugares 

sociais que lhes foram usurpados pela elite branca, intelectual e financeira do país. 

Estas medidas são necessárias, pois não temos como continuar, em século XXI, 

aceitando o racismo e o preconceito contra determinados grupos. Ademais, depois de tudo que 

a população negra passou, historicamente, nada mais justo que surjam medidas de reparação 

de suas enormes perdas, em especial, a perda de sua identidade como povo. 

Sociologicamente, o racismo, o preconceito e a discriminação são fenômenos que, em 

sua complexidade, exigem uma reflexão pautada nas mais diferentes áreas do conhecimento 

humano. O racismo surge como uma construção histórica e, ainda nos dias de hoje, é um 

fenômeno presente na sociedade. Todavia, este é um fenômeno que veio ao longo dos anos 

sofrendo modificações na forma em que é apresentado.  

Para que as ações afirmativas de combate ao racismo se mostrem eficazes, é preciso 

que se discuta a condição do negro brasileiro sob uma perspectiva de construção sócio-

histórico-cultural.  

Quando analisamos os lugares ocupados por negros e brancos no país, devemos fazer 

esta análise sob o ponto de vista social e político, pois como bem colocado por Assis e Canen 

(2003, p. 713): “[...] ser negro, embora possa ter componentes biológicos, não se esgota nos 

mesmos, é parte de uma construção identitária, em que a identificação racial e social é 

culturalmente construída”. 

Gomes (2005, p. 45) aponta que  
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[...] ao aludir à raça, o Movimento Negro e os intelectuais estão dimensionando o 

racismo e as construções social e histórica referentes a condição do negro no Brasil. 

[...] quando usam o termo raça [...] usam-no com uma nova interpretação, que se 

baseia na dimensão social e política do referido termo. E, ainda, usam-no porque a 

discriminação racial e o racismo existentes na sociedade brasileira se dão não apenas 

devido aos aspectos culturais dos representantes de diversos grupos étnicos-raciais, 

mas também devido à relação que se faz na nossa sociedade entre esses e os aspectos 

físicos observáveis na estética corporal dos pertencentes às mesmas (GOMES, 2005, 

p. 45). 

 

 

Na atualidade, quando os movimentos negros discutem sobre a questão racial, o fazem 

se utilizando de um conceito voltado para um ponto de vista político e social, com uma 

ressignificação que este mesmo conceito recebeu dos próprios negros ao longo da história. 

Segundo Gomes (2005), precisamos politizar a raça e a cultura negra, sob pena de cairmos nas 

malhas do racismo e do mito da democracia racial.  

Quando há uma subordinação de poder de uma raça em relação à outra, cria-se uma 

sociedade racializada. Essa ideologia, durante o século XIX, encontrou respaldo em discursos 

científicos que justificavam uma situação de inferioridade da raça negra em relação à raça 

branca, em especial, no que compete aos aspectos sociais, culturais e educacionais.  

No Brasil, o sentimento de inferioridade interiorizado pela população negra termina 

por fazer com que a cultura branca seja considerada um ideal a ser atingido e a cultura negra é 

vista como algo a ser apreciado, mas, no entanto, é marginalizado. 

Para Guimarães (1999, p. 217): “[...] racismo não é mais uma ideologia que justifica 

desigualdades, mas um sistema que as reproduz”.  

Apesar das ações afirmativas de combate ao racismo, o que podemos perceber é que 

muito pouco tem mudado. Por exemplo, quantos projetos bem sucedidos após a implantação 

da Lei 10.639/03 podemos encontrar? Este, sequer, foi implementado em sua totalidade.  

Para que este se torne, realmente, efetivo, precisamos de predisposição para 

compreender o racismo dentro de uma contextualização histórica para que consigamos 

perceber as condições em que os negros se encontram na sociedade brasileira. Para que dessa 

forma, nos sintamos motivados a promover uma mudança efetiva na realidade que aí se 

encontra.  

Acredito que hoje, as relações excludentes e a discriminação racial atravessam todas 

as esferas da realidade social. Hoje, o racismo tem se moldado de diferentes formas e vão se 

transformando conforme as ações de combate vão se delineando. 

Nesse contexto, acredito que nosso papel enquanto educadores é promover a nossos 

alunos uma relação de afetividade que faça com que todos os alunos inseridos em nossa sala 

de aula consigam sua construção identitária, sejam estes alunos brancos, pardos ou negros. 
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Ao fim deste capítulo, acho relevante reforçar que é inegável a necessidade de 

políticas compensatórias, todavia, apesar destas serem urgentes, por si só, não modificam a 

realidade coletiva da grande maioria dos negros. Ou seja: as cotas são importantes? Sim! Mas 

são apenas paliativas. Creio que as propostas de mudanças devam ter como horizonte, as 

mudanças da sociedade como um todo e, nesse contexto, urge uma educação unitária e uma 

escola pública de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

30 
 

CAPÍTULO 3 

 

 

AS RELAÇÕES AFETIVAS ENTRE PROFESSOR E ALUNO PARA CONSTRUÇÃO 

IDENTITÁRIA DO ALUNO NEGRO 

 

 

Antes de começar a discorrer sobre a importância das relações afetivas entre professor 

e aluno para construção identitária do aluno negro, vejo a necessidade de esclarecer o que é 

afetividade e qual sua relação com o processo de aprendizagem e com o processo de 

construção de conhecimento. 

Em sua essência, o ser humano além de ser racional é também um ser emocional. 

Estas são características próprias da espécie humana. Ademais, o homem é também um ser 

social, pois desde que nasce faz parte de uma sociedade e forma grupos com pessoas das mais 

diversificadas crenças, origens e personalidades, como bem colocado por Almeida (1999).  

Ainda que muitas tendências e concepções educacionais, tenham, em outrora, se 

mostrado avessas ao desenvolvimento emocional-afetivo da criança, a afetividade sempre 

apareceu ligada à Educação, tanto que normalmente o papel de educador foi considerado 

pertinente à mulher que, acreditava-se, ser mais afeita às questões emotivas. 

Segundo Piaget (1986) a afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa 

vivenciada pelo ser humano. Ela tem início a partir do momento em que um sujeito se liga a 

outro pelo amor, sentimento único que traz no seu núcleo outro, também complexo e 

profundo: o medo da perda. Quanto maior o amor, maior o medo da superação, da perda e da 

morte, o que acaba desencadeando outros sentimentos, tais como o ciúme, a raiva, o ódio, a 

inveja, a saudade, entre outros. 

Estes sentimentos estão presentes o tempo todo na escola, e, por isso, precisamos 

compreender que nosso relacionamento com nossos alunos precisa ser de amizade, 

cooperação e respeito mútuo, para que haja a construção do conhecimento e da identidade de 

nossos alunos de forma prazerosa e significativa.  

Os sentimentos e as emoções são elementos fundamentais da dimensão afetiva do 

indivíduo, permeando todos os processos vividos pelo homem, incluindo os processos de 

aprendizagem. Deste modo, não se pode mais tratar a afetividade e a cognição como aspectos 

funcionais separados. 
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A afetividade, de acordo com estudos realizados por Souza (2013), em sua tese, passa 

então a construir outro fator que influencia, diretamente, na aprendizagem e na construção 

identitária de nossos alunos, ou seja, a relação afetiva entre quem ensina e quem aprende, isto 

é, a afetividade entre o professor e o aluno. O caráter afetivo influencia nas construções de 

nossos alunos, possibilitando liberdade, confiança, honestidade, na (re) elaboração de 

saberes/conhecimentos. 

Piaget (1980) considerava a afetividade como um agente motivador da atividade 

intelectual e, também, como um agente selecionador da mesma, apesar de perceber que esse 

desenvolvimento envolvia sempre os aspectos cognitivos e afetivos, pois acreditava que toda 

atividade intelectual baseava-se em objetos ou eventos particulares.  

Mesmo considerando que o conhecimento é construído pela criança em sua interação 

com o meio, para Piaget (1980) as crianças se desenvolvem, através de estágios – formas de 

apreensão da realidade – até atingirem o pensamento formal, onde são capazes de pensar 

sobre o pensar. Vygotsky (1994) concordava com Piaget (1980) a respeito da construção de 

conhecimento pela criança e da importância de sua ação sobre o meio. Porém, diferentemente 

de Piaget, Vygotsky acreditava que o meio exerceria uma enorme influência sobre o 

desenvolvimento infantil. Daí a importância que Vygotsky deu à educação formal como uma 

maneira de promoção desse desenvolvimento.  

Oliveira (2002, p. 56) mostra que para Vygotsky: 

 

A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 

fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal concreta 

com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 

estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação social, seja 

diretamente com outros membros da cultura, seja através dos diversos elementos do 

ambiente culturalmente estruturado (ferramentas), fornece a matéria-prima para o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo.  

 

 

Vida afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas, já que o ato de 

inteligência pressupõe uma regulação energética interna (interesse, esforço, facilidade, etc.), e 

a relação afetiva entre a necessidade e o objetivo susceptível de satisfação. 

Todavia, segundo Ferreira (2003) a afetividade interfere na aquisição de 

conhecimentos, pois pode acelerar ou retardar o desenvolvimento cognitivo de uma criança; 

um fato que pode ser percebido quando se observa a diferença que faz para a criança quando a 

professora espera na porta da sala de aula e diz a cada um bom dia, dando-lhes um abraço, um 

beijo, antes do início das atividades diárias de sala de aula. 
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Para Wallon (1968) a afetividade seria o conjunto de processos psíquicos 

exteriorizados através de emoções, ou seja, enquanto emoções seriam processos internos, a 

afetividade seria o estado psicológico que viabiliza a comunicação das emoções. Sendo assim, 

a afetividade seria a primeira forma de interação da criança com o meio ambiente e a 

motivação primeira do ambiente. À medida que o movimento proporciona experiência à 

criança, ela vai respondendo através de emoções, diferenciando-se do ambiente, já que a 

afetividade é o elemento mediador das relações sociais. 

No estreito entrelaçamento entre afetividade e cognição, as conquistas do plano afetivo 

são utilizadas no plano cognitivo, e vice-versa. Sendo assim, entende-se que a afetividade em 

sala de aula deve estar inter-relacionada com o processo de aprender e ensinar, podendo então 

fortalecer os laços afetivos entre docente e discente de modo a promover melhor 

aproveitamento e assimilação dos conteúdos trabalhados; assim como, uma troca constante de 

experiências cotidianas que proporcionem ao aluno estímulos que elevem sua autoestima e 

promovam a formação de seu autoconceito. 

Dito isso, gostaria de localizar os leitores sobre os motivos que me levaram a optar 

por, nesse último capítulo, fazer uma abordagem da importância das relações afetivas entre 

professor e aluno. Na introdução deste estudo, comentei um pouco sobre momentos em que 

passei em minha vida e disse o quão importante foi para mim, minha vinda para a cidade de 

Santo Antônio de Pádua, em especial, minha matrícula no CIEP 469 – Professora Anaíde 

Panaro Caldas que é uma escola de horário integral que funcionava sob a perspectiva das 

ideias de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro colocadas em prática com o apoio de Leonel 

Brizola.  

Na referida escola, a relação dos professores com seus alunos, sempre foi uma relação 

de profunda afetividade. Me senti naquele contexto, durante os anos em lá estive, acolhido em 

minhas diferenças e passei a me ver como um ser humano que podia expressar, livremente, 

sua identidade. Como gostaria que minhas primeiras experiências na escola tivessem sido! 

A interação professor-aluno que acontecia naquele contexto escolar ultrapassava os 

limites profissionais e escolares, pois o que se via era uma relação que envolvia sentimentos e 

que deixou marcas para toda a minha vida. Cito Abreu e Masetto (1990) quando afirmam que 

a relação professor-aluno, deve sempre buscar a afetividade e a comunicação entre ambos, 

como base e forma de construção do conhecimento e do aspecto emocional. 

O processo ensino/aprendizagem que ocorria naquele contexto escolar suscitava um 

tipo especial de relação, que envolvia os professores e os alunos na mediação e apropriação 

do saber. Tisato e Simadon (2002, p. 48) acreditavam ser importante enfatizar essa posição de 
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mediador do professor e não de detentor do saber pois, segundo eles, “Ser professor não se 

constitui em uma simples tarefa de transmissão de conhecimento, pois vai mais além e 

também consiste em despertar no aluno valores e sentimentos como o amor do próximo e o 

respeito, entre outros”.  

Como bem diz Gadotti (2002, p. 02), “[...] o educador para pôr em prática o diálogo, 

não deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de 

quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento 

mais importante: o da vida”. 

Por isso, é importante entender que 

 

O papel dos professores e dos alunos é, em resumo, a relação que produzem na aula 

entre professor e aluno ou alunos e alunos, afeta o grau de comunicação e os 

vínculos afetivos que se estabelecem e que dão lugar a um determinado clima de 

convivência. Tipos de comunicações e vínculos que fazem com que a transmissão 

do conhecimento ou os modelos e as propostas didáticas estejam de acordo ou não 

com as necessidades de aprendizagem (ZABALA, 2002, p. 20). 

 

 

E, naquela escola, em especial, o que observava é que a relação professor-aluno 

representava um esforço a mais na busca da praticidade, afetividade e eficiência no preparo do 

educando para a vida, numa redefinição do processo ensino-aprendizagem. Lá, naquele 

contexto, encontrei minha própria identidade, me senti valorizado e acima de tudo, um ser 

humano feliz. Me sentia respeitado e acolhido em minhas diferenças. Lá pude passar para os 

demais alunos (meus pares) e também para os alunos menores (Curso de Ensino Fundamental 

– 1º segmento, por ser uma escola de aplicação), minhas experiências, enquanto negro. 

No curso de formação de professores que lá cursava, aprendi que cada profissional 

deve ter claramente definido o seu papel nos contextos sociais que se apresentavam, onde esta 

relação aqui considerada passa a ser alvo de pesquisas, na busca do diálogo, do livre debate de 

ideias, da interação social e da diminuição da importância do trabalho individualizado. 

A interação professor-aluno, que lá ocorria, ultrapassava os limites profissionais, 

escolares, do ano letivo e de semestres. Essa relação me deixou marcas e pude entender que 

devo sempre buscar a afetividade e o diálogo como forma de construção do espaço escolar. 

Afinal, ser professor não constitui uma tarefa simples, ao contrário, requer amor e 

habilidade. Como bem colocado por Ronca (1984, p. 45): 

 

Na relação professor-aluno o que se aprende não é tanto o que se ensina: o conteúdo, 

mas o tipo de vínculo educador-educando que se dá na relação. Esse vínculo pode 

assumir muitas formas diferentes, dependência, autoritarismo, competição, 

cooperação, etc., que revela a influência da relação professor-aluno. 
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Aprendi, naquele contexto, que a relação professor-aluno é um tipo de vínculo que 

será refletido na sociedade, portanto é importante que seja estabelecida na práxis pedagógica. 

Hoje vejo que o professor que tem um bom relacionamento com os alunos, provavelmente, 

contribuirá para a efetiva formação de um cidadão crítico-reflexivo, objetivo expresso na 

legislação vigente em todos os projetos, planos e propostas de ensino deste século. Mas para 

isso, muitas vezes, é necessária uma reestruturação da prática educativa visando a formação 

do aluno e sua capacitação mais ativa no processo ensino-aprendizagem, vendo-o como um 

sujeito social com direitos e deveres, oportunizando assim, seu sucesso na construção do 

conhecimento.  

Tisatto e Simadon (2002, p. 42), acreditam “[...] todas as pessoas são merecedoras da 

confiança, da amizade, e do respeito dos outros”. Saber lidar com as crianças é uma arte que 

requer interação, respeito e autonomia. 

No dizer de Freire (1996), 

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia; o 

professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ele se ponha no seu 

lugar transgride os princípios fundamentais éticos de nossa existência. 

 

 

Acredito que o aprender se torna mais interessante para o aluno que se sente 

competente pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. O prazer pelo aprender 

não é uma atividade que surge naturalmente nos alunos, pois, não é uma tarefa que cumprem 

com muito prazer, sendo em alguns casos encarada como obrigação. Para que isto possa ser 

mais bem cultivado, o professor deve despertar a curiosidade dos alunos levando-os a 

acompanhar suas próprias ações no desenvolver das atividades. 

O professor não deve se preocupar somente com o conhecimento por meio da 

absorção de informações; este precisa estar atento ao processo de construção da cidadania, 

respeitando as diferenças quer sociais, raciais ou econômicas de seus alunos. Mas para que 

isto ocorra, é necessária a conscientização do professor de que seu papel é o de facilitador da 

aprendizagem. Devemos, portanto, estar abertos à nova experiências, procurando 

compreender, numa relação empática, também os sentimentos e os problemas de nossos 

alunos e tentar levá-los à auto realização. 

A relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do clima estabelecido, 

da relação empática que vivencia com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e 
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discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação de uma correspondência entre o seu 

conhecimento e o deles.  

Em sala de aula, tanto professor, quanto o aluno devem estar abertos à interação, pois 

em todo relacionamento, a empatia é uma questão necessária e eficaz para que haja uma 

aproximação entre ambos. Assim, a relação professor-aluno pode apresentar diversos estilos, 

que proporcionam diversos tipos de interação. 

Vamos tentar analisar as duas principais relações ocorridas entre professores e alunos 

na sala de aula: relação de comunicação mais pessoal e relação de orientação própria ao 

estudo. 

A relação de comunicação mais pessoal é reconhecer os êxitos, reforçar autoconfiança 

dos alunos, manter constantemente uma atitude de cordialidade e de respeito; isso sem 

esquecer que ter uma relação afetiva com os alunos, não significa ir à sala de aula para ser 

humorista e nem ser carinhoso para que os alunos se sintam bem. Na verdade, se não houver 

uma relação didática eficaz não poderá acontecer a relação professor-aluno. 

Nesta interação entre o professor e o aluno precisam ser estabelecidos os fatores 

afetivos e cognitivos em que ambos exerçam influência decisiva. No momento desta interação 

cada parceiro deve buscar o atendimento de alguns dos seus desejos de proteção, de 

subordinação e de realização. Através desta busca, tanto o aluno quanto o professor poderão 

construir imagens do seu interlocutor, atribuindo-lhes determinadas características, intenções 

e significados.  

A relação que se passa no dia-a-dia entre aluno e professor precisa ultrapassar os 

limites profissionais e escolares. Tem que se mostrar uma relação que deixa marcas e que 

buscam na afetividade e no diálogo formas de construção do espaço escolar, como ocorreu 

comigo no CIEP 469. 

O professor precisa descobrir qual a melhor maneira de abarcar as necessidades de 

seus alunos sem prejuízo ao aprendizado. Desse modo, três seriam as áreas de atuação do 

professor: relações interpessoais, estruturas de aprendizado e apoio da autonomia e do 

desenvolvimento integral do aluno, como nos ensina Gadotti (2002). 

Não obstante, o professor que se busca é um ser crítico-reflexivo que compreenda e 

compartilhe as necessidades dos alunos, tornando a escola um espaço de troca de saberes e 

aprendizagens mais significativas. “Somos profissionais do ensino, nossa tarefa é ajudar os 

alunos em seu aprendizado, buscar seu êxito e não seu fracasso, e a qualidade da nossa 

relação com os alunos podem ser determinantes para conseguir nosso objetivo profissional” 

(MORALES, 1999, p. 13). 
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 Baseando-me nesta citação, o que percebo é que os alunos, principalmente as crianças 

negras (objeto do estudo) precisam sentir que o professor se interessa por eles, devem sentir-

se livres para errar e aprender com seus erros. O sentir-se livre pode ser traduzido aqui pela 

ausência do medo e da angústia. Aprender com os próprios erros é importante para o seu 

crescimento pessoal: seja emocional, social, cognitivo ou mesmo para ajudar em sua 

construção identitária.  

A estrutura do aprendizado precisa estar ligada à qualidade e quantidade de 

informações que são repassadas aos alunos, pois somente desse modo se terá um efetivo 

aprendizado. O professor precisa estar atento para o fato de que a informação é uma fonte de 

poder, por isso, nunca deve ser utilizada como forma de castigo, controle e autodefesa. 

A transmissão dos conhecimentos por parte do professor precisa privilegiar a 

conquista da autonomia.  E esta só poderá ser conquistada se estiver relacionada com a 

liberdade concedida no momento da aprendizagem, por isso não se devem utilizar pressões ou 

garantia de prêmios àqueles que realizarem com afinco as atividades.  

Portanto, cabe a nós educadores a dura tarefa de transformar a sala de aula em um 

campo motivado pelo prazer, pela paz e pelo respeito às diferenças. E isso ainda pode trazer 

mais lucros ao bom relacionamento não só do professor com o aluno, como do próprio aluno 

com outro aluno, no sentido de que estes, consequentemente, possam aprender a colaborar, a 

respeitarem-se quando trabalham em grupo ou em projetos cooperativos. Ou seja, podem 

aprender a apreciar outras culturas, línguas, dialetos e religiosidade e a desenvolver-se bem na 

sociedade. 

Um dos educadores que sempre entendeu e valorizou o processo de afetividade na 

relação professor/aluno foi Paulo Freire. Em seu livro Pedagogia da Autonomia: Saberes 

necessários à prática educativa, Freire relata a importância de pequenos gestos, palavras, 

olhares e respeito do professor com o alunos. Segundo ele: “Este saber, o da importância [dos] 

gestos que se multiplicam diariamente nas tramas do espaço escolar, é algo sobre o que 

teríamos que refletir seriamente” (FREIRE, 1996, p. 148). Ademais, “Às vezes mal se 

imagina o que pode passar a representar um simples gesto de um professor. O que pode um 

gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 

educando por si mesmo” (FREIRE, 1996, p. 148). 

Uma das grandes críticas de Freire é com relação ao ensino tradicional, chamado por 

ele de “Educação Bancária”, onde se observa, apenas, uma educação voltada para um ensino 

conteudista com mera transferência de saber. Ele acredita que este tipo de educação reduz 

muito a compreensão do que é educar e do que é aprender, afirmando que “[...] o que importa 
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na formação docente é a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da 

insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a 

coragem” (FREIRE, 2005, p. 50). 

Diante do posto neste último capítulo, não há como questionarmos o quão importante 

é a presença afetiva nas relações sociais, em especial, na relação professor-aluno. Este é o tipo 

de educação que acredito que faz diferença na vida escolar não apenas da criança negra, mas 

de toda criança e adolescente, afinal, como assinala Paulo Freire (1987, p. 15) “não há 

educação sem amor [...] Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode 

educar”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chego ao final do presente estudo, me sentindo de alma lavada, pois consegui falar de 

sentimentos e vivências que nunca pude expressar para ninguém. Abri, as portas de minha 

vida e mostrei minhas lutas, sem medo de ser reprovado pela opinião pública. Fiz isso, por 

acreditar que muitas discriminações raciais ocorrem porque não termos a oportunidade de nos 

colocar no lugar do outro. Minhas colocações, feitas com base em uma revisão de literaturas e 

em uma revisitação de minha vida, me fez ver que a realidade que vivi, com algumas 

diferenças, é vivida por muitas crianças negras, ainda, nos dias de hoje. Hoje, como ontem, 

ainda não se acolhe, como deveria, crianças de outros pertencimentos raciais, que não seja 

aquele pertencente a um mundo com valores eurocêntricos.  

Acredito que o trabalho aqui apresentado, possa se mostrar um alento a muitos negros 

que são, constantemente, deparados com frases como: o racismo não existe, o racismo acabou, 

o negro gosta muito é de mimimi e tantas outras frases que sabemos não ser realidade, que nos 

choca e nos fere.  

A sociedade brasileira, em pleno século XXI, ainda, é racista sim! E, muitas vezes, o 

que encontramos nas escolas são linguagens que acabam por reproduzir e disseminar, ainda 

mais, essa realidade.  

A escola, muitas vezes, ainda continua reproduzindo ideologias que justificam 

relações de dominação de outros pertencimentos raciais vistos, historicamente, como 

inferiores, como é o caso do negro brasileiro. Que, aliás, não posso deixar de dizer, foi trazido 

de suas terras, contra sua vontade e afastado de suas famílias, deixando para trás sua cultura, 

religiosidade, crenças, línguas, dialetos e trazidos para outro país como se fossem coisas ou 

objetos.  

Ainda que o racismo no Brasil se apresente velado, por não poder ser explicitado 

verbalmente, isso não o torna menos presente e nem menos agressivo no dia a dia de alunas e 

alunos negros. Na cultura, repassada (muitas vezes) pelas escolas, o que podemos observar é 

há um privilégio do branco; este é reconhecido como o biótipo que representa a beleza 

estética e intelectual da raça humana. Além disso, esta é um cultura também refletida no 

cenário político, econômico, cultural e religioso. E, essa realidade termina por ser vista como 

natural e não como resultado de uma organização, historicamente, capitalista, discriminatória 

e excludente da sociedade brasileira, como muito bem pontuado por Souza (2015).  
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Muitas vezes, em nosso dia a dia, nós negros, continuamos a nos sentir escravos, pois 

continuamos sendo subjugados por uma sociedade que não nos aceita e não nos acolhe em 

nossas diferenças. Vivemos, ainda, sob o mito da democracia racial, do senhor benevolente e 

de um ideal de branqueamento.  

Acredito que para que possamos analisar a visão que se tem do negro na sociedade 

brasileira, não podemos deixar de fazer uma análise do momento em que nosso povo foi 

trazido ao Brasil, pois a África e o negro, no imaginário europeu sobre a terra desconhecida, 

sempre foram vistos como um povo exótico, demoníaco e assustador. Por isso, enquanto 

educadores, precisamos observar melhor as crianças na escola, ouvi-las e perceber suas 

atitudes umas com as outras para entendermos como a criança negra se percebe e como as 

outras crianças a veem. Mas para se ter este é olhar é preciso que propiciemos a estas crianças 

um processo educativo mais afetivo. 

Se estivermos abertos a ter um novo olhar, certamente, perceberemos que, ainda 

vivemos sobre o mito da democracia racial que mascara as contradições existentes. Não 

podemos continuar aceitando e disseminando esta ideia. O educador precisa conhecer, mais a 

fundo, as contradições sociais que cerceiam o negro brasileiro. Este conhecimento é 

fundamental para que se reconheça o racismo ainda tão arraigado em nossa sociedade. É nesse 

sentido que digo que a democracia racial apenas serve como um mito para mascarar as 

contradições, pois quando eximimos a sociedade de culpa pelas desigualdades às quais os 

negros estão expostos, colocamos a culpa desta situação neles próprios. 

Acho relevante esta ressalva, pois o racismo, o preconceito e a discriminação racial 

são uma realidade incontestável da sociedade brasileira e, em especial, das escolas. Esta é 

uma realidade que urge mudanças, tendo em vista que leva os indivíduos negros: à auto 

rejeição; à baixa autoestima por não ver sua capacidade pessoal reconhecida; à rejeição ao seu 

igual racialmente; à timidez e a pouca ou nenhuma participação em sala de aula; falta de 

reconhecimento positivo de seu pertencimento racial; maior dificuldade de aprendizagem e 

recusas em ir à escola e, uma consequente evasão escolar, como pontuado por Cavalleiro 

(2005).  

Diante dessa realidade, branquear-se é a única possibilidade que a criança negra 

encontra para superar as desigualdades. Ela começa a acreditar que precisa se adequar a um 

ideal estético branco, pois isso fará com que ela chegue ao tão esperado caráter, inteligência e 

superioridade. Passa a acreditar que ser negro não é bom e começa a construir sua identidade 

e seus saberes sobre ser negro e ser branco e a entender que é preciso ser branco (ou uma 

cópia disso) para ser aceito e superar suas dificuldades.  
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Acredito que, enquanto educadores, não podemos nos eximir da responsabilidade de 

apresentar o mundo dos alunos (de todas as cores) de forma positiva.  

Precisamos, com afetividade, ajudar a criar uma nova escola. Uma escola que ajude no 

reconhecimento e aceitação dos aspectos pluriculturais da sociedade brasileira e que promova 

uma discussão sobre a questão racial de modo levar os alunos a terem uma visão crítica sobre 

a necessidade de erradicar práticas discriminatórias. Devemos, ainda, ajudar a recriar um 

currículo para a História do Brasil, de modo a que se recupere a História da África e da 

cultura negra, com vistas, a resgatar a história e a rica contribuição do negro para nosso país. 

É preciso aprofundarmos, nas escolas, a história do negro brasileiro, levando em conta três 

importantes momentos: o negro escravo, o negro liberto e o negro contemporâneo.  

Digo isso, pois, enquanto educadores, precisamos ter consciência de nossas obrigações 

sociais, profissionais e de mediadores do processo de aprendizagem de alunos de todas cores. 

Para isso, acredito que precisamos levar sempre em consideração que a afetividade e a 

interação com o aluno são parte de um processo facilitador da construção do conhecimento.  

Essa relação afeto-cognição pode favorecer o desenvolvimento global da criança (de 

todas as cores), promovendo um maior equilíbrio e uma maior estabilidade na sua vida social, 

afetiva, moral e intelectual. 

O processo ensino/aprendizagem, bem como a organização metodológica da prática 

pedagógica do professor precisa estar diretamente ligado a aspectos afetivos e emocionais. 

Por isso, as formas de interação e de intensificação das relações entre professor e aluno, 

manifestados em sala de aula, precisam estar diretamente ligadas a estes aspectos. 

O educador que se interesse por manter com seus alunos uma convivência sadia, 

precisa proporcionar ao aluno negro (não apenas a ele) – através da vivência afetiva 

(oferecendo amor, impondo limites para os impulsos que contrariem as necessidades do 

grupo) – a oportunidade de aprender a valorizar-se dentro do grupo em que vive. 

Conclui que a afetividade no ambiente escolar, assim como aconteceu comigo, pode 

contribuir para modificar, positivamente, a realidade da criança negra nas escolas. Para isso, o 

professor precisa se perceber no aluno, reconhecendo-o como indivíduo único, com 

experiências de vida diferentes e com direito a ter preferências e desejos nem sempre iguais a 

dele. Creio que um indivíduo cria laços afetivos quando se desenvolve social e culturalmente 

e pode transferir de forma prática suas motivações para situações cotidianas, capazes de 

condicionar efetivamente suas relações vivenciais. E, dessa forma, certamente, não se sentirá 

no direito de diminuir o outro para crescer. 
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No entanto não se pode deixar de citar que só o amor não basta. É necessária – além 

de uma relação professor/aluno autêntica e afetiva – uma práxis pedagógica pautada no 

respeito e na autoridade humana, estabelecendo limites, de modo que o professor permita o 

desenvolvimento e o fortalecimento do eu do educando para que este desenvolva a 

autoestima, confiança, respeito a si e ao outro. 

Enquanto educadores, precisamos estabelecer e fortalecer vínculos afetivos com 

nossos alunos, compreendendo e respeitando seus limites e habilidades individuais, levando-

os a acreditarem em seu potencial e em sua capacidade de aprender, demonstrando ao aluno 

negro que seu pertencimento racial não é pior do que o de outro aluno de um pertencimento 

racial diferente. Precisamos desenvolver ações que busquem recuperar a afetividade na escola, 

não somente o afeto que supra a carência e ausência da família, mas também o afeto que 

impulsione e encoraje, apontando caminhos com vistas à reconstrução da esperança que o 

educando tem de viver num mundo melhor que o torne uma pessoa de vida plena e feliz.  
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