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RESUMO 
 

Artes de fazer educação das relações étnico-raciais nas aulas de Geografia 
 (Uma pesquisa no contexto dos saberes profissionais dos professores) 

 
Mariana Mizael Pinheiro da Silva 

 
Orientador: Everardo Paiva de Andrade 

 
 

SILVA, Mariana Mizael Pinheiro da. Artes de fazer educação das relações étnico-
raciais nas aulas de Geografia (Uma pesquisa no contexto dos saberes profissionais dos 
professores). Orientador: Everardo Paiva de Andrade. Niterói-RJ/UFF, 22/02/2018. 
Dissertação (Mestrado em Educação), 143 páginas. Linha de Pesquisa: Ciência, Cultura 
e Educação.  
 
As questões trazidas pela Lei 10.639/2003 e pelo Parecer CNE nº 3/2004 provocam 
tensões no universo escolar quando normatizam a obrigatoriedade do ensino da história 
e cultura afro-brasileira (e africana) nos currículos da Educação Básica. Diante disso, 
esta dissertação tem como objetivo refletir sobre as táticas (CERTEAU, 2009) que os 
professores de Geografia modulam em suas práticas em relação às questões étnico-
raciais, a partir dos seus saberes experienciais. As reflexões trazidas neste trabalho têm 
como objeto de estudo as práticas e os saberes profissionais dos professores, com 
intenção de compreender como estes sujeitos percebem e (re)significam a sua realidade 
através da docência. O processo de construção deste trabalho, seguindo a orientação 
metodológica de Minayo (1994), se apresenta em três momentos: i) Fase exploratória; 
ii) Trabalho de campo e iii) Tratamento dos materiais. Na fase exploratória o tempo foi 
dedicado a produção de uma revisão bibliográfica pertinente ao entendimento do objeto 
de estudo e a sua posterior análise desenvolvida nas fases seguintes. Por meio do 
capítulo teórico, por um lado, realizamos uma leitura crítica da racionalidade 
hegemônica eurocêntrica por entendermos que esta ainda persiste nas escolas e na 
formação inicial de Geografia, e que é central para pensar o tema das relações étnico-
raciais na Educação. Por outro, tendo como foco de análise os saberes profissionais dos 
professores, exploramos alguns referenciais da epistemologia escolar e da prática para 
refletir acerca das possíveis negociações e disputas no cotidiano escolar no que se refere 
ao reconhecimento da demanda de uma educação antirracista. O segundo momento da 
pesquisa se destinou ao trabalho de campo. Na delimitação do campo de investigação 
foi decidido que os sujeitos desta pesquisa seriam os professores supervisores de 
Geografia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da 
Universidade Federal Fluminense. Esta escolha se justifica em função de 
compreendermos que eles representam um elo de diálogo entre diferentes saberes que 
constituem o conhecimento profissional, promovido pela interface entre a escola e a 
universidade, propiciado pelo Programa. Orientados pela metodologia de análise de 
conteúdo, foram construídas categorias temáticas que nos possibilitaram explicitar os 
resultados alcançados. Nesse sentido, constatou-se que, de maneira geral, mesmo diante 
de uma Geografia escolar calcada fortemente em referenciais coloniais, há nos saberes e 
práticas docentes a presença de alguns sinalizadores que apontam para avanços 
cotidianos na direção da reinvenção interna da cultura escolar.  
 
Palavras-chave: Relações étnico-raciais. Saberes docentes. Geografia escolar. 



 
 

ABSTRACT 
 

Arts of educating ethnic-racial relations in Geography classes 
(A research in the context of teachers' professional knowledge) 

 
Mariana Mizael Pinheiro da Silva 

 
Mastermind: Everardo Paiva de Andrade 

 
 
SILVA, Mariana Mizael Pinheiro da. Arts of educating ethnic-racial relations in 
Geography classes (A research in the context of teachers' professional knowledge). 
Mastermind: Everardo Paiva de Andrade. Niterói-RJ/UFF, 22/02/2018. Dissertation 
(Master in Education), 143 pages. Research Line: Science, Culture and Education. 
 
The issues raised by Law 10.639 / 2003 and CNE Position No. 3/2004 provoke tensions 
in the school universe when they regulate the compulsory teaching of Afro-Brazilian 
(and African) history and culture in the curricula of Basic Education. In the light of this, 
the dissertation aims to reflect on the tactics (CERTEAU, 2009) that teachers of 
Geography modulate in their practices in relation to ethnic-racial issues, based on their 
experiential knowledge. The reflections brought in this paper have as object of study the 
teachers' professional practices and knowledge, with the intention of understanding how 
these subjects perceive and (re) signify their reality through teaching. The process of 
construction of this work, following the methodological orientation of Minayo (1994), 
presents in three moments: i) Exploratory phase; ii) Fieldwork and iii) Treatment of 
materials. In the exploratory phase time was devoted to the production of a 
bibliographic review pertinent to the understanding of the object of study and its 
subsequent analysis developed in the following phases. Through the theoretical chapter, 
on the one hand, we perform a critical reading of Eurocentric hegemonic rationality 
because we understand that it still persists in schools and in the initial formation of 
Geography, and that it is central to think about the theme of ethnic-racial relations in 
Education. On the other hand, analyzing the professional knowledge of teachers, we 
explore some of the references of school epistemology and practice to reflect on the 
possible negotiations and disputes in the daily school life regarding the recognition of 
the demand for an antiracist education. The second moment of the research was 
dedicated to the field work. In the delimitation of the field of investigation it was 
decided that the subjects of this research would be the supervisors teachers of 
Geography of the Institutional Program of Initiatives to Teaching Grants, Federal 
Fluminense University. This choice is justified because we understand that they 
represent a link between different knowledge that constitute professional knowledge, 
promoted by the interface between the school and the university, provided by the 
program. Focused by the methodology of content analysis, thematic categories were 
constructed that enabled us to make explicit the results achieved. In this sense, it was 
verified that, in a general way, even in the face of a school Geography strongly 
influenced by colonial references, there are in the knowledges and teaching practices the 
presence of some flags that point to daily advances toward the internal reinvention of 
school culture. 
 
Key words: Ethnic-racial relations. Teacher knowledge. School geography. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicio a apresentação desta pesquisa revisitando minhas memórias em um 

processo de reconstrução dos caminhos por mim traçados, tanto no âmbito acadêmico e 

profissional quanto pessoal, que me levaram até o tema desta dissertação. Acredito que 

este seja um momento importante na medida em que compreendo, como aponta Santos 

(1988), que todo conhecimento produzido também é, de certa forma, autoconhecimento. 

É autobiográfico.  

 

A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do mundo 
que alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de 
sobrevivência. No futuro não se tratará tanto de sobreviver como de 
saber viver. Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento, 
um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes 
nos una pessoalmente ao que estudamos (SANTOS, 1988, p. 68). 

 

Me aproprio desta perspectiva para assumir esta compreensão da Ciência e 

afirmar que os motivos que alicerçam este trabalho, assim como as suas inquietações, 

são constituintes e constituídos a partir dos lugares sociais de onde produzo a minha 

fala. Lembro-me sempre das palavras do professor Denílson, meu orientador da 

graduação em Geografia, que dizia que somos um edifício coletivo de diferentes almas.  

A construção desse edifício, no qual habita hoje uma professora de Geografia em 

formação, começou a se dar ainda nos tempos da escola, quando criança. A pergunta 

clássica se fez: “O que quer ser quando crescer?” “Professora!” Essa sempre foi a 

resposta, desde as brincadeiras na infância. Já o encontro com a Geografia demorou um 

pouco mais. Me apaixonei pela disciplina quando no pré-vestibular social do CEDERJ 

tive contato com o professor Guilherme e com uma outra Geografia que ainda não 

conhecia, ou que talvez ainda não tivesse me atentado. 

Durante a graduação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ voltei-

me sempre para as questões do Ensino de Geografia – que me traziam lembranças de 

um lugar familiar e acolhedor –, motivada pelas leituras e debates sobre a colonialidade 

do pensamento a partir da participação no PIBID sob o projeto “A Geografia escolar 

como narrativa (des)colonial do mundo: currículo, colonialidade do saber e o ensino de 

geografia”, coordenado pelo professor Valter do Carmo Cruz. Me aproximei das 

reflexões sobre as questões étnico-raciais na Geografia por este viés, e fui participante 

do Núcleo de Estudos de Geografia Regional da África e da Diáspora, coordenado pelo 
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professor Denílson de Araújo de Oliveira, que tinha por objetivo, entre outros, romper 

com a leitura eurocêntrica acerca da África. 

Esses professores, assim como Renato Emerson e o Andrelino Campos, me 

trouxeram para perto das problematizações que tinham como eixo central a percepção 

de que o componente racial é uma dimensão que interfere diretamente na produção e 

reprodução das leituras de mundo projetadas pela Geografia. A Geografia que se ensina 

permite que os estudantes compreendam a sua posição racial no mundo e os ajuda a se 

posicionar? Essa era uma questão sempre presente nos debates. 

No trabalho de conclusão da graduação em Geografia me dediquei a pensar 

sobre uma expressão do ensino: o livro didático. Em especial, refleti sobre a 

possibilidade, ou não, deste material ser instrumento de reprodução de uma visão de 

mundo ocidental e eurocentrada, a partir do conteúdo de formação do território 

brasileiro. Dando prosseguimento a minha formação e a temática do trabalho da 

monografia, iniciei em 2015 a especialização em Educação Básica, na modalidade de 

Ensino de Geografia, na mesma instituição em que me graduei.  

A monografia de especialização intitulada A Geografia que se ensina: refletindo 

sobre a narrativa geográfica de formação territorial do Brasil nos livros didáticos tinha 

como ponto central apontar, através da dimensão do conhecimento, para as heranças 

coloniais provenientes da formação do Brasil que se perpetuavam de modo marcante na 

Geografia escolar. Destacou-se, diante disso, a necessidade de repensar essa leitura do 

processo histórico e geográfico de constituição do Brasil presente nos livros didáticos, 

já que contribui para a reprodução da invisibilidade de Outras espacialidades, como a 

negra e a indígena.  

Em 2015, no entanto, durante a especialização, ingressei como professora de 

Geografia na rede municipal de ensino de Rio Bonito, o que gerou profundas 

(trans)formações em mim. A convivência com a dinâmica escolar, em um primeiro 

momento, ratificou a importância de continuar refletindo sobre as marcas de uma 

sociedade calcada em uma cultura racista que se espraia e se infiltra por diferentes 

poros, e que a escola acaba por reproduzir. Mas agora, olhando de perto, pude observar 

no dia a dia que as questões raciais, que permeiam as reflexões da Geografia, estão em 

constante disputa, embora haja uma assimetria de poderes entre os participantes, já que, 

por vezes, os desafiantes da lógica colonial são os próprios estudantes.  

Essas novas inquietações advindas das vivências na profissão, provenientes 

agora não somente das reflexões sobre o ensino de Geografia, mas efetivamente 
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enquanto parte da construção desta disciplinar escolar, me inclinaram para o mestrado 

em Educação com a intenção de perceber tais relações que cruzam as questões raciais e 

a possibilidade de uma reorientação epistemológica, com as práticas docentes e a 

pluralidade de culturas e conhecimentos presentes nas escolas. Nesse sentido, as 

preocupações que me acompanharam desde a graduação se reformularam, dando espaço 

para também compreender a complexidade que é a escola e os conhecimentos por ela 

produzidos, e não apenas reproduzidos.  

Fruto do meu processo de ser e estar professora, em grande parte por partilhar 

com os colegas de profissão as vicissitudes e os sabores, e acrescida das compreensões 

construídas ao longo da participação no grupo de pesquisa Currículo, Docência e 

Cultura, invisto-me a investigar a prática dos professores, voltando a minha atenção 

para a produção dos seus saberes no que tange a articulação entre a Geografia escolar e 

a temática étnico-racial. 

Sendo assim, com intenção de construir um fio condutor para a apresentação 

desta pesquisa, esta introdução foi dividida em três momentos. O primeiro se destina a 

apresentar o contexto em que se insere o tema do trabalho, delimitando o objeto da 

investigação e os objetivos que se pretende alcançar. O segundo destaca a importância 

do estudo tanto para sociedade quanto para a Ciência, em especial para o campo da 

Educação. Por fim, descreve-se a trajetória metodológica desta pesquisa. 

 

 

Delimitando o objeto de estudo e objetivos da pesquisa 

 

Em função da luta do Movimento Negro, há treze anos foi garantido, através da 

Lei 10.639/03, a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na Educação Básica. Contudo, não é inédito apontar que existe, por vezes, um 

abismo entre as práticas e as construções normativas. Esta lacuna entre o praticado e o 

prescrito vem sendo alvo de inquietações que buscam compreender as resistências, as 

tensões e as possibilidades para, não apenas atender a legislação, mas principalmente 

para refletir a respeito dessa realidade educacional silenciadora, que é reflexo de um 

processo histórico e geográfico desigual de formação do território brasileiro e da sua 

população, associado ao colonialismo e capitalismo. 

Este cenário nos apresenta um enredo no qual os professores da educação básica 

devem ser vistos como uma figura central. As interpretações desta afirmação podem ser 
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muitas, o que nos leva a considerar que temos diversos aspectos dessa problemática, já 

que o professor pode ser pensado em diferentes perspectivas. O que viabiliza ou 

inviabiliza a implementação da lei no cotidiano das escolas? É a interpretação literal de 

que apenas algumas disciplinas – e professores – devem se ocupar dessa questão? É a 

má formação do professor? É a subjetividade racista, calcada no mito da democracia 

racial, que não pode ser descolada da prática docente? Será, enfim, a persistência dessas 

marcas na própria vida social, ainda no presente? As perguntas se entrelaçam. 

Outro prisma desta temática diz respeito ao conhecimento. A escola, enquanto 

uma das instituições que constroem o projeto da modernidade, traz como elemento 

orientador a transmissão de conhecimentos. Embora este seja uma modelo de como 

pensar a escola e a sociedade, dentre outras possibilidades, não se pode desconsiderar 

esta compreensão hegemônica calcada na disciplinarização do processo de aprender. 

Outras questões se colocam: a Lei 10.639/03 deve ser percebida enquanto apenas um 

conteúdo a ser ensinado nas diferentes disciplinas? O que falta nas escolas e aos 

professores é somente a revisão de conceitos e o acréscimo de conteúdos não 

contemplados? De onde e de quem vem os conhecimentos de que as escolas e os 

professores “precisam”? 

As questões postas pela Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais (Parecer CNE nº 3/2004), abrem 

caminhos que convidam as pesquisas em educação a se debruçarem sobre novas 

problematizações, que são férteis e inadiáveis. Acreditamos que este debate suscita 

repensar estruturas que versam sobre quem está autorizado a produzir conhecimentos, e 

por quais meios eles são legitimados. Nesse sentido, as pesquisas podem e devem se 

inserir em um movimento de contestação de concepções de educação vinculadas ao 

projeto moderno de mundo.  

Ao partir dessa compreensão, acreditamos que uma educação para as relações 

étnico-raciais perpassa, necessariamente, pelo questionamento do processo de 

subalternização epistemológica das populações não brancas e, portanto, da crítica a uma 

escola branqueada. Por outro lado, também é importante a desconstrução da divisão do 

trabalho docente que alicerça a desvalorização dos professores da educação básica, em 

função de tolher a possibilidade de investigação das suas práticas cotidianas como 

produção de conhecimento em prol de uma educação mais igualitária entre os diferentes 

grupos socioculturais.  
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Desse modo, a presente pesquisa tem como fio condutor o anseio de buscar 

compreender a seguinte questão: quais seriam as tensões, obstáculos e potencialidades 

existentes entre os saberes docentes e as questões étnico-raciais suscitadas, 

particularmente, pelas aulas de Geografia? Na compreensão da questão, tem-se como 

objetivo geral entender quais as táticas (CERTEAU, 2009) que os professores (as) de 

Geografia da educação básica modulam nas suas práticas, em relação às questões 

étnico-raciais, a partir dos seus saberes experienciais.  

De forma mais detida, em função de melhor perceber esta ponto central que 

direcionará o trabalho, tem-se como objetivos específicos: (i) confrontar o projeto de 

combate ao racismo presente na Lei 10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana com a permanência de uma ciência eurocêntrica; (ii) 

perceber como os professores podem, ou não, contribuir para a desconstrução das 

assimetrias étnico-raciais através dos saberes experienciais; (iii) identificar as iniciativas 

táticas dos professores (as) para abordar a temática das relações étnico-raciais a partir 

dos conteúdos de Geografia.  

 

 

Relevância do tema 

 

As questões trazidas pela Lei 10.639/2003 e pelo Parecer CNE nº 3/2004 

provocam tensões no universo escolar, tanto políticas quanto epistemológicas, quando 

normatizam a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira (e africana) 

nos currículos. Os ganhos sociais dessa política educacional são incontestáveis, já que 

deixa evidente as assimetrias raciais, e não apenas as de classe, produzidas por uma 

formação racista da sociedade brasileira. Diante disso, a legislação extrapola o espaço 

escolar na medida em que tem como intenção reeducar a sociedade para as relações 

étnico-raciais, tendo em vista que os limites da escola são porosos. 

A temática étnico-racial, no entanto, demanda o esforço de sairmos do conforto 

epistemológico em que nos encontramos, pois alerta para a necessidade de ampliar os 

lugares de fala nas nossas aulas, o que significa reposicionar sujeitos históricos 

subalternizados. Nesse sentido, confere a possibilidade de repensar as estruturas do 

pensamento científico que corroboraram para a construção de um padrão branco e 

eurocêntrico de sociedade. 
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Entretanto, a Ciência não é o ponto final desta reflexão. O que é posto é a 

urgência de construir redes entre diferentes campos de produção de conhecimentos que 

fortaleçam um propósito comum, o combate ao racismo. Diante disso, o diálogo entre 

os saberes produzidos na escola, os saberes das populações excluídas e os saberes 

científicos amplia e enriquece as possibilidades de reflexão sobre uma educação que 

almeja denunciar o silenciamento, em especial, da população negra.  

Compreendemos que ao chamar atenção para as práticas desenvolvidas no chão 

da escola podemos trazer elementos importantes para pensar não somente as 

dificuldades, mas, para contribuir para “novos acertos”. Defendemos que as práticas 

docentes não devem ser percebidas de forma idealizada, por isso, acreditamos contribuir 

com a interpretação de que os professores e as professoras não são, a priori, incompletos 

e inacabados. Dentro desta perspectiva, a educação para as relações étnico-raciais torna-

se mais crível na medida em que os professores deixam de ser apreendidos como meros 

reprodutores do status quo, e passam a figurar enquanto potenciais problematizadores 

das práticas escolares quando compromissados com o combate à discriminação racial 

nas escolas. 

 

 

Armando uma perspectiva para ver: a construção metodológica da pesquisa  

 

“Trata-se antes de perguntar para fazer ver 
do que para encontrar, de imediato, um plano 
de ação. Não são perguntas sobre o que fazer, 
mas sobre como armar uma perspectiva para 
ver.”  
 

(Beatriz Sarlo) 
 

As reflexões trazidas neste trabalho têm como objeto de estudo as práticas e os 

saberes profissionais dos professores, de modo que torna-se necessário compreender 

como os sujeitos percebem e (re)significam a sua realidade a partir do trabalho docente. 

Optamos pela construção de uma pesquisa qualitativa, desse modo, em função dos 

aportes teórico-metodológicos desta perspectiva irem ao encontro dos objetivos desta 

investigação. 

De acordo com Minayo (1994, p. 22), a abordagem qualitativa busca entender “o 

mundo dos significados das ações e das relações humanas”. Assim, acreditamos que o 
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anseio de analisar a mobilização dos saberes docentes em relação a educação das 

relações étnico-raciais se enquadra nas preocupações que extrapolam a realidade 

quantificada, sendo importante compreender as interpretações subjetivas, que se 

objetivam no processo de aprender e ensinar. 

Sobre a pesquisa qualitativa Minayo (1994) aponta que 

 
[...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 21-22). 
 

Em função da especificidade deste modo de compreender a realidade, na qual os 

dados dependem não apenas da interpretação do que é dito, mas do que também não é, 

coloca-se o desafio desta perspectiva de pesquisa que requer um olhar atento e criativo 

do pesquisador, ciente da provisoriedade das questões sociais. Minayo (1994) aponta 

justamente para esse trabalho em espiral, que se inicia com um problema e que termina 

com um produto passível de transformações e novos questionamentos. 

A vista disso, o processo de construção deste trabalho, seguindo a orientação 

metodológica de Minayo (1994), se deu em três momentos: i) Fase exploratória; ii) 

Trabalho de campo e iii) Tratamento dos materiais. Na fase exploratória o tempo foi 

dedicado a produção de uma revisão bibliográfica pertinente ao entendimento do objeto 

de estudo e a sua posterior análise desenvolvida nas fases seguintes da pesquisa. Nesse 

sentido, o referencial teórico, presente no primeiro capítulo, embasou a produção deste 

projeto de investigação e os sentidos conferidos ao problema central.  

Não podemos considerar, contudo, que os momentos da pesquisa sejam 

estanques, já que não há uma relação unilateral que se orienta da reflexão teórica para a 

empiria analisada. Destacamos que embora se trate de fases distintas, com processos 

metodológicos específicos, essas dimensões do trabalho se complementam na medida 

em que tanto a referência bibliográfica ilustra a compreensão do objeto de estudo, 

quanto o fenômeno estudado é provocador de novos questionamentos que extrapolam e 

nos fazem repensar a própria teoria. No caso específico dos saberes docentes esta é uma 

pré-condição, pois a proposta é precisamente analisar a autonomia das falas e não 

certificá-las e/ou desacreditá-las.  

Sobre a revisão, esta assentou-se, em especial, em uma reflexão epistemológica. 

No primeiro momento nos dedicamos a epistemologia da Ciência tendo como principais 

interlocutores o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (1988; 1996; 2002; 
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2006; 2007) e estudiosos latino-americanos vinculados a um grupo de pesquisa 

chamado Modernidade/Colonialidade, dentre eles, Aníbal Quijano (2005), Ramón 

Grosfoguel (2007), Enrique Dussel (2005). A partir das construções de Maurice Tardif 

(2000; 2008), Célia Maria Fernandes Nunes (2001), Ana Maria Monteiro (2007), Alice 

Casimiro Lopes (2008), Clermont Gauthier (2006), Jean-Claude Forquin (1992; 1993; 

200), e Cecília Borges (2001) construímos um arcabouço teórico acerca da 

epistemologia da prática e a escolar. Os debates teóricos conduzidos não possuem 

correlação direta, portanto, o desafio se deu no aprofundamento e articulação dos 

mesmos para trabalhar a empiria tendo-os como referência.  

Por meio do capítulo teórico buscou-se entender, por um lado, a construção da 

ciência como conhecimento único, compreendido por nós através da colonialidade do 

saber, e suas consequências epistêmicas que nos permitem discutir o racismo na 

sociedade brasileira e os seus reflexos na educação. Por outro, buscou-se conhecer e 

identificar os principais referenciais que tratam do tema dos saberes docentes e 

escolares para refletir a partir do Ensino de Geografia acerca das possíveis negociações 

no cotidiano escolar no que se refere ao reconhecimento da demanda de uma educação 

para as relações étnico-raciais. 

O segundo momento da pesquisa se destinou ao trabalho de campo que, de 

acordo com Minayo (1994, p. 26), “[...] consiste no recorte empírico da construção 

teórica elaborada”. Nesse sentido, os dados que serão mobilizados pela pesquisa não 

foram coletados, como se fossem alvo de alguma espécie de recolhimento de 

informações mas, sim, produzidos a partir das concepções teóricas da autora. Isto é, 

construídos na própria experiência da pesquisa. 

Na delimitação do campo de investigação foi decidido que os sujeitos desta 

pesquisa seriam os professores supervisores de Geografia do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), da Universidade Federal Fluminense. 

Permite-se aqui uma pausa na descrição metodológica para assinalar algumas 

considerações sobre o Programa. 
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Uma digressão: características e contribuições do PIBID 

 

O PIBID é uma iniciativa voltada para a formação inicial de professores, que 

almeja promover a inserção dos licenciandos em experiências didático-pedagógicas 

vivenciadas no contexto das escolas públicas, em uma parceria desenvolvida entre as 

escolas e as universidades. Surgiu em 2007, com caráter emergencial, para melhorar a 

qualidade da formação da educação básica e para a valorização da profissão docente. O 

contexto da origem do PIBID, como aponta Testi (2015), está relacionado com a 

realidade educacional em que o país se encontrava naquele momento, marcado por uma 

restrição do quadro de docentes em função da baixa procura e evasão dos cursos de 

licenciatura e da desvalorização da profissão. 

De início, em função da maior defasagem de professores, foram propostas 

algumas áreas prioritárias, sendo elas a física, a química, a biologia e a matemática, e 

restrita a participação às Universidades Federais. No entanto, o Programa foi sofrendo 

transformações nos editais seguintes, ampliando quantitativamente o seu alcance através 

de maiores investimentos e, também, com a abertura para todas as outras áreas da 

Educação e para a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

Houve uma expansão da possibilidade de participação das Instituições de Ensino 

Superior (IES), podendo candidatar-se tanto as universidades públicas e privadas, com e 

sem fins lucrativos, que ofereçam cursos de licenciatura, e que se submetam a seleção 

realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

A organização dos participantes dentro do Programa, e das suas funções, corresponde a 

cinco modalidades de bolsas que contemplam tanto os estudantes de licenciatura, 

quanto os professores das escolas públicas e os professores das licenciaturas.  

Sobre as características do PIBID, Andrade (2016, p. 88) ratifica que o Programa 

é parte de uma política nacional de formação de professores para a Educação Básica, 

além de destacar a sua condição de proposta extracurricular. 

 

[...] primeiro, que ele não deve ser considerado como uma ação 
isolada e gratuita que ocorre nos cursos universitários de graduação, 
ainda que faça justiça à dimensão do ensino porque, afinal, já existem 
bolsas de pesquisa, extensão e demanda social. Pelo contrário, o 
Programa integra uma política nacional de formação de professores 
para a Educação Básica, sistematizada sobretudo a partir de 2009. Em 
segundo lugar, o PIBID é fomento, e não propriamente currículo, quer 
dizer, perpassa a produção simbólica e cultural dos projetos de 
formação, mas, como sugere Gatti (2015), apenas para aquela pequena 
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parcela de licenciandos que experimentam a condição de bolsistas de 
iniciação à docência. 

 

Integrante de uma política nacional, dentre outros programas voltados para a 

docência, e advertidos de que o PIBID não é estágio, ou seja, se restringe aos 

participantes que foram selecionados para integrar o Programa através de um projeto de 

iniciação à docência submetido pela IES à Capes, chama-se a atenção para a sua ação 

estratégica, cujo exercício Gatti (2015) considera ter se revelado importante na 

formação inicial de docentes para a educação básica.  

Em relação aos princípios e objetivos do PIBID, Testi (2015) assinala que o 

mesmo tem uma proposta que se aproxima da dos autores críticos do modelo tradicional 

de formação inicial, como Pimenta, Nóvoa, Neves, Gatti, Zeichner, entre outros, que 

tensionam a necessidade do diálogo entre teoria/pratica e universidade/escola. A 

proposta do PIBID, assim, tem como intenção inserir os estudantes da graduação no 

cotidiano dos fazeres das escolas de modo orgânico, e não apenas apreciativo. Essa 

experiência permite o contato com a profissão não apenas sobre o prisma de observador 

ou, ainda, apenas sob a reflexão teórica universitária sobre o que é ou deve ser a prática.  

A inserção dos licenciandos através de atividades pedagógicas no cotidiano das 

escolas públicas se dá por meio da orientação de um professor da licenciatura e outro da 

escola, em um processo mútuo de formação que visa aproximá-los do contexto do seu 

exercício profissional. Com isso, dentre os objetivos que versam sobre a valorização do 

magistério; a articulação entre a teoria e a prática na formação docente; a integração 

entre a educação superior e a educação básica, destaca-se a visibilidade conferida aos 

professores da educação básica enquanto coformadores dos futuros docentes, o que os 

torna, em alguma medida, protagonistas na formação inicial para o magistério.  

No entanto, como aponta Andrade (2016, p. 93), este diálogo pode promover a 

possibilidade do que ele chama de uma tríplice formação profissional. Isto é, desta 

experiência se (trans)formam conjuntamente os licenciandos, os professores da escola e 

os formadores universitários, no que ele compreende ser um protagonismo 

compartilhado. Nas palavras do autor: 

 

[...] o Programa promove, na verdade, uma tríplice formação 
profissional: inicial, dos próprios licenciandos, pela mediação 
concreta do ambiente escolar; continuada, dos professores da escola, 
revendo saberes experienciais e consolidando a condição de formador 
de campo; também continuada, dos formadores universitários, 
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restaurando a conexão e o sentido da escola como horizonte do seu 
trabalho.  

 

Além disso, ainda de acordo com o autor acima referido, a versão mais 

atualizada do Programa (Portaria nº 96, de 18/07/2013) vem acrescida de um novo 

objetivo que ele compreende ser o reconhecimento da originalidade da cultura escolar e 

do trabalho docente. É necessário que se destaque, entretanto, que embora este 

programa de âmbito nacional tenha um eixo central em que distingue seus princípios, 

objetivos e finalidades, a sua realização está condicionada a concepção e prática de 

formação de professores onde possa se realizar. Por conta disso que Andrade (2016, p. 

87) aponta para a existência de PIBIDs. 

 

É nesse território em disputa, atravessado por múltiplas concepções e 
práticas de formação, situado em muitos lugares entre essas duas 
extremidades – de uma formação centrada no conhecimento, de outra 
centrada no sujeito – que o PIBID lança suas raízes, como política que 
possui uma formulação expressa e explícita, mas que certamente 
permite múltiplas apropriações. E é também nesse sentido, por fim, 
que talvez não se possa falar da existência de um único PIBID, mas de 
tantos quantos forem os modos de se fazer formação de professores no 
ambiente das universidades brasileiras. 

 

Tendo sido destacada a multiplicidade de modos de fazer iniciação à docência, o 

autor se distancia do desejo de uma perspectiva essencialista do que deve ser o PIBID, 

mas reafirma a necessidade da reflexão sobre essas experiências, o que nos direciona 

para algumas ponderações acerca da avaliação do Programa e as suas contribuições.  

Gatti (2014), em um estudo avaliativo do PIBID, destaca que verificou-se efeitos 

positivos no que se refere a formação inicial dos professores, trazendo contribuições 

para os cursos de licenciatura; para os estudantes bolsistas; para os professores 

supervisores da escola e para os professores das IES; para as escolas e os seus alunos, 

além de favorecer um diálogo mais efetivo entre as escolas públicas e as universidades. 

Essa análise se reproduz, a partir da especificidade dos PIBIDs abordados, nos variados 

artigos lidos que tratam sobre o Programa e os sentidos produzidos por ele junto aos 

participantes. 

A fala de duas participantes desta pesquisa, uma já na condição de supervisora e 

outra através de memórias da época de estudante de graduação, ratificam o significado 

desta experiência formativa proporcionada no âmbito do Programa. 
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Cara, o PIBID foi incrível [...] porque além do trabalho de orientação 
com os futuros professores que me acrescentou demais, também é um 
momento em que, na verdade, é um momento em que você não se 
sente tão só, né? Em sala de aula, em suas práticas, o PIBID me 
ajudou muito a trocar ideias, sabe? E a desenvolver projetos que talvez 
eu não conseguiria, não talvez não, eu não conseguiria desenvolver e 
pensar sozinha. O trabalho do professor é muito solitário, eu acho, 
porque por exemplo para você trocar com outros professores de 
Geografia dentro de uma escola pública estadual é difícil porque o 
horário não bate, você tem pouco tempo, e o PIBID te proporciona 
isso, te proporciona um tempo de reflexão, de estudo e que você troca 
muito (Lívia). 

 

É marcante a fala da professora Lívia em relação ao caráter formativo do 

Programa, em especial no desenvolvimento de ações compartilhadas entre ela 

(supervisora) e os bolsistas licenciandos, o que criou a possibilidade de novos projetos 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e as consequentes reflexões 

pedagógicas imbricadas nesta construção. Já na fala da professora Simone, 

rememorando sua formação inicial, destaca-se a aproximação dela, enquanto 

licencianda, com o contexto da educação básica e as suas formas de produzir 

conhecimentos através de atividades escolares. Além da valorização da docência, que 

reafirmou a sua escolha profissional. 

 
Essa relação no PIBID para mim foi muito importante. Eu fui bolsista 
do PIBID de 2008 até 2011. Então eu acompanhei o professor 
Rogério, que era um professor muito legal, muito bom, o Rogerinho 
Lafaiate, que está no Pedro II agora, e acho que na Prefeitura do Rio, 
não sei. Ele tinha uma pegada bem ambiental, então a gente fez 
climograma com garrafa pet, a gente fez horta, reciclagem, a gente fez 
bastante coisa. Foi um momento que eu me aproximei muito da 
escola, que era uma escola de comunidade – quando tinha tiroteio 
fechava tudo – essa era a realidade. E eu gostava muito das crianças e 
eu via que elas gostavam muito de mim também. [...] Mas esse contato 
com a escola, para mim, foi muito importante para eu decidir ser 
realmente professora (Simone). 

 

A escolha dos supervisores do PIBID como sujeitos da pesquisa se justifica, 

portanto, em função de compreendermos que representam um elo de diálogo entre 

diferentes saberes que constituem o conhecimento profissional, promovido pela 

interface entre a escola e a universidade, propiciado pelo Programa. Destaca-se, no 

entanto, que não se tem como intenção construir um perfil sobre a sua realização no que 

tange aos objetivos deste trabalho, por assim dizer, as relações entre o saber docente, a 

Geografia escolar e a temática étnico-racial. 
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Retomando o percurso metodológico 

 

Diante disso, após a delimitação do campo de investigação, iniciou-se a 

aproximação dos sujeitos por intermédio da professora Amélia Cristina, uma das 

coordenadoras institucionais do PIBID de Geografia da UFF, que nos forneceu o 

contato de nove professores supervisores de Geografia do PIBID.  

A primeira etapa de aproximação com os professores foi realizada via e-mail. O 

conteúdo do e-mail tratava de uma breve apresentação da pesquisadora, do tema sobre o 

qual o trabalho seria desenvolvido e suas possíveis etapas, assim como o convite para a 

colaboração com a pesquisa. Seis professores responderam ao e-mail aceitando 

participar, os outros três não retornaram. Por motivos pessoais, posteriormente, uma 

professora declinou.  

Seguimos, assim, para a primeira etapa do trabalho de campo com o envio de um 

questionário de preenchimento on-line, que tinha como objetivo a construção do perfil 

dos professores, com a intenção de identificar elementos que apontassem para aqueles 

que assumem uma prática compromissada com a construção de uma educação para as 

relações étnico-raciais, a partir das suas aulas de Geografia. Tivemos o retorno de 

quatro questionários. Desses professores, apenas três se dispuseram a participar da 

pesquisa. 

 Diante disso, de um universo de nove professores, nossa pesquisa deu 

prosseguimento com três deles. Entendemos, no entanto, em função da manutenção da 

especificidade do PIBID de Geografia da UFF, que não devíamos ampliar a pesquisa 

com sujeitos de outro PIBID, já que argumentamos que há PIBIDs. Em outras palavras, 

optamos por compreender as práticas dos professores que estavam vivenciando uma 

mesma proposta pedagógica no âmbito do Programa, embora não haja a intenção de 

traçar regularidades nas experiências. 

A segunda etapa foi a utilização do recurso da entrevista, opção metodológica já 

amplamente empregada nas pesquisas em Educação. É importante sinalizar, contudo, 

que não encaramos a entrevista como uma simples técnica.  Quando vista desse modo, 

muitas são as críticas possíveis em relação a sua utilização como, por exemplo, a 

manipulação e distorção das respostas pelo entrevistador, além da influência do 

entrevistador sobre o entrevistado, como aponta Manzini (1990/1991), a partir de 

Bugeda (1974).  
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Compreendemos que não se trata de uma busca por verdades, o que se pretende 

nesta pesquisa com a entrevista é compreender as diferentes interpretações sobre o tema 

estudado e, assim, perceber como estão sendo construídas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (Parecer CNE nº 3/2004), pelos sujeitos que as 

praticam. 

Dentre as diferentes perspectivas de entrevista, nos situamos na do tipo 

semiestruturada. De acordo com Manzini (1990/1991), ela se distingue por estar 

 
[...] focalizada em um objetivo sobre o qual confeccionamos um 
roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões 
inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. [...] É mais 
adequada quando desejamos que as informações coletadas sejam fruto 
de associações que o entrevistado faz, emergindo, assim, de forma 
mais livre (p. 154). 
 

Desvinculada de uma dinâmica rígida, outra característica da entrevista 

semiestruturada, segundo Manzini (2003), é a elaboração prévia de um roteiro que irá 

direcionar a entrevista para o objetivo almejado. O roteiro (Apêndice B) construído para 

esta pesquisa teve como intuito conhecer: a formação acadêmica; a experiência 

profissional; as perspectivas acerca das relações étnico-raciais na escola; e a maneira 

como incorporam em seus saberes experienciais a temática de uma educação 

antirracista.  Diante disso, o roteiro foi dividido em três temas, dentre eles: “História de 

vida e profissão docente”, “Experiências na profissão docente e a questão étnico-racial” 

e “Formação profissional”.  

O primeiro tema do roteiro, “História de vida e profissão docente”, foi utilizado 

para a produção da história de vida dos professores, que se caracteriza enquanto uma 

abordagem autobiográfica da ciência (NÓVOA, 2007). O interesse por inserir esta 

perspectiva na pesquisa se deu no sentido de perceber o cruzamento entre aspectos 

pessoais e profissionais da trajetória dos professores que relacionassem a escolha e a 

atuação na docência com o compromisso de uma educação para as relações étnico-

raciais. 

Conforme destaca Nóvoa (2007, p. 24), é uma “[...] possibilidade de produzir 

um outro conhecimento sobre os professores, mas adequado para os compreender como 

pessoas e como profissionais, mais útil para descrever (e para mudar) as práticas 

educativas”. O autor aponta para a impossibilidade de distanciar o eu profissional do 
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pessoal, desse modo, inserimos a dimensão pessoal por acreditarmos que se inscreve no 

processo complexo da constituição da identidade docente e dos seus saberes.  

Entendemos que a história de vida e a entrevista semiestruturada, através do 

roteiro elaborado, nos possibilitaram acessar indiretamente uma parte do saber 

experiencial (TARDIF, 2008), isto é, nos permitiram mapear as práticas já que, de 

algum modo, elas foram sistematizadas através das falas dos professores, ainda que de 

forma reelaborada e parcial. As entrevistas realizadas tiveram a duração de, em média, 

50 minutos cada uma e foram gravadas e realizadas individualmente, e depois 

transcritas.  

A partir da definição dos sujeitos e a produção dos dados empíricos através do 

trabalho de campo, a última etapa desta pesquisa foi o tratamento desses materiais com 

a finalidade de produzir mecanismos de interpretação e possíveis explicações que nos 

auxiliem a compreender o problema e as questões que originaram esta investigação. Isto 

é, alcançar, em alguma medida, as inventividades próprias das “artes de fazer”, ou 

ainda, “artes de ensinar”.  

Nesse sentido, Certeau (2009) se inscreve neste trabalho como uma inspiração 

metodológica. Em seu livro A invenção do cotidiano, apresenta uma análise da 

sociedade do consumo a partir das práticas comuns, com o objetivo de contestar as teses 

que apontavam para a passividade dos usuários/consumidores e a massificação dos 

comportamentos. Este deslocamento da atenção, que vai de uma leitura da 

uniformização, para uma outra que focaliza as microdiferenças, é o que nos faz adentrar 

nas concepções de estratégias e táticas, trazidas pelo autor, enquanto uma contribuição 

para a nossa investigação. 

Na obra referida, o autor constrói seu argumento pautando-se na compreensão de 

que o cotidiano é marcado pelas inventividades dos mais fracos e, assim, por práticas de 

desvios. Desconfia, desse modo, da disciplinarização imobilizadora dos dispositivos de 

produção e refuta a uniformização da vida. Esta perspectiva se coloca como um pano de 

fundo, sobretudo metodológico, para esta pesquisa, na medida em que nos possibilita 

compreender as invenções cotidianas dos saberes docentes. Isto é, como os professores 

(as) interpretam e se apropriam das políticas educacionais de desconstrução das 

assimetrias étnico-raciais, em específico a Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (Parecer CNE nº 3/2004), no anonimato das aulas de 

Geografia. 
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A concepção de que há uma reapropriação das ordens, que se traduzem em (des) 

ordens, compreende o que Certeau (2009) denomina de artes de fazer. As práticas 

cotidianas são dotadas, simultaneamente, de assimilação e resistência, nesse sentido, 

não é possível operar com a visão dicotômica de que uns mandam e outros apenas 

obedecem, já que as astúcias das maneiras de fazer jogam com os mecanismos de poder. 

Diante disso, ao trazer esta leitura para a pesquisa em educação, por meio da iniciativa 

de buscar compreender as Artes de Fazer educação das relações étnico-raciais nas 

aulas de Geografia, tem-se como proposta pensar as “práticas teimosas” (Certeau, 

2009) dos professores (as) como o centro da análise. 

Partimos do pressuposto de que as teimosias das criações curriculares cotidianas 

se alicerçam em “modos de fazer” próprios, que só podem ser percebidos como usos 

alternativos, e como possibilidades de transformação, a partir dessa especificidade. A 

intenção é investigar os saberes e suas possibilidades de contribuição para a educação 

das relações étnico-raciais, e não classificá-los segundo os padrões de produção de 

conhecimento da ciência.  Justamente em função disso, que os conceitos de estratégia e 

tática se tornam interessantes para este trabalho.  

De acordo com Certeau (2009), as estratégias são as políticas de controle, 

marcadas pelo “[...] cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 

momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente” (CERTEAU, 

2009, p. 49). Esse seria o lugar capaz de gerir relações, organizado pelo postulado de 

um poder, modelo sobre o qual foram construídos a modernidade científica, a 

nacionalidade política e econômica (CERTEAU, 2009). 

A estratégia, assim, pode ser pensada enquanto a dimensão prescritiva existente 

na escola sob a forma do currículo. Nesta pesquisa, todavia, pretendemos nos debruçar 

sobre as estratégias enquanto marcas da colonialidade presentes na ciência Geográfica, 

que entra na composição do saber docente e o escolar, ainda que estas marcas não 

estejam apenas nas estratégias, e que nem toda estratégia pertença a esse contexto de 

intelegibilidade. 

Em oposição a estratégia, o autor denomina de tática, 

 
[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 
Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 
autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso 
deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei 
de uma força estranha. [...] a tática é o movimento “dentro do campo 
de visão do inimigo”, como dizia von Büllow, e no espaço por ele 
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controlado. Ela não tem, portanto, a possibilidade de dar a si mesma 
um projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, 
visível e objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance 
(CERTEAU, 2009, p. 100). 
 

Em uma perspectiva de escalas de influência, situaríamos a estratégia através de 

uma análise macro, enquanto constitutiva das estruturas da ciência moderna, e 

reguladora de relações epistemológicas que dificultam a dimensão intercultural posta 

pela lei e as diretrizes. Por outro lado, o conceito de tática nos abre a possibilidade de 

pensar: quais práticas docentes cotidianas podem ser vistas enquanto projetos 

antirracismo? 

A iniciativa de considerar as vozes da escola se explica pela necessidade de 

compreender as ressignificações dos saberes docentes mobilizados nas aulas, e a 

contingência de se tornarem táticos no reposicionamento de conhecimentos e sujeitos 

que foram historicamente subalternizados. Nos apropriaremos, portanto, da leitura de 

Certeau (2009), que tem como lugar de fala um centro hegemônico de saber/poder, por 

percebermos que ao narrar histórias mudas ele se insere em um movimento de 

ampliação de saberes credíveis, o que estabelece um diálogo interessante com os 

saberes docentes e os escolares, que por vezes são silenciados.  

Para isso, nos utilizamos da técnica da análise de conteúdo, em específico a 

análise temática. Esta, de acordo com a definição de Minayo (2009), consiste em 

apontar os núcleos de sentido presentes na comunicação que sejam significantes. Os 

temas elencados para a análise do material empírico tiveram origem nos eixos criados 

para o roteiro e se apresentam como indicadores para a orientação e compreensão dos 

dados.  

Para acessar o “universo de significados” das “artes de fazer” dos professores de 

Geografia, inspirados por Confortin (2014), a análise das falas dos professores será 

apresentada por meio de duas categorias: i) Constituição dos saberes dos professores de 

Geografia; ii) Mobilização dos saberes dos professores de Geografia. O resultado dessa 

análise de dados encontra-se na segunda parte desta pesquisa.  
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PARTE I - O CONTEXTO TEÓRICO DA PESQUISA  

 

Com intenção de conferir solidez teórica, este capítulo apresentará o cabedal 

conceitual desta pesquisa em três momentos. O primeiro realizará uma leitura crítica da 

racionalidade hegemônica, que entendemos ainda persistir nas escolas e na ciência, 

através da qual é possível construir um entendimento a respeito da subalternização de 

outros conhecimentos em função de uma herança epistemológica eurocêntrica, que se 

apresenta como um debate essencial para compreender o tema das relações étnico-

raciais na educação. Para esta construção utiliza-se, em especial, os escritos de alguns 

autores latino-americanos do “grupo” da Modernidade/Colonialidade e os de 

Boaventura de Sousa Santos.  

O segundo momento diz respeito a reflexão acerca da epistemologia escolar, 

tendo como intenção apontar para a existência de um conjunto de saberes que legitimam 

e singularizam as concepções e práticas dos professores. Desse modo, esta pesquisa 

reconhece que para compreender a atuação dos professores de Geografia é preciso, 

necessariamente, abarcar os saberes mobilizados, desenvolvidos e reformulados a partir 

da prática docente cotidiana. Percebemos que não é possível adotar outra postura 

política e epistemológica em função da relação assimétrica de saber/poder que está 

estabelecida entre a escola (saber escolar) e a universidade (conhecimento da ciência), 

de modo que tem-se como intenção o diálogo e não um diagnóstico do que falta aos 

professores da educação básica. Para esta finalidade nos apropriaremos das 

contribuições de Lopes (2008), Monteiro (2007), Forquin (1992;1993), Tardif 

(2008;2000); Gauthier et al. (2006) entre outros. 

Por fim, apresentaremos o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana como uma instância normativa do projeto de combate ao racismo. 

Destacaremos alguns apontamentos sobre os desdobramentos e desafios que se colocam 

entre o processo de reeducação para as relações étnico-raciais e a Geografia, 

assinalando a importância de diferenciar a Geografia escolar da acadêmica como 

condição para delimitar a concepção de ensino de Geografia que nos filiamos para 

realizar a análise acerca das potencialidades e limitações presentes na implementação da 

temática étnico-racial nas aulas. 
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CAPÍTULO 1 - Epistemologia da ciência 

 

É possível considerar que a diversidade epistemológica já vem se colocando e 

encontrando espaço nas Ciências, o que tem aumentado as possibilidades explicativas 

do mundo e sobre o mundo. Por outro lado, a crise e a crítica à razão moderna não é 

algo superado no plano da produção e validação do conhecimento. Diante disso, e dos 

problemas postos por esta investigação, nos aproximamos da teorização de um grupo de 

estudiosos, em grande parte latino americanos, que discute a modernidade ocidental e 

suas consequências epistemológicas a partir dos sujeitos subalternizados. 

Algumas “ideias-força” do pensamento de Boaventura Sousa Santos, como 

denomina Candau (2016) a partir de Abraham Magendzo (2009), também serão 

elucidativas para pensar as questões concernentes a esta pesquisa em Educação. É 

possível vislumbrar, desse modo, conexões entre as críticas realizadas pelos autores em 

relação a ciência ocidental e a subalternização cultural e epistemológica que vem sendo 

denunciada pelo movimento negro em relação a hegemonia de uma educação branca e 

excludente. 

Em vista desse cenário, acreditamos que estas reflexões se apresentam como 

subsídios teórico/práticos potentes para pensar uma parte das questões epistemológicas 

que envolvem esta pesquisa. Para realizar esta ponderação partiremos de dois momentos 

que possuem perspectivas convergentes: o primeiro é apresentação do debate da 

Modernidade/Colonialidade, em especial para apontar a constituição de um padrão 

colonial de conhecimento e, como consequência disso, a negação e subalternização de 

outras matrizes de racionalidade em nome da ciência e da razão.  

 O outro momento parte de uma crítica da razão indolente (SANTOS, 2002) 

para avançar até a proposta da ecologia dos saberes (SANTOS, 2006; 2007). Nos 

dedicaremos a aprofundar a crítica à razão ocidental por compreendermos que esta 

lógica ainda é dominante nas universidades que formam os professores e, por 

conseguinte, nas escolas. Nesse contexto, como possibilidade de avanço, abordaremos a 

ecologia dos saberes enquanto uma leitura crítica potente para articular o confronto 

entre diferentes racionalidades. 
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1.1 Modernidade/colonialidade: uma discussão necessária 

 

Questionar a validade explicativa e a valorização a priori das teorizações de 

certos lócus de enunciação, ou seja, o lugar de onde se fala, em especial a Europa, em 

detrimento de outros, significa refletir sobre as heranças eurocêntricas e coloniais 

presentes no campo intelectual (MIGNOLO, 2003). Cruz (2005) aponta que este é um 

processo de desconforto onde se questiona 

 
[...] a naturalidade com a qual aceitamos a ideia de que determinadas 
teorias produzidas em determinados lugares geoistóricos e línguas 
(principalmente inglês, francês, e alemão, a partir da Europa e dos 
Estados Unidos) são superiores, “avançadas” e possuem um valor 
incontestável. Já as outras teorias produzidas a partir de línguas e 
histórias locais subalternizadas (por exemplo, teorias produzidas na 
Bolívia, em espanhol, ou no Brasil, em Português) são olhadas com 
desconfiança e com “reservas” em relação a uma pretensa validade 
universal (p. 135). 
 

É necessário analisar, diante disso, a constituição do projeto da 

Modernidade/Colonialidade (QUIJANO, 2005), em que será construído o imaginário da 

Europa como ponto de referência para a narrativa do e sobre mundo. Este é o 

desconforto que fundamenta algumas das inquietações da pesquisa e faz com que se 

questione: até que ponto é possível negar uma gama de diferentes perspectivas 

epistemológicas e realizar uma leitura única do mundo? 

Um primeiro passo para compreender a constituição do projeto da modernidade 

é especificar de qual interpretação de modernidade estamos partindo. Em Dussel (2005), 

pode-se distinguir dois conceitos de modernidade, dois paradigmas distintos e 

contraditórios, os quais ele denomina de modernidade eurocêntrica e modernidade 

subsumida. 

 A modernidade eurocêntrica, no entendimento do autor, ostenta a posição de um 

fenômeno puramente europeu. Para entender a constituição da modernidade, portanto, 

basta analisar como a Europa, de forma independente e racional, sai de um estado de 

imaturidade e caminha, assim, para um novo desenvolvimento humano, que se inicia no 

século XVIII. A modernidade, por meio dessa visão, se circunscreveu em uma realidade 

geográfica específica, representada historicamente pela Reforma, a Ilustração e a 

Revolução Francesa (DUSSEL, 2005). 

Busca-se nesta pesquisa, contudo, superar este mito eurocêntrico da 

modernidade partindo de outra percepção, de outro marco espaço-temporal, 
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caracterizando o que vai ser classificado como a primeira modernidade, de acordo com 

Dussel (2005). Ou seja, compreende-se a modernidade como um processo de usurpação 

(MEMMI, 2007) do que seria posteriormente a América, no qual através da expansão 

ibérica no século XV iria ser redefinido o centro do mundo. Como aponta Dussel 

(2005), quando há a busca pelo entendimento da modernidade, 

 
[...] deixa-se de lado tanto Portugal quanto a Espanha, e com isso o 
século XVI hispano-americano, que na opinião unânime dos 
especialistas nada tem a ver com a “Modernidade” – e sim, talvez, 
com o fim da Idade Média. Pois bem, desejamos opor-nos a estas 
falsas unanimidades e propor uma completa e distinta 
conceitualização da “Modernidade” [...] (p. 63). 
 

Em continuidade com a perspectiva que busca afirmar a modernidade como um 

processo inseparável da colonização do que seria a América, pode-se refletir, a partir de 

Quijano (2005), como foi sendo instituído um novo padrão de poder, em que se 

compreende que a hegemonia europeia não foi autogerada. Essa leitura implica que esta 

hegemonia foi proveniente da exploração econômica, dominação política, cultural e 

intelectual da América. Porto-Gonçalves (2005), destaca que  

 
[...] a Europa só se coloca como centro do Mundo a partir da 
descoberta da América posto que, até ali, só uma parte marginal da 
atual Europa, Norte da Itália e seus financistas, se integravam no 
centro dinâmico comercial do mundo e que os turcos, em 1453, 
haviam politicamente controlado quebrando aqueles circuitos. Até ali, 
ir no caminho certo era se orientar! No Oriente, se encontravam as 
chamadas grandes civilizações, inclusive, com suas religiões 
tradicionais e o peso da tradição era ali tão forte que, talvez, nos ajude 
a compreender o porquê da verdadeira obsessão pelo novo que 
caracterizará o eurocentrismo e suas sucessivas fugas para a frente (p. 
11).   
 

Porto-Gonçalves (2005) nos ajuda a compreender como a partir de 1492, se 

referindo a caracterização de Etienne La Boétie, aconteceu um mal encontro. Entretanto, 

nos mostra que, 

 
A colonialidade do pensamento e das práticas sobreviveu ao fim do 
colonialismo, e por meio dela continuamos a fazer um enorme esforço 
para sermos de “primeiro mundo”, para mostrarmos que não somos 
índios, tendo mais vergonha de nos parecer com os povos originários 
do que vergonha do etnocídio que contra eles praticamos (PORTO-
GONÇALVES, 2006, p. 22). 
 

Ao levar em consideração a relação colonial, não se objetiva somente demarcar 

um momento histórico onde este processo se inaugura, já que a colonialidade não é fato 
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do passado, mas um significante do presente. Deste modo, a intenção é apontar que 

essas heranças se encontram internalizadas e se mantém vivas na atualidade através das 

relações de poder, do conhecimento e da subjetividade (QUIJANO, 2005). Estamos 

chamando de colonialidade estas feridas coloniais (MIGNOLO, 2008) abertas, passíveis 

de serem identificadas no plano das relações sociais, do saber e do ser. 

Nesse sentido, este movimento de deslocamento da hegemonia da costa do 

mediterrâneo, realocando o poder a partir do Atlântico Norte-Ocidental (QUIJANO, 

2005), nos faz compreender como um novo padrão de poder foi sendo concebido no 

século XV, tendo como eixo fundante da relação de dominação dos europeus sobre os 

não europeus, a ideia da diferenciação das raças e do eurocentrismo. Estas bases 

tornaram-se instrumentos e fonte de identificação dos papéis da população na sociedade, 

hierarquizando não só os povos, mas também toda sua produção espacial e intelectual, 

já que ao contrário do que comumente é falado, o colonialismo foi também uma forma 

de dominação epistemológica. Nas palavras Quijano (2005), 

 
Na América, a idéia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade 
às relações de dominação impostas pela conquista. A posterior 
constituição da Europa como nova id-entidade depois da América e a 
expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à 
elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à 
elaboração teórica da idéia de raça como naturalização dessas relações 
coloniais de dominação entre europeus e não-europeus. 
Historicamente, isso significou uma nova maneira de legitimar as já 
antigas idéias e práticas de relações de superioridade/inferioridade 
entre dominantes e dominados (QUIJANO, 2005, p. 229). 
 

A respeito desta lógica colonial/imperial de dominação, que age não somente 

sobre corpos, mas também sobre mentalidades, que trata Ramón Grosfoguel (2007). A 

partir da dimensão do racismo epistemológico o autor assinala o aprisionamento do 

saber/poder em apenas um sujeito de fala – que se auto-intitula como “neutro” – e que 

monopoliza a possibilidade de produzir conhecimento sobre si mesmo e sobre o Outro, 

sem levar em consideração sua localização social, política, étnico-racial, de gênero, 

geográfica e religiosa. 

 
El universalismo abstracto epistêmico en la tradición de la filosofia 
occidental moderna forma parte intrínseca del racismo 
epistemológico. Si la razón universal y la verdad solamente puede 
partir de un sujeto blanco-europeo-masculino-heterosexual, y si la 
única tradición de pensamento com dicha capacidad de universalidad 
y acceso a la verdad es la occidental, entonces no hay universalismo 
abstracto sin racismo epistémico. El racismo epistemológico es 
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intrínseco al “universalismo abstracto” occidental que encubre quién 
habla y desde donde habla (GROSFOGUEL, 2007, p. 69). 
 

Podemos destacar, assim, a existência de um legado intelectual que nos impede 

de compreender o mundo a partir de outras concepções e sujeitos, caracterizando o que 

entendemos por colonialidade do saber. Em Grosfoguel (2012), a partir da compreensão 

de Fanon a respeito do racismo, o autor apresenta diversas dimensões do mesmo para 

desvincular-se das concepções reducionistas que esvaziam o seu poder de análise, o que 

nos permite ampliar a abrangência deste conceito, conferindo a possibilidade de 

compreender os seus reflexos na produção do conhecimento.  

De acordo com Fanon, em uma leitura realizada por Grosfoguel (2012), o 

racismo é: 

 
Una jerarquía global de superioridad e inferiodad sobre la línea de lo 
humano que ha sido políticamente producida y reproducida como 
estructura de dominación durante siglos por el sistema 
imperialista/occidentalocéntrico/cristianocéntrico/capitalista/patriarcal
/moderno/colonial. (Grosfoguel, 2011). Las personas que están arriba 
de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en su 
humanidad como seres humanos con subjectividad y con acceso a 
derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas por 
debajo de la línea de lo humano son consideradas sub-humanos o no-
humanos, es decir, suhumanidad está cuestionada y, por tanto, negada 
(Fanon, 2010) (p. 93).  
 

Grosfoguel (2012) atenta para uma questão importante trazida por Fanon, no 

qual ele identifica que os sujeitos localizados acima da linha do humano vivem no que 

ele chama de “zona do ser”, e os sujeitos que se encontram abaixo dessa linha, estão na 

“zona do não ser” – no qual nenhuma dessas zonas são homogêneas, se caracterizando 

pelas diferenças e conflitos em seu interior. A zona do não ser, do Sul Global, localiza 

epistemologicamente os sujeitos em um ranking de credibilidade reduzida. As zonas do 

ser e do não ser produzem uma cartografia das possibilidades de falas que são 

autorizadas e falas que são desautorizadas, seguindo uma lógica racista.  

Esta problematização, contudo, não objetiva descartar as contribuições da teoria 

crítica produzida na zona do ser. Essa não é a proposta. Vale salientar, à vista disso, que 

a reflexão acerca de um racismo epistemológico fundamentado no eurocentrismo não se 

refere a uma crítica a Europa em si. Não estamos nos referindo as diferentes formas 

europeias de conhecer o mundo, mas a uma perspectiva específica de conhecimento 

colonial/imperial que se estrutura de modo a sobrepor-se a outras racionalidades, o que 
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tem gerado um mapeamento que classifica a heterogeneidade histórico estrutural 

(QUIJANO, 2010) do mundo.  

Para melhor compreender o que esta pesquisa apreende enquanto eurocentrismo, 

parte-se da ideia de Quijano (2005) para identificá-lo como uma: 

 
[...] perspectiva de conhecimento cuja elaboração sistemática começou 
na Europa Ocidental antes de mediados do século XVII, ainda que 
algumas de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo 
antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente 
hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa 
burguesa. Sua constituição ocorreu associada à específica 
secularização burguesa do pensamento europeu e à experiência e às 
necessidades do padrão mundial de poder capitalista, 
colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América. 
Não se trata, em consequência, de uma categoria que implica toda a 
história cognoscitiva em toda a Europa, nem na Europa Ocidental em 
particular. Em outras palavras, não se refere a todos os modos de 
conhecer de todos os europeus e em todas as épocas, mas a uma 
específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna 
mundialmente hegemônica colonizando e sobrepondo-se a todas as 
demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, 
tanto na Europa como no resto do mundo (p. 246). 
 

Corroborando esta ideia, Lander (2005) vai refletir sobre como esta construção 

eurocêntrica conduziu um mecanismo de supressão de outras formas de conhecer, 

relegando-as a um espaço de subalternidade, ao demonstrar que este pensamento 

 
[...] organiza a totalidade do tempo e do espaço para toda a 
humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, colocando 
sua especificidade histórico-cultural como padrão de referência 
superior e universal. Mas é ainda mais que isso. Este metarrelato da 
modernidade é um dispositivo de 
conhecimento colonial e imperial em que se articula essa totalidade de 
povos, tempo e espaço como parte da organização colonial/imperial 
do mundo. Uma forma de organização e de ser da sociedade 
transforma-se mediante este dispositivo colonizador do conhecimento 
na forma “normal” do ser humano e da sociedade. As outras formas de 
ser, as outras formas de organização da sociedade, as outras formas de 
conhecimento, são transformadas não só em diferentes, mas em 
carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas. São 
colocadas num momento anterior do desenvolvimento histórico da 
humanidade (Fabian, 1983), o que, no imaginário do progresso, 
enfatiza sua inferioridade. Existindo uma forma “natural” do ser da 
sociedade e do ser humano, as outras expressões culturais diferentes 
são vistas como essencial ou ontologicamente inferiores e, por isso, 
impossibilitadas de “se superarem” e de chegarem a ser modernas 
(devido principalmente à inferioridade racial) (p. 8). 
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Ao difundir esta ideia para o mundo, o pensamento eurocêntrico limitou o poder 

do discurso, no qual apenas alguns poucos lugares, sujeitos e línguas passaram a ser os 

únicos representativos do conhecimento. Mas como isso foi justificado? Quijano (2005) 

atenta para os elementos fundacionais pelo qual o conhecimento eurocêntrico se 

operacionaliza. Desta forma aponta para: 

 
[...] uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, 
não europeu-europeu, primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) 
e um evolucionismo linear, unidirecional, de algum estado de natureza 
à sociedade moderna européia; b) a naturalização das diferenças 
culturais entre grupos humanos por meio de sua codificação com a 
idéia de raça; e c) a distorcida relocalização temporal de todas essas 
diferenças, de modo que tudo aquilo que é não-europeu é percebido 
como passado. Todas estas operações intelectuais são claramente 
interdependentes. E não teriam podido ser cultivadas e desenvolvidas 
sem a colonialidade do poder (QUIJANO, 2005, p. 250). 
 

Baseado em pares antagônicos, como a ideia de ativo-passivo, descobridor-

descoberto, e nos seus demais preceitos, não se pode compreender o papel protagônico, 

contudo subalternizado, da América na construção da Europa como centro (PORTO-

GONÇALVES, 2005). Aliás, dentro desta linha de raciocínio, determinadas realidades 

não existem se não pensadas em relação a outras, estão sempre vinculadas a função de 

objetos e não de sujeitos.  

Ao resignificar a história, forjando por meio de uma lógica etnocêntrica e da 

classificação racial da população global, a perspectiva da Europa ser o ponto máximo da 

evolução da civilização, tecia-se um imaginário a respeito do direcionamento no que 

tange a organização espacial e reflexiva do mundo. Assim sendo, para existir enquanto a 

representação da civilização, do progresso, do avançado, do racional, tem-se que 

construir uma nova identidade a respeito do que o outro é, definindo a relação de 

oposição e exterioridade, e tendo como resultado uma imagem racista, colonial e 

eurocentrada do que foge a este padrão instituído, no qual as ciências sociais 

desempenharam um papel importante nesta edificação.  

 

 

1.2 Contribuições de Boaventura: razão indolente versus ecologia de saberes   

 

De acordo com Santos (1988), o modelo de racionalidade hegemônico, que 

regula a ciência moderna, se constituiu a partir da revolução científica do século XVI 
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nas ciências naturais e, posteriormente, se estende às ciências sociais emergentes. Esta 

lógica de produção de conhecimento tem como característica fundamental distinguir-se 

de outras formas de conhecer através da criação da dicotomia racional/irracional. 

 
Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também 
um modelo totalitário, na medida em que nega o carácter racional a 
todas as formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus 
princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas 
(SANTOS, 1988, p. 48).  
 

Uma das marcas do pensamento de Boaventura, portanto, é a crítica ao modelo 

de racionalidade ocidental que está em voga nas ciências sociais há mais de 200 anos, 

que denomina de razão indolente, seguindo Leibniz. Segundo o autor, esta razão que 

subjaz ao conhecimento hegemônico, tanto filosófico como científico, se apresenta de 

quatro formas: a impotente, a arrogante, a metonímica e a proléptica. Gostaríamos de 

assinalar, especificamente, a que ele designa por razão metonímica. Nas palavras do 

autor, podemos compreendê-la como: 

 
[...] ideia da totalidade sob a forma da ordem. Não há compreensão 
nem acção que não seja referida a um todo e o todo tem absoluta 
primazia sobre cada uma das partes que compõem. Por isso, há apenas 
uma lógica que governa tanto o comportamento do todo como o de 
cada uma de suas partes. Há, pois, uma homogeneidade entre o todo e 
estas partes e estas não têm existência fora da relação com a 
totalidade. [...] A forma mais acabada da totalidade para a razão 
metonímica é a dicotomia, porque combina, do modo mais elegante, a 
simetria com a hierarquia (SANTOS, 2002, p. 6). 
 

Em relação a razão metonímica, a crítica principal construída por Santos (2002) 

se assenta na centralidade da ideia de totalidade, que se encadeia com a leitura 

homogênea das realidades. O todo assinalado pelo autor, nesse sentido, é a 

representação da transformação de uma das partes em referência para as demais, o que 

indica uma relação pautada na hierarquização dos termos em análise.  

Santos (2002) adverte que não é novidade apontar estas questões, mas que as 

consequências dessa lógica devem ser constantemente problematizadas. Duas 

implicações são por ele elencadas: i) o caráter exaustivo, exclusivo e completo afirmado 

pela razão metonímica, isto é, embora seja uma das muitas racionalidades existentes no 

mundo, e dominante apenas na redoma da modernidade ocidental, se afirma como única 

capaz de compreender a realidade; ii) a impossibilidade de pensar as “partes” como 

totalidade em si, e não apenas em sua relação com a totalidade dominante.  
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Essas duas consequências tangenciam, de alguma maneira, o debate que 

estávamos realizando sobre como o eurocentramento da razão ocidental construiu uma 

di-visão (SIQUEIRA, 2013) de mundo imperial. Poderíamos afirmar, diante disso, em 

concordância com Boaventura (2007), que o pensamento moderno ocidental é um 

pensamento abissal, ou seja, 

 
Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as 
invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são 
estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social 
em dois universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o 
universo “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da 
linha” desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo 
produzido como inexistente. [...] Tudo aquilo que é produzido como 
inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao 
universo que a própria concepção aceite de inclusão considera como 
sendo o Outro (SANTOS, 2007, p. 4). 
 

Boaventura assinala que a característica fundamental do pensamento abissal é a 

impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. A ciência é posta enquanto 

conhecimento superior e, por isso, único relevante na compreensão da realidade. Esta 

ideia coaduna com a perspectiva de Santos (2007) que assinala que “[...] do outro lado 

da linha” não há conhecimento real e sim “crenças, opiniões, magia, idolatria, 

entendimentos intuitivos ou subjectivos, que, na melhor das hipóteses, podem tornar-se 

objectos ou matéria-prima para a inquirição científica” (p. 5). 

Esta linha invisível, que se materializa nas relações entre conhecimento e poder, 

embora tenha se originado na era colonial, é ainda constitutiva da lógica de produção de 

conhecimento no sistema mundial contemporâneo, como afirma Santos (2007). Embora 

estas linhas não sejam mais fixas em função do fim do colonialismo, o que o autor 

reitera é a continuidade da estrutura dos pressupostos preconizados pelo abismo entre os 

saberes e sujeitos considerados legítimos em suas produções e os considerados 

inexistentes. 

Ao trazer este debate para a esfera da educação, Santos (1996) afirma que a 

ciência moderna se mantém hegemônica dentro e fora dos sistemas de ensino. Todavia, 

de acordo com o próprio autor, esta hegemonia está em risco. Ou seja, estamos em um 

processo de transição paradigmática, ainda em construção, que ele tem designado de 

paradigma de um “conhecimento prudente para uma vida decente”.  

Esta ideia de transição, trazida pelo autor, se apresenta como uma perspectiva 

contra hegemônica e almeja pautar outras formas de pensar a vida, a sociedade e o 
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conhecimento. Esse novo paradigma tem como base a distinção entre uma sociologia 

das ausências, que constata e problematiza o desperdício das experiências, e uma 

sociologia das emergências, que aponta a possibilidade dessas experiências se tornarem 

alternativas ao modelo hegemônico, isto é, a razão indolente.  

Quando olhamos através da sociologia das ausências, percebemos o processo de 

produção de não existências ao questionar a invisibilidade do Outro. Assim sendo, o 

objetivo deste procedimento é o de transformar as ausências em presenças. O autor 

atenta, contudo, para as diferentes formas de produção de não existência1 que dão 

origem ao ignorante, o residual, o inferior, o local e o improdutivo, sinalizando que o 

que une estas diferentes lógicas é o fato de serem produto da mesma monocultura 

racional.  

A sociologia das ausências, ao identificar estas lógicas de não existência, 

contribui para ampliar as alternativas credíveis às experiências hegemônicas ao partir de 

duas indagações. A primeira diz respeito ao questionamento da primazia da totalidade 

excludente da razão ocidental. Já a segunda almeja identificar formas de superação. 

Com base nesta segunda indagação, tendo como alternativa epistemológica a própria 

sociologia das ausências, Boaventura aponta domínios que se contrapõem aos modos de 

produção de não existência, aos quais ele denomina de ecologias.2  

O conceito de ecologia ressalta a ideia de multiplicidade e do estabelecimento de 

relações não destrutivas das práticas que foram produzidas como ausentes. A ecologia 

dos saberes, segundo Santos (2006), busca conferir consistência epistemológica ao 

saber crítico e assinala que é compreendida como ecologia em função de se pautar no 

reconhecimento da heterogeneidade, autonomia e articulação horizontal entre os 

diferentes saberes. 

Ao mesmo tempo, como Boaventura (2006) indica, tem-se também o 

reconhecimento das ignorâncias, que seguem a mesma lógica dos saberes, ou seja, não 

há uma ignorância em geral. A ignorância não é um ponto de partida, mas o resultado da 

interdependência entre os saberes que envolve a relação entre aprendizagens e 

esquecimentos. No entanto, a ignorância ganha uma dimensão desqualificadora quando 

o conhecimento aprendido torna-se mais importante do que o que foi desaprendido. A 

                                                           
1 Boaventura distingue cinco modos de produção de não existência: monocultura do saber e do rigor do 
saber, monocultura do tempo linear, monocultura da naturalização das diferenças, lógica da escala 
dominante e a monocultura dos critérios de produtividade capitalista. 
2 Boaventura aponta cinco domínios: ecologia dos saberes, ecologia das temporalidades, ecologia dos 
reconhecimentos, ecologia das trans-escalas e a ecologia de produtividade.  
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ecologia dos saberes, por outro lado, propõe o diálogo e o acréscimo, desse modo, 

postula que deve-se conhecer sem desaprender o que já se sabe. O que está sendo 

colocado, desse modo, é que há a necessidade de transcender os limites da cegueira de 

uma ciência indolente, que reforça assimetrias no campo do saber/poder. 

A partir do debate realizado nesta seção, acreditamos ser possível vislumbrar 

conexões entre as críticas realizadas em relação à ciência ocidental, e os silenciamentos 

em relação às populações indígenas e afrodescendentes nos currículos.  Assim, a 

possibilidade de alargar o presente, através da escola, se choca com a formação 

eurocentrada dos professores (as) e, portanto, calcada na razão indolente. Diante deste 

dilema, questionamos: como construir uma educação antirracista com a hegemonia de 

uma perspectiva epistemológica excludente presente nos cursos de licenciatura? Por 

outro lado, também é pertinente perguntarmos: dominar os conhecimentos científicos 

que abarcam as vozes dos sujeitos e espaços subalternizados é suficiente para lidar com 

as questões de assimetria das relações étnicos raciais nas aulas?  
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CAPÍTULO 2. Epistemologia escolar e da prática 

 

Se por um lado identificamos, em alguma medida, que a razão indolente e a 

colonialidade do saber se apresentam como entraves para pensar a educação das 

relações étnico-raciais na escola em função desta racionalidade persistir produzindo não 

existências, por outro, consideramos que os conhecimentos veiculados na escola não se 

restringem ao todo dominante, que se personifica na Ciência. Isto é, às prescrições e às 

diferentes estratégias que supõem a escola e o professor como reprodutores ou meros 

aplicadores do que deve ser transmitido e/ou ensinado. 

Diante disso, neste momento do trabalho, almejamos construir um arcabouço 

teórico que nos auxilie na interpretação das táticas (CERTEAU, 2009) dos professores 

de Geografia e no reposicionamento dos saberes por eles produzidos. Inspirados por 

Monteiro (2007), apresentaremos o debate acerca da epistemologia escolar a partir de 

duas perspectivas que, se articuladas, podem ser complementares no entendimento da 

dinâmica escolar: o saber docente e o saber escolar.  

 

 

2.1 Saber docente 

 

Na América do Norte, na Europa e em diferentes países anglo-saxônicos, desde 

1980, muitos foram os trabalhos que passaram a ser desenvolvidos com a intenção de 

investigar a docência e os saberes docentes. Este movimento que centraliza os debates a 

partir dos professores, e dos seus saberes, aponta para uma revisão na compreensão que 

se pautava na racionalidade técnica da prática docente. Esta ruptura, representada por 

uma nova perspectiva, confere a possibilidade de percebermos a pesquisa em Educação 

para além dos transbordamentos da ciência para a escola. 

A focalização dos estudos nos saberes docentes, como aponta Monteiro (2007), é 

um aspecto relativamente novo. Pode-se considerar, contudo, que é um avanço em 

relação aos programas de pesquisa de 1950/60 que pautavam as suas análises na relação 

entre a eficiência do ensino e as características de personalidade ou do comportamento 

dos professores; os estudos de natureza sociológica; ou, ainda, sob influência de Piaget 

e do Behaviorismo, quando a atenção estava voltada para a aprendizagem, sem 

considerar o papel do professor.  



40 
 

Enquanto um gerenciador de saberes (MONTEIRO, 2007), nos anos 1970, tem-

se o início do desenvolvimento de pesquisas que almejam investigar o desempenho do 

professor, entre as quais se destaca o programa processo-produto, que tinha como 

intenção aferir a eficácia do ensino e a eficiência do professor. Este ponto de vista e os 

seus desdobramentos, entretanto, passaram a ser alvo de questionamentos, pois 

 
O professor passou a ser visto como um profissional dotado de razão, 
que toma decisões, faz julgamentos, no complexo contexto da sala de 
aula, um autor que pensa, julga. As pesquisas voltaram-se para os 
processos cognitivos do professor nos diferentes momentos de sua 
atuação: planejamento, ação, avaliação, reflexão na e sobre a prática 
(MONTEIRO, 2007, p. 175). 
 

O deslocamento da abordagem, em função de refletir sobre “o que sabem os 

docentes”, e não mais acerca do “que fazem os docentes” (MONTEIRO, 2007), teve 

como destaque os programas teachers’ thinking e o knowledge base. É necessário 

destacar, todavia, que as investigações que focalizam os “saberes” ou “conhecimentos” 

dos professores, partem de diferentes enfoques teórico-metodológicos.  

Borges (2001) em um artigo sobre as diferentes tipologias e classificações dos 

saberes docentes, evidencia a diversidade deste campo de pesquisa através dos trabalhos 

de Lee Shulman, Daniel Martin e de Gauthier, pois acredita que estes forneçam uma 

visão generalizada das abordagens que marcaram e marcam a investigação sobre os 

saberes docentes. Sobre o contexto da década de 1980 em que se tornou mais evidente 

essa questão, a autora aponta que  

 
[...] é com os estudos sobre a cognição dos docentes, com a volta 
ao ator – ou seja, o professor – como sujeito das ações, e mais adiante 
com a crise das profissões, com o movimento pela profissionalização, 
com as grandes reformas educativas nos Estados Unidos, que 
observamos esse tema aflorar e expandir-se rapidamente (BORGES, 
2001, p. 66).  

 
O debate emerge, entre outros motivos, com o movimento de profissionalização 

do ensino e tem como consequência a ponderação sobre o conhecimento dos 

professores. A questão dos saberes docentes no Brasil, entretanto, tornou-se mais 

presente nos anos 1990, tendo sido publicado no final desta década os primeiros estudos 

que realizavam análises que apresentaram a influência das proposições internacionais 

com a realidade brasileira (MONTEIRO, 2007; NUNES, 2001).  

A partir do panorama traçado por Nunes (2001), em relação a apropriação e 

transformação das pesquisas sobre os saberes docentes e a formação de professores no 
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Brasil, ela salienta que, salvo as diferentes formas de abordar a questão, não somente o 

desenvolvimento profissional é considerado mas, também, as trajetórias e o 

desenvolvimento pessoal do professor. Entretanto, concordamos com Carmo (2013) 

quando destaca que as investigações têm conferido pouca importância ao saber docente 

enquanto uma produção singular e pessoal. Como aponta o autor, 

 
Historicamente, o papel atribuído aos professores da Educação Básica 
tem reduzido as práticas docentes a técnicas de transmissão de 
conhecimentos validados pelas ciências de referência. De certo modo, 
por trás desse preceito, está o pressuposto de que é necessário apenas 
conhecer a matéria a ser ensinada, e somente isto sustenta a ação 
docente. Tal postura, em verdade, desqualifica as práticas que 
acontecem cotidianamente nas escolas, mais especificamente as que 
ocorrem nas salas de aula, quando não reconhecem sua existência para 
além do domínio dos conteúdos. Ali não ocorreria produção de 
conhecimento, de saber, apenas transmissão (CARMO, 2013, p. 18). 
 

De certa forma, ainda que vigente o olhar técnico denunciado por Carmo (2013), 

acreditamos que esta postura política e epistemológica vem sendo problematizada. 

Algumas possibilidades promissoras podem ser exploradas. Desse modo, para a 

cumprimento desta pesquisa que almeja investigar os saberes e práticas docentes de 

professores de Geografia, focalizaremos as compreensões de dois autores, Maurice 

Tardif e Clermont Gauthier, que investigam a profissão docente e os seus saberes e que 

tiveram forte ingerência neste campo de pesquisa no Brasil, e que podem oferecer 

contribuições teóricas férteis. Os autores abordados apresentam pontos de encontro em 

relação ao conceito de saberes docentes, mas também divergências, o que torna mais 

rico o debate. Começaremos com os subsídios de Tardif.  

Tardif (2008) nos instiga a refletir sobre o tema dos saberes docentes quando 

apresenta uma série de ponderações acerca da relação dos professores com os saberes: 

 
Os professores sabem decerto alguma coisa, mas o que, exatamente? 
Que saber é esse? São ele apenas “transmissores” de saberes 
produzidos por outros grupos? Produzem eles um ou mais saberes, no 
âmbito de sua profissão? Qual é o seu papel na definição e na seleção 
dos saberes transmitidos pela instituição escolar? Qual a sua função na 
produção dos saberes pedagógicos? As chamadas ciências da 
educação, elaboradas pelos pesquisadores e formadores universitários, 
ou os saberes e doutrinas pedagógicas, elaborados pelos ideólogos da 
educação, constituiriam todo o saber dos professores? (p. 32).  
 

Com a intenção de desconstruir o imaginário de que os professores se resumem a 

meros transmissores de conhecimentos, fruto da divisão social do trabalho intelectual 

entre os formadores e os produtores de saberes, Tardif (2008) define o saber docente 
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enquanto um saber plural, que o professor mobiliza de diferentes maneiras, e que é “ 

[...] formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p. 36). 

Ao identificar o caráter plural do repertório de conhecimentos mobilizados na 

prática docente, o autor distingue a existência de quatro tipos diferentes: i) Saberes da 

formação profissional (das ciências de educação e da ideologia pedagógica), 

transmitidos pelas instituições de formação de professores; ii) Saberes disciplinares, 

correspondentes aos diversos campos de conhecimento, que são transmitidos pela 

formação universitária como, por exemplo, a Geografia; iii) Saberes curriculares, que se 

apresentam sob a forma dos programas de ensino (objetivos, conteúdos, métodos) e; iv) 

Saberes experienciais, baseados no exercício do trabalho cotidiano.  

Esta distinção dos saberes, no entanto, se apresenta como uma argumentação que 

busca explicitar que os saberes são partes constitutivas da prática docente. Os 

professores e as professoras, assim, estabelecem diferentes relações com estes diferentes 

saberes que são produzidos por espaço/tempos diversos. Todavia, Tardif (2008) salienta 

que, por vezes, há uma relação de exterioridade entre os professores e os saberes da 

formação profissional, disciplinares e curriculares em função deles não serem os 

responsáveis pela sua produção e nem pelo seu controle.  

 A partir deste cenário, Tardif (2008) chama a atenção para os saberes 

experienciais enquanto aqueles saberes específicos, produto do trabalho cotidiano e do 

conhecimento do seu meio, e por ele mesmo validado. Nas palavras do autor: 

 
Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes 
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão 
e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. 
Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou 
teorias. São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem 
à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são 
partes constituintes enquanto prática docente) e forma um conjunto de 
representações a partir das quais os professores interpretam, 
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em 
todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura 
docente em ação (TARDIF, 2008, p. 48-49). 

 

O saber da experiência é enfatizado pelo autor por representar, na sua 

concepção, o “núcleo vital do saber docente” (TARDIF, 2008, p.54). Em outras 

palavras, os saberes produzidos e mobilizados pelos professores não configuram uma 

parte de um todo que lhes é alheio, não configuram uma relação na qual alguns 
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produzem conhecimentos universais que podem ser aplicados em qualquer prática local, 

por um corpo docente inerte e sem trajetórias profissionais e de vida. Tardif (2008) 

assinala que o saber experiencial é o 

 
[...] núcleo a partir do qual, os professores tentam transformar suas 
relações de exterioridade com os saberes em relações de interioridade 
com sua própria prática. Nesse sentido, os saberes experienciais não 
são saberes como os demais; são, ao contrário, formados de todos os 
demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas 
construídas na prática e na experiência (p. 54). 

 

Este movimento de “retradução” dos saberes heterogêneos que se corporificam e 

se materializam nas salas de aula, nos diferentes modos de lidar com as situações 

imponderáveis que emergem diariamente, se constitui em um processo formativo que dá 

origem a um saber-ser, a um saber-fazer, que permite ao professor a criação de um 

habitus profissional que é legitimado pela sua própria prática cotidiana.  

Todavia, embora os saberes experienciais tenham um caráter subjetivo, que gera 

certezas particulares, o autor aponta que estes estão em confrontos constantes com as 

redes de interação que os constituem. Afinal, o “docente raramente atua sozinho” 

(TARDIF, 2008, p. 49), ou seja, a atividade docente é um emaranhado de relações 

humanas com outros professores, com a comunidade escolar em geral e, em especial, 

com os alunos, além das interações institucionais e normativas a que estão submetidos. 

Assim sendo, as relações tecidas na prática transformam os saberes docentes – que são 

saberes interativos – em um processo dialógico de reconstrução, que se objetivam na 

sistematização de um discurso da experiência que permite a resolução de problemas.   

Resultante da prática cotidiana com as condições da profissão, os saberes 

experienciais são, ao mesmo, também saberes coletivos e não apenas pessoais. Este 

saber específico do professor é partilhado entre seus pares, o que permite a sua 

objetivação. A este respeito Tardif (2008) aponta que  

 
 [...] através das relações com os pares e, portanto, através do 
confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos 
professores, que os saberes experienciais adquirem uma certa 
objetividade: as certezas subjetivas devem ser, então, sistematizadas a 
fim de se transformarem num discurso da experiência capaz de 
informar ou formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus 
problemas. [...] Os professores são levados a tomar consciência de 
seus próprios saberes experienciais, uma vez que devem transmiti-los 
e, portanto, objetiva-los em parte, seja para si mesmos, seja para seus 
colegas. Nesse sentido, o docente é não apenas um prático mas 
também um formador (p. 49). 
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A prática docente, nesta leitura do autor, pode ser caracterizada como um 

processo de aprendizagem que se efetiva pela retradução dos saberes diversos que estão 

imbricados nas atividades que realizam, nas aulas que criativamente constroem. Os 

professores, assim, avaliam e julgam os saberes da sua formação através da adaptação 

destes as características da sua profissão.  

Outra particularidade do saber docente, apontada por Tardif (2008), é o caráter 

sincrético dos saberes que formam a base para o ensino, marca de um saber profissional 

que possui fontes diversas, que o autor define a partir de três aspectos: 

 
i) [...] um professor não possui habitualmente uma só e única 
“concepção” de sua prática, mas várias concepções que utiliza em sua 
prática, em função, ao mesmo tempo, de sua realidade cotidiana e 
biográfica e de suas necessidades, recursos e limitações.  
ii) [...] a relação entre os saberes e o trabalho docente não pode ser 
pensada segundo o modelo aplicacionista da racionalidade técnica nas 
maneiras de conceber a formação dos profissionais e no qual os 
saberes antecedem a prática [...]. 
iii) [...] os saberes do professor são, a um só tempo, construídos e 
utilizados em função de diferentes tipos de raciocínio (indução, 
dedução, abdução, analogia etc.) que expressam a flexibilidade da 
atividade docente diante de fenômenos (normas, regras, afetos, 
comportamentos, objetivos, papéis sociais) irredutíveis a uma 
racionalidade única, como por exemplo a da ciência empírica ou da 
lógica binária clássica (TARDIF, 2008, p. 65-66). 

 
Este conhecimento que não é unificado, que não se apresenta como o reflexo 

direto de uma disciplina ou concepção de ensino, está correlacionado com o que o autor 

denomina de pluralismo epistemológico. Isto é, os saberes profissionais dos professores 

possuem diferentes fontes sociais de aquisição, que se inserem e se integram de modo 

diverso no trabalho docente, de acordo com os objetivos que pretendem alcançar. Por 

isso, Tardif (2000) destaca que o saber docente possui uma certa unidade, mas que esta 

é pragmática e não teórica ou conceitual. 

Em uma espécie de genealogia dos saberes, o autor destaca não apenas uma 

análise de diferentes espaços que compõe a especificidade do saber do professor, mas 

também os diferentes tempos de aprendizagem, sejam eles provenientes de experiências 

pré-profissionais ou da socialização profissional. Não em uma perspectiva da 

abordagem do saber da experiência no tempo histórico, mas no tempo da história vivida, 

que contribui para compreender a construção da carreira profissional, esta interpretação 

faz o autor definir o saber docente como também um saber existencial e temporal.  
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Outra concepção acerca da apreensão do saber docente é a de Gauthier et al. 

(2006) que, em muitos aspectos, se assemelha as caracterizações trazidas por Tardif 

(2008) em função dos dois partirem do pressuposto de que a docência é “um ofício feito 

de saberes”. Gauthier et al. (2006), com o objetivo de avançar na reflexão a respeito de 

um repertório de conhecimentos do ensino como condição fundamental para a 

profissionalização, aponta como obstáculo o entendimento de que a docência é um 

“ofício sem saberes” e/ou um “saber sem ofício”.  

 
O desafio da profissionalização [...] obriga-nos a evitar dois erros que 
são o de um ofício sem saberes e o de saberes sem ofício. É claro que 
basear o ensino no conhecimento do conteúdo, no bom senso, na 
experiência, na intuição, no talento ou numa vasta cultura não 
favorece de modo algum a formalização de saberes e de habilidades 
específicos ao exercício do magistério. Embora expressem uma certa 
realidade, esses enunciados vêm impedir, de forma perversa, a 
manifestação de saberes profissionais específicos, pois não relacionam 
a competência à posse de um saber próprio ao ensino. [...] Por outro 
lado, lembremos que, por mais que queiramos, não podemos 
identificar, no vazio, os saberes próprios ao ensino; devemos levar em 
conta o contexto complexo e real no qual o ensino evolui, senão os 
saberes isolados corresponderão à formalização de um ofício que não 
existe (GAUTHIER et al., 2006, p. 28).  
 

A crítica trazida pelo autor se inscreve, assim, por um lado, pela argumentação 

em favor de um saber específico da docência e, por outro, que este conhecimento não 

seja sobre a docência, determinada por princípios científicos e aplicado a sala de aula, 

mas a partir da realidade em que esta profissão realmente se realiza. Desse modo, com a 

intenção de apresentar outra visão do ensino, Gauthier et al. (2006) parte de concepção 

de que este é composto de vários saberes, que o professor se utiliza no cotidiano da sua 

prática.   

Usando a metáfora “reservatório de saberes”, Gauthier et al. (2006) apresenta a 

seguinte classificação dos saberes necessários ao ensino: i) Saberes disciplinares, que 

são aqueles produzidos pelos pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas 

científicas; ii) Saberes curriculares, que são os programas de ensino; iii) Saberes das 

ciências da educação,  que são conhecimentos específicos, mas que não estão 

diretamente ligados a ação pedagógica, que foram adquiridos na formação ou no 

trabalho; iv) Saberes da tradição pedagógica, que são fruto de uma nova maneira de 

pensar a escola, a partir do século XVII, que se cristalizaram em maneiras de dar aula, e 

que até os dias atuais estão presentes nas representações que guiam as compreensões do 

que é escola e do comportamento dos professores. Estes saberes fazem parte de uma 
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concepção prévia do magistério, antes mesmo da formação profissional; v) Saberes 

experienciais, que se referem a jurisprudência do professor em relação as suas maneiras 

de fazer a partir da experiência e do hábito; vi) Saberes da ação pedagógica, que é o tipo 

específico do trabalho docente presente no reservatório geral de conhecimentos do 

professor.     

É possível perceber muitas interpretações análogas em relação aos saberes 

disciplinares, curriculares, das ciências da educação e experienciais entre Tardif (2008) 

e Gauthier et al. (2006). Em relação aos saberes experienciais, todavia, Gauthier et al. 

(2006) apresenta novos subsídios para pensar quando assinala que 

 
[...] Quer se trate de um momento único ou repetido infinitas vezes, a 
experiência do professor não deixa de ser uma coisa pessoal e, acima 
de tudo, privada. Embora o professor viva muitas experiências das 
quais tira grande proveito, tais experiências, infelizmente, 
permanecem confinadas ao segredo da sala de aula. [...] Seu 
julgamento e as razões nas quais ele se baseia nunca são conhecidos 
nem testados publicamente. [...] O que limita o saber experiencial é 
exatamente o fato de que ele é feito de pressupostos e de argumentos 
que que não são verificados por meio de métodos científicos (p. 33). 
 

Gauthier et al. (2006) coloca em questão os saberes experienciais em relação a 

sua utilidade para a constituição de saberes específicos para profissionalização, pois 

acredita que no “segredo da sala de aula”, ou seja, neste universo particular, não é 

possível o reconhecimento social do status profissional do docente. Como já foi 

apontado, Tardif (2008) não compreende a produção dos saberes dos professores como 

uma atuação solitária ou confinada aos momentos da aula em função dos processos de 

socialização feitos pelos próprios professores. Isso não significa, contudo, que o autor 

não partilhe da preocupação de Gauthier et al. (2006) acerca da necessidade do 

reconhecimento do saber oriundo da sua prática pelos outros grupos de produção de 

saberes para reivindicar um controle social legítimo. 

Tardif (2008), entretanto, acredita que uma estratégia que envolva apenas o 

plano dos saberes não é suficiente. O quadro em relação a profissionalização será 

mudado quando os professores interferirem na esfera dos outros saberes que constituem 

o saber docente, além da própria formação. Para Gauthier et al. (2006), o caminho se 

encontra no processo de tornar público os saberes experienciais através da verificação 

de pesquisas científicas realizadas em salas de aula. Diferentemente de Tardif (2008), o 

saber específico do professor para Gauthier et al. (2006) seria, nesse sentido, o da ação 

pedagógica. 
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[...] os saberes da ação pedagógica constituem um dos fundamentos da 
identidade profissional do professor. De fato, na ausência de um saber 
da ação pedagógica válido, o professor, para fundamentar seus gestos 
[...] continuará usando saberes que não somente podem comportar 
limitações importantes, mas também não o distinguem em nada, ou 
quase nada, do cidadão comum (GAUTHIER et al., 2006, p. 34). 
 

O destaque conferido ao saber da ação pedagógica, trazido pelo autor, tem a 

intenção de redimensionar a pouca atenção dada pelas pesquisas em relação a este saber 

do reservatório de conhecimentos. Ao mesmo tempo que propõe este movimento, 

contudo, o autor também desloca o lócus da construção da legitimidade do saber 

docente para a verificação científica, não obstante, chame atenção para que não se 

esbarre novamente no obstáculo de um “saber sem ofício”. 

As ideias apresentadas por Tadif (2008) e Gauthier et al. (2006), mesmo diante 

das suas confluências e distanciamentos, nos colocam perante a complexidade do 

conceito de saber docente e as suas múltiplas faces de análise. As contribuições dos 

autores nos permitem concluir que o saber-fazer e o saber-ser professor não é resultado 

exclusivo da formação profissional inicial e, portanto, dos saberes nela compreendidos, 

já que a pluralidade dos tempos e espaços de constituição dos saberes docentes 

extrapola a universidade, sendo permeada por outros espaços sociais de aquisição de 

saber, dentre eles a própria escola.  

Andrade (2006), no entanto, chama atenção para a não linearidade deste 

processo, ou seja, não se trata de um percurso progressivo de aquisição de saberes em 

diferentes contextos formativos, mas de uma circularidade. Há, de acordo com o autor, 

uma tensão “[...] em que saberes produzidos no contexto de determinadas práticas 

buscam outras práticas; e em que práticas buscam constituir seus próprios saberes, 

sejam eles efetivamente novos ou ressignificados num outro contexto” (ANDRADE, 

2006, p. 7). 

Ele aponta, assim, para o que denomina de “reorquestração de saberes” 

sugerindo que, enquanto na formação inicial o conjunto dos saberes docentes já 

presentes no licenciando são presididos por aqueles de origem universitária (saberes 

profissionais ou pedagógicos e saberes disciplinares), ao longo da carreira, pouco a 

pouco, são os saberes escolares ou curriculares e, sobretudo, os saberes experienciais 

que passam a presidir a totalidade plural dos saberes docentes. 

O tema desta pesquisa remete a esta “reorquestração de saberes” quando reflete 

sobre dois momentos de formação: a que se realiza na universidade e a que realiza 
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continuadamente na escola. Ao pensar sobre a experiência com o foco na escola, e essa 

nova reestruturação dos conhecimentos que se objetivam nas aulas de Geografia, nos 

questionamos: quais são as contribuições dos saberes (experienciais) docentes para a 

construção de uma educação para as relações étnico-raciais? 

 

 

2.2 Saber e cultura escolar 

 

No paradigma da racionalidade técnica, sobre o qual se assentou durante muito 

tempo a relação entre os professores e os saberes que ensinam, havia a compreensão de 

que a escola – instituição tida como a responsável pela divulgação da ciência – 

transmitiria os conhecimentos produzidos em outros espaços e por outros sujeitos 

(MONTEIRO, 2007). Partilhar desta perspectiva implicava, desse modo, a submissão 

da escola, dos professores e dos saberes ao controle científico das práticas educativas. 

Esta simplificação, segundo Monteiro (2007), tem tido dificuldade de se 

sustentar em função de duas críticas principais. Por um lado, a partir dos estudos sobre o 

currículo, aponta-se para a criação cultural e simbólica, atrelada as disputas em torno 

das explicações sobre a realidade; por outro, no campo da epistemologia, tem-se a 

desconstrução da ciência como única forma de produção de conhecimento válido.  

Em consequência disso, há uma renovação teórica das abordagens educacionais, 

que abrem caminhos para outras problematizações que complexificam o entendimento 

da teia de relações tecida nas escolas. Especificamente em relação aos saberes, que não 

eram objeto de análise na visão instrumental e técnica, os questionamentos voltam-se 

para dois pontos importantes: os processos de seleção cultural dos saberes veiculados na 

escola e a investigação acerca da constituição desses saberes. Buscaremos conjecturar 

de modo mais detido essas duas questões a partir dos conceitos de cultura e de saber 

escolar. 

Nos estudos provenientes da teoria crítica, assim, surgiu a categoria 

conhecimento escolar enquanto um conhecimento com características próprias, que se 

recontextualiza diante das necessidades do processo de ensino-aprendizagem 

(MONTEIRO, 2007), com a intenção de discernir a constituição do mesmo a partir de 

diferentes perspectivas, sejam elas epistemológicas, sócio-históricas e históricas. Tais 

investigações contribuíram, desse modo, para o avanço no reconhecimento das relações 

ímpares desenvolvidas na escola e, também, dos saberes por ela produzidos.  
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De acordo com Monteiro (2007), a partir de Lopes (1997), o saber escolar se 

distingue por se constituir como uma 

 
[...] configuração cognitiva própria e original da cultura escolar, o que 
abre espaço para a superação de concepções que, ao não reconhecer 
essa diferença, identificavam no saber escolar simplificações, 
banalizações ou distorções do conhecimento científico, dando origem 
a uma visão negativa e preconceituosa em relação ao trabalho dos 
professores (p. 83). 
 

A tese de que o conhecimento escolar e o científico são instâncias próprias de 

conhecimento, com constituições epistemológicas e sócio-históricas distintas, é 

contemplada por Lopes (2008). Através de uma abordagem epistemológica, ela aponta 

que nos diversos debates acerca da organização curricular, as interpretações sobre o 

conhecimento escolar tendem a considerar que as disciplinas escolares são idênticas as 

disciplinas científicas, mas com adaptações para o ensino.  

A argumentação da autora, a partir de uma perspectiva contrária, é a de que não 

cabe uma transposição direta das dinâmicas do conhecimento científico, para o contexto 

escolar.  

 
[...] o conhecimento escolar e o científico são instâncias próprias de 
conhecimento, e que as disciplinas escolares possuem uma 
constituição epistemológica e sócio-histórica distinta das disciplinas 
científicas, não cabendo, assim, uma transposição tão direta de 
interpretações das ciências de referência para o contexto escolar. [...] 
Por mais que a disciplinaridade nas ciências e a disciplinariadade na 
escola façam parte do mesmo mecanismo simbólico de fragmentação 
e controle do conhecimento (Macedo e Lopes, 2002), as relações de 
poder engendradas no campo científico são diferentes das engendradas 
no contexto escolar (LOPES, 2008, p. 46). 
 

Para a arguição e questionamento da identidade entre disciplina escolar e 

científica, Lopes (2008) parte de três perspectivas de análise para a sua fundamentação 

teórica, que auxiliam no aprofundamento da reflexão acerca dos saberes escolares: a 

história das disciplinas escolares de Ivor Goodson; os princípios de recontextualização 

de Basil Bernstein; e a epistemologia escolar a partir dos trabalhos de Chevallard e 

Develay.  

Embora não tenhamos a intenção de mergulhar nos subsídios desses autores, que 

partem de apreciações diferentes, chamamos a atenção, contudo, para o fato de 

convergirem em relação ao entendimento da existência de uma especificidade do 

conhecimento produzido nas/pelas escolas.  
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Em um diálogo significativo com alguns dos autores acima citados, Forquin 

(1992) nos traz importantes contribuições para compreender o conceito de saber e 

cultura escolar, a partir da sociologia do conhecimento. A análise do autor se desdobra 

em quatro temas, dentre eles gostaríamos de abarcar o da “seleção cultural escolar” e 

dos “imperativos didáticos e cultura escolar”. 

Refletir sobre quais conhecimentos e valores devem estar presentes na escola é 

um exercício cotidiano e inevitável na vida de professores. Não é possível ensinar tudo. 

E é assim que Forquin (1992) compreende o currículo, ou seja, currículo é seleção.  

 
[...] nem tudo aquilo que constitui uma cultura é considerado como 
tendo uma tal importância, e, de todo modo, dispomos de um tempo 
limitado; por isso uma seleção é necessária. Diferentes escolas podem 
fazer diferentes tipos de seleção no interior da cultura. Os docentes 
podem ter hierarquias de prioridades divergentes, mas todos os 
docentes e todas as escolas fazem seleções de um tipo ou de outro no 
interior da cultura (FORQUIN, 1992, p. 31).  
 

A “memória escolar”, nesse sentido, é composta de zonas de sombra que 

revelam a operação de seleção inerente a prática pedagógica. Como destaca Silva 

(1999), a pergunta “o que se deve ensinar?” é sempre presente quando nos defrontamos 

com as diferentes perspectivas teóricas curriculares. Sejam as seleções exercidas na 

cultura em relação ao passado, sejam as que recortam o presente, como destaca Forquin 

(1992), a difusão e a conservação da herança cultural realizada pela educação, em 

diferentes sociedades, é seguida de esquecimentos que precisam ser reavaliados 

continuadamente.  

Sem cogitar a possibilidade da neutralidade das escolhas do que se convenciona 

como imprescindível da experiência humana a ser perpetuada, o autor não desconsidera 

os fatores sociais, políticos e ideológicos, concordando com Raymond Williams, 

relacionados intrinsecamente a construção, e constante reinvenção, da memória coletiva 

gerida pela educação formal entre o currículo oficial, o que ensinam os professores e o 

que os alunos realmente aprendem.  

Na concepção do autor, nesse sentido, a escola se caracteriza enquanto um 

espaço de “[...] gestão e de transmissão de saberes e de símbolos” (FORQUIN, 1992, p. 

28), entretanto, ele faz uma ressalva em relação a educação escolar: 

 
A educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes 
e os materiais culturais disponíveis num momento dado numa 
sociedade. Ela deve também, a fim de os tornar efetivamente 
transmissíveis, efetivamente assimiláveis para as jovens gerações, se 
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entregar a um imenso trabalho de reorganização, de reestruturação, de 
“transposição didática” (p. 32).  
 

Forquin (1992), além da preocupação acerca da seleção dos conteúdos culturais 

presentes na sociedade, acrescenta a sua reflexão os processos de ensino, que ele 

denomina de imperativos didáticos.  Segundo o autor, a análise sociológica dos 

programas escolares se completa na compreensão das relações estabelecidas no contexto 

social e cultural das salas de aula.  

São três os imperativos didáticos por ele identificados. O primeiro, o imperativo 

da transposição, apresenta a distância entre o que o autor chama de arte de ensinar e arte 

de inventar, enquanto um mecanismo de transformação dos objetos de ensino, que leva 

em consideração não apenas o conhecimento, mas também o conhecente. O imperativo 

da interiorização está vinculado aos esquemas operatórios, como o da repetição, que são 

responsáveis pela incorporação do que foi compreendido. Já o último, os imperativos 

institucionais, marcam o modo escolar de organização do tempo, do espaço e do 

conhecimento.  

A soma desses imperativos, assim, cria “traços morfológicos e estilísticos” 

próprios dos saberes escolares, produto da cultura escolar entendida por Forquin (1992) 

como uma “cultura segunda”. Nas palavras do autor, 

 
A cultura escolar apresenta-se assim como uma “cultura segunda” 
com relação a cultura de criação ou de invenção, uma cultura derivada 
e transposta, subordinada inteiramente a uma função de mediação 
didática e determinada pelos imperativos que decorrem dessa função, 
como se vê através destes produtos e destes instrumentos 
característicos constituídos pelos programas e instruções oficiais, 
manuais, materiais didáticos, temas de deveres e de exercícios, 
controles, notas, classificações e outras formas propriamente escolares 
de recompensas e de sanções (p. 33-34). 
 

O autor parece transitar entre a compreensão da cultura escolar como uma 

cultura derivada, para uma cultura original, em função do alerta em relação a 

transposição didática (FARIA FILHO, 2004). Todavia, as preocupações de Forquin 

(1992) não estavam voltadas para o contexto francês e nem, especificamente, para este 

conceito. Nas palavras dele, o cuidado em relação ao reconhecimento dos conceitos de 

transposição didática ou de rotinização acadêmica se apresenta na percepção de que 

estes 

 
[...] não permitem dar conta de certo aspectos mais específicos dos 
saberes escolares enquanto objetos de ensino. Pode-se se perguntar se 
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de fato todos os saberes ensinados nas escolas não são 
verdadeiramente senão o resultado de uma seleção e de uma 
transposição efetuadas a partir de um corpo cultural pré-existente, e se 
não se pode considerar a escola como sendo também verdadeiramente 
produtora ou criadora de configurações cognitivas e de habitus 
originais que constituem de qualquer forma o elemento nuclear de 
uma cultura sui generis (FORQUIN, 1992, p. 34-35). 

 

Em defesa da compreensão de que há criações didáticas próprias na escola, o 

autor se apoia nas considerações de Chervel. Em Forquin (1993) o autor faz, ainda, uma 

diferenciação entre “cultura da escola”, ou seja, um regime específico deste “mundo 

social”, e o que ele define por cultura escolar.  

 
[...] conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, 
selecionados, organizados, “normalizados”, “rotinizados”, sob o efeito 
dos imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto de 
uma transmissão deliberada no contexto das escolas (p. 34-35). 

 
O conjunto de conteúdos aos quais Forquin (1993) se refere, no entanto, é a 

cultura transformada em objeto de ensino. Segundo o autor, ensinar supõe apoiar os 

conteúdos em certos elementos culturais que se considerar mais essenciais, baseados na 

razão pedagógica, o que implica uma justificativa da pertinência do conhecimento no 

processo de ensino. Acerca dessa reflexão, o autor nos questiona: “Que é que merece 

por excelência ser ensinado nas escolas? Não existem coisas mais gerais, mais 

constantes, mais incontestáveis, mais humanamente essenciais que outras?” 

(FORQUIN, 1992, p. 44).  

Esta problematização trazida pelo autor nos oferece um ponto de encontro entre 

a originalidade do saber e da cultura escolar, aqui argumentados através da seleção dos 

conteúdos e dos imperativos de didatização, com a denúncia trazida pelo documento das 

DCN para as para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Podemos e devemos nos perguntar: a valorização da 

diversidade étnico-racial tem sido vista como uma questão essencial pela cultura 

escolar?  
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CAPÍTULO 3 - Relações étnico-raciais: um diálogo entre a Geografia escolar e a 

acadêmica  

 

Podemos apontar, em linhas gerais, que a população brasileira conquistou 

grandes avanços no campo educacional no qual, em parte, são derivados da 

redemocratização e da possibilidade de modificação da educação nacional através da 

consolidação da Constituição Federal de 1988. Não é novidade, entretanto, que parte 

dos princípios constitucionais, garantidos na forma da lei enquanto fruto de muita luta 

política, ainda não se traduzem em realidade efetiva.3 Todavia, o que deve ser frisado é 

que não há apenas um recorte econômico que se expressa na desigualdade de acesso aos 

princípios educativos, devemos atentar para a continuidade do componente racial 

enquanto uma dimensão de análise que deve estar intrínseca as problemáticas que 

versam sobre a educação brasileira contemporânea.  

Desse modo, Oliveira e Sacramento (2010) indicam que a Educação, como um 

bem cultural e como um direito para a população negra, constituiu-se em um grande 

desafio que é pauta de reinvindicações dos Movimentos Negros desde os anos finais do 

século XIX até a atualidade. Ainda muito distante do que se deseja em relação ao acesso 

igualitário, as autoras apontam para um caráter crônico das desigualdades raciais na 

educação, o que diagnostica que as políticas universalistas, que “[...] são executadas por 

meio de tratamento homogêneo a toda população” (OLIVEIRA; SACRAMENTO, 

2010, p. 241), não são eficientes para a construção e promoção da igualdade racial. 

O olhar histórico nos permite compreender que a discriminação racial na 

educação não foi inaugurada na contemporaneidade. Não é justificável desconsiderar 

que alguns sujeitos foram subalternizados, tratados como objetos de civilização e, 

portanto, inferiores, e que é dever da sociedade a construção de medidas que subvertam 

a lógica racista que ainda vigora, e que se reflete nas condições de desenvolvimento das 

potencialidades dos sujeitos.  

De acordo com Abreu (2010), a importância das reivindicações por políticas de 

reparação tem ganhado espaço nos últimos tempos, em diferentes lugares do mundo. 

                                                           
3 Aos cruzarmos os textos da legislação, como a Constituição Federal de 1988 e a LDB por exemplo, com 
a edição especial da ANPED, “Conquistas em risco”, poderemos perceber que, embora haja um abismo 
entre o prescrito e o que de fato tem sido implementado, ainda assim, a conjuntura política atual apresenta 
um momento de aumento da fragilidade educacional para a população que foi historicamente colocada em 
situação de subalternidade, ou seja, para grande parcela da sociedade. 
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Ela sublinha que as reivindicações são não apenas por reparação mas, também, pelo que 

se convencionou denominar de dever de memória. Isto é, 

 
[...] a garantia, por parte do Estado e da sociedade, de que 
determinados acontecimentos não serão esquecidos, que continuarão a 
ser lembrados na memória de grupos e nações e registrados na história 
do país. Mais ainda, que grupos detentores de memórias de sofrimento 
podem e devem ter reconhecidos sua história, memória e patrimônio 
(ABREU, 2010, p. 161).  
 

A discussão a respeito do enfrentamento das ações afirmativas e direitos de 

reparação vem aumentando desde 1990,4 tendo como fundamento a Constituição de 

1988, que aponta para a necessidade de promover medidas capazes de garantir a 

igualdade e a valorização da diversidade étnica e cultural brasileira (ABREU, 2010, p. 

161). Voltado para o reconhecimento da diversidade, na esfera da educação, podemos 

apontar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que foram publicados em 1996. 

A começar de 2000, de acordo com Abreu (2010), pode-se destacar a 

normatização de várias reinvindicações5 durante o governo Fernando Henrique Cardoso 

e, principalmente, no governo Lula, feitas por movimentos negros. Dentre elas vamos 

nos concentrar nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que 

foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em março de 2004, que 

atende a alteração trazida à Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

pela Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana na Educação básica. 

Sendo uma política de ação afirmativa, as diretrizes possuem um cunho 

pedagógico, isto é, tem como intenção contribuir para a construção de novas 

mentalidades e subjetividades que estejam afinadas com valorização da diversidade 

étnico-racial e cultural, em específico com relação a população afrodescendente. Assim, 

a busca pelo combate ao racismo e a discriminação se dá pelo reconhecimento, através 

                                                           
4 Martha Abreu (2010) aponta que, desde a década de 1950, já houve algumas iniciativas do governo 
brasileiro em relação às populações afrodescentes, como a Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390), que foi 
ampliada para além do preconceito racial, através da Lei Caó (Lei nº 7.437). 
5 Algumas delas são: Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 que instituía um patrimônio cultural e 
imaterial a partir da valorização da cultura afro-brasileira e o Decreto nº 4.228 de maio de 2002, que 
instituiu o Programa Nacional de Ações Afirmativas no âmbito da Administração Pública Federal; a Lei 
10.639/2003, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira; o Decreto nº 4.886 de novembro de 2003 
que cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) e o Decreto nº 
4.886, também de novembro de 2003, que regulamentava o direito à terra aos descendentes de escravos.  
 



55 
 

de uma política curricular, que se propõe a divulgar e produzir conhecimentos; formar 

atitudes, posturas e valores que contribuam para a construção de sujeitos orgulhosos do 

seu pertencimento étnico-racial por meio da escola. A este respeito, as DCN apontam, 

no entanto, que: 

 
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e 
racial, empreender educação das relações étnico-raciais não são tarefas 
exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer 
natureza não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as 
desigualdades e discriminações correntes na sociedade perpassam por 
ali. [...] A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e 
igualitários (BRASIL, 2004, p. 14-15). 

 

Atentar para a reflexão da questão étnico-racial nas escolas, nesse sentido, quer 

dizer chamar a atenção para o fato de que, apesar da tentativa de homogeneização 

cultural realizada pela própria educação escolar, ela também se configura em uma 

importante ferramenta que ajuda a assinalar que vivemos em uma sociedade diversa em 

termos étnicos, culturais, religiosos e raciais. As DCN, todavia, contribuem não 

somente para a reflexão em torno do reconhecimento étnico-racial puro e simples. Este 

reconhecimento vem atrelado a uma crítica social que se faz necessária em função de 

um processo histórico de privilégios raciais, políticas de branqueamento da população e 

do persistente mito da democracia racial. 

Diante disso, tomando como referência as reflexões de Memmi (2007), é 

possível fazer um paralelo entre as proposições e denúncias das DCN e da Lei 

10.639/03 e o questionamento: “Por que meios ainda se transmite a herança de um 

povo?” (MEMMI, p. 145). Através desta pergunta, o autor problematiza o papel da 

educação na construção dos legados que serão estabelecidos como históricos, no qual o 

mesmo compreende que o processo de perda da história dos grupos não hegemônicos 

ocorre por não serem os que possuem o privilégio da reprodução da sua memória. Esta 

ponderação direciona nosso olhar para as disputas políticas e de concepções de mundo 

que envolvem o currículo, e redimensiona o papel das diretrizes como um instrumento 

de luta neste contexto de assimetria das relações de saber/poder, que pode contribuir 

para o combate contra os desequilíbrios das narrativas que permeiam o discurso seletivo 

da escola, em favor da igualdade racial. 
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Muitas são as interpretações da lei e das diretrizes em relação a sua 

implementação. Partimos da perspectiva de que a normatização não se reduz apenas as 

disciplinas que são citadas de modo literal, como a Educação Artística, a Literatura e a 

História, mas ao currículo escolar como um todo, já que todas as disciplinas possuem 

subsídios para formar novas mentalidades. Vamos nos ater em alguns apontamentos que 

nos ajudem a compreender os desdobramentos e desafios que se colocam entre o 

processo de reeducação para as relações étnico-raciais e o ensino de Geografia. 

Pensar nesta relação significa, no entanto, levar em consideração qual o aporte 

que a Geografia pode oferecer para uma formação humana antirracista.  Discorrer sobre 

esta questão complexa envolve, assim, apresentar o sentido de aprender e ensinar 

Geografia.  Concordamos com Santos (2012) que o sentido de ensinar e aprender 

Geografia são o de se posicionar no mundo, onde a ideia de posicionamento possui uma 

dupla significação: 

 
[...] (i) conhecer sua posição no mundo, e para isto o indivíduo precisa 
conhecer o mundo; (ii) tomar posição neste mundo, que significa se 
colocar politicamente no processo de construção e reconstrução deste 
mundo. Se posicionar no mundo é, portanto, conhecer a sua posição 
no mundo e tomar posição neste mundo, agir. Saber Geografia é saber 
onde você está, conhecer o mundo, mas isto serve fundamentalmente 
para você agir sobre este mundo no processo de reconstrução da 
sociedade: se apresentar para participar (p. 27). 

 

Ao partir dessa dupla acepção do que compreendemos, a partir de Santos (2012), 

por posicionar-se no mundo, podemos inferir que os conhecimentos desenvolvidos pela 

Geografia podem contribuir para o desenvolvimento de um olhar que permita aos 

alunos das diferentes identificações étnico-raciais saber como é o mundo, e o papel que 

desempenham. Do ponto de vista pedagógico, podemos dizer que saber sua posição não 

apenas geográfica, mas também racial e social, possibilita o descortinamento de 

privilégios históricos e a problematização de ausências silenciosas, que estão cada dia 

mais se fazendo ouvir.  

Desse modo, as diretrizes se apresentam como essenciais para tensionar o 

modelo de leitura espacial presente no ensino de Geografia, já que podemos identificar 

uma visão de mundo com forte presença de uma perspectiva eurocêntrica (CRUZ, 2011; 

CORRÊA, 2013; SANTOS, 2013). A este respeito, Santos (2013) nos traz grandes 

contribuições ao sintetizar algumas leituras de mundo reproduzidas pelo ensino de 

Geografia: 
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(i) associação entre grupos raciais e regiões (geoculturais) de origem 
[...];(ii) divisão dicotômica do mundo (desde Ratzel) entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos [...]; (iii) difusão da monocultura 
do tempo (espaço) linear, pela forma como se trabalha o papel da 
técnica como dimensão evolutiva [...] (iv) separação entre humanidade 
e natureza [...]; visão do mundo contemporâneo como sendo o 
transbordamento de processos econômicos, políticos, sociais, militares 
e culturais da Europa [...]; (v) difusão de uma visão tecnicista e 
cartesiana de mundo [...] (SANTOS, 2013, p. 133).    
 

A “Geografia que se ensina”, como já apontado em Silva (2016), em 

consonância com o que foi destacado por Santos (2013), está profundamente marcada 

por um caráter monocultural. É possível vislumbrar no ensino as consequências de uma 

ciência ocidental fundada no pensamento abissal (SANTOS, 2007) e a subalternização 

cultural e epistemológica a que foram submetidas, especificamente no Brasil, as 

populações indígenas e afrodescendentes.  

 A Lei 10.639/03 e as DCN nos colocam uma agenda que remete, assim, não 

somente ao acréscimo de conteúdos desconsiderados, temas e posturas mas, também, a 

revisão do que já se realiza, o que sinaliza a proposição de outras perspectivas de olhar a 

realidade. Corrêa (2013), a partir de Porto-Gonçalves (2006), assinala que é preciso 

entender e estender os sentidos da geografia, em outras palavras, conferir legitimidade, 

visibilidade e voz para as geo-grafias que se encontram invisíveis nas narrativas oficias. 

Isto é, “[...] não basta inserir conteúdos sobre a África, [...] precisa mudar 

o que ensina sobre Europa e sobre América” (SANTOS, 2003, p. 13) e, para este 

movimento, tem-se que problematizar a visão de mundo dominante na nossa formação. 

Não sem advertência, a norma que almeja orientar a implementação de 

conteúdos com a finalidade de fomentar a reeducação das relações étnico-raciais 

determina que há a necessidade de 

 
[...] professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de 
conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar 
positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento 
étnico racial [...] Daí a necessidade de se insistir e investir para que os 
professores, além de sólida formação na área específica de atuação, 
recebam formação que os capacite não só a compreender a 
importância das questões relacionadas à diversidade étnico-raciais, 
mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias 
pedagógicas que possam auxiliar a reeduca-las (BRASIL, 2004, p. 
17). 
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Concordamos com esta inferência e compreendemos que a formação continuada 

dos professores é um elemento indispensável para o constante reencontro dos mesmos 

com os debates e os avanços produzidos pelos estudiosos em relação a educação para as 

relações étnico-raciais. Com relação a produção acadêmica da Geografia sobre essas 

questões, de acordo com Santos (2014), podemos apontar para a intensificação6 deste 

debate no Brasil, muito influenciado pelo Movimento Negro, nos últimos vinte anos. 

 Apontando também nesta direção, Cirqueira e Corrêa (2012) realizaram um 

trabalho de levantamento e análise das dissertações e teses produzidas nos programas de 

Pós-graduações em Geografia no Brasil acerca da questão étnico-racial, com a intenção 

de melhor compreender como a Geografia acadêmica se insere nesta reflexão.  

Apesar de ter sido constatado o crescimento no número de trabalhos a partir dos 

anos 2000 a 2011,7 os autores ressaltam que a Geografia ainda pouco desenvolve essa 

temática se comparado ao total de quarenta e cinco pós-graduações existentes no país. 

Os resultados apresentados pelo levantamento dos dados da pesquisa de Cirqueira e 

Corrêa (2012) foram divididos em quatro eixos temáticos. Assim, dos cinquenta e 

quatro (54) trabalhos encontrados, dentre teses (13) e dissertações (41), que têm como 

temática a questão étnico-racial, dezessete (17) dizem respeito à tendência “espaço e 

relações étnico-raciais”, dezenove (19) a “identidades e territorialidades negras”, dez 

(10) a “geopolítica dos países africanos” e oito (08) a “territórios e manifestações 

culturais e religiosas”. 

Tendo como um dos objetivos da pesquisa dos autores a verificação das 

principais lacunas em relação ao tema, os mesmos identificaram como a mais grave a 

falta de produção sobre a questão étnico-racial e a educação. 

 
Nos últimos anos tem havido um debate intenso em torno da lei 
10.639, promulgada em 2003, que obriga a implementação no ensino 
básico de conteúdos sobre a história da África e dos afro-descentes no 
Brasil, suas lutas e importância na formação cultura, econômica e 
política do território brasileiro. Este dispositivo jurídico, mais que 
obrigar a inserção de uma gama de conteúdos no currículo, nos dá a 
possibilidade de propor outras leituras sobre a formação do território 

                                                           
6 Clézio dos Santos (2014), dentre as obras publicadas nos últimos vinte anos, destaca: Anjos (2001, 
2005a, 2005b, 2010), Ratts (2003, 2010), Santos (2007, 2010, 2011), Campos (2005), Carril (2006), 
Vazzoler (2006), e Almeida (2010). 
7 Cirqueira e Corrêa (2012) destacam que, em uma análise cronológica, antes dos anos 2000 haviam 
poucos trabalhos (1977-1999 foram encontrados 7 trabalhos) que se propunham a debater as questões 
étnico-raciais sob o viés da Geografia. A interpretação do crescimento quantitativo dos dados pelos 
autores aponta não somente para o aumento do número de pós-graduações mas, também, para o aumento 
da visibilidade da questão racial em função dos processos de territorialização das comunidades 
remanescentes de quilombos.  
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brasileiro, questionando o papel subalternizado do negro na 
organização do espaço brasileiro, abrindo uma ampla agenda de 
estudos fora dos moldes eurocêntricos. 
Contudo, pelo que notamos a pós-graduação tem passado ao largo 
desse importante debate, apesar da Geografia ser uma disciplina 
presente no ensino básico. Nenhum trabalho problematizou essa 
temática, ou ao menos dedicou um espaço para a discussão do ensino 
de geografia, ou para a lei 10.639 (CIRQUEIRA; CORRÊA: 2012, p.  
13).  
 

Interpretamos os dados e a lacuna apontada pela pesquisa de Cirqueira e Corrêa 

(2012) como reflexo da razão indolente (SANTOS, 2002) que está impregnada nas 

ciências sociais e, por conta disso, a sua projeção na Geografia acadêmica se dá através 

de temas que são vistos como importantes, e outros não, embora este cenário esteja 

mostrando pistas de transformação. 

Entendemos que o documento das DCN avança na direção da abertura para 

novos espaços de produção de conhecimento, para além da Universidade, quando 

destaca a importância do diálogo entre os grupos do Movimento Negro e as 

experiências já realizadas por professores e escolas. Este deslocamento, que fomenta e 

amplia os espaços de formação acerca das lutas sociais dos grupos excluídos, no 

entanto, não diminui a importância da reflexão sobre a perspectiva teórica que está 

formando os professores. 

Como destaca Gomes (2011), os meios acadêmicos são muito resistentes a esta 

troca proposta pelo documento, o que tem como consequência o pequeno destaque deste 

debate nos cursos de graduação e pós-graduação na área da educação. Com relação a 

penetração da perspectiva multicultural8 na universidade, Candau (2011) assinala que é 

ainda muito frágil, recentemente incluída nos cursos de formação inicial dos 

educadores, de acordo com as inciativas pessoais dos professores.  

Não obstante, em relação à formação de professores, Oliveira e Sacramento 

(2010) assinalam que os órgãos oficiais têm tomado medidas muito tímidas no tocante a 

preparação dos docentes para um trabalho satisfatório. O que as autoras focalizam é que 

embora haja um abismo entre o que os documentos oficiais declaram e a realidade 

efetiva, existe na educação uma possibilidade latente de aproximação entre o proposto e 

o cotidiano escolar.  

Tal afirmação aplicada ao ensino de Geografia e, consequentemente, às “artes de 

fazer” (CERTEAU, 2009) dos professores, entretanto, deve ser qualificada e pontuada 

                                                           
8 Candau (2011) aponta que o multiculturalismo não nasceu nas universidades, mas na luta dos grupos 
sociais excluídos e discriminados.   
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de modo mais detalhado, já que muitas vezes, como já foi advertido a partir da 

epistemologia escolar, a prática escolar cotidiana é vista apenas como uma reprodução 

distorcida de outros conhecimentos e espaços. Diferenciar, portanto, a Geografia escolar 

da acadêmica faz-se necessário para nos posicionarmos sobre qual concepção de ensino 

de Geografia partimos para realizar nossa análise acerca das potencialidades e 

limitações presentes na implementação da temática étnico-racial nas aulas.  

 

 

3.1 Percurso histórico da Geografia como disciplina escolar: da macro análise às 

criações curriculares cotidianas 

 

A partir desse momento almejamos fazer um resgate da constituição da 

Geografia enquanto disciplina escolar para apontar as particularidades da mesma e a sua 

relação com a ciência de referência. Acreditamos que seja relevante em função de 

corroborar com a premissa de que a Geografia escolar possui uma relativa autonomia 

diante do que se produz no campo acadêmico, o que percebemos ser uma exigência para 

a elucidação da relação complexa entre os diálogos e proposições acerca do ensino da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e o que efetivamente é realizado 

nas escolas. Para isso vamos recorrer abordagem sócio-histórica das matérias escolares  

Esse enfoque, de acordo com Goodson (1990), tem significado partir de duas 

perspectivas: a sociológica e a filosófica. Em resumo podemos destacar que o ponto 

forte da perspectiva sociológica é apontar como o conhecimento escolar, estruturado 

através das disciplinas, está permeado por relações de poder que submetem os 

conteúdos aos interesses das classes dominantes. Esta compreensão dicotômica de 

dominantes e subordinados, por outro lado, desconsidera as resistências e os múltiplos 

interesses que estão sendo disputados pelos grupos envolvidos.  

Já na visão filosófica, que se contrapõe a sociológica, coloca-se em destaque o 

papel dos intelectuais universitários para a criação, ou melhor, tradução, dos 

conhecimentos científicos que darão origem as matérias escolares. Esta concepção, que 

deriva as disciplinas escolares dos trabalhos acadêmicos dos especialistas, segundo 

Goodson (1990), é geralmente aceita tanto por educadores como por leigos. Sendo 

sustentada por agências educacionais, órgãos governamentais e associações de 

disciplinas, o autor denomina-a como a “visão oficial”.   
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Goodson (1990), no entanto, critica este entendimento e argumenta que para 

avançar para além desse consenso há a necessidade de focalizar o processo histórico de 

surgimento das disciplinas escolares e, assim, apreender os estágios de evolução, as 

estratégias empregadas para seguir em direção ao status acadêmico e, ainda, as 

interferências produzidas pelos próprios professores e pelos organizadores da escola. 

Sobre esta questão o autor assinala: 

 
O grau de isolamento ou de autonomia das matérias escolares pode ser 
visto, numa análise mais atenta, como estando relacionado aos 
estágios da evolução das matérias. Longe de serem derivadas das 
disciplinas acadêmicas, muitas matérias escolares precedem 
cronologicamente suas disciplinas-mãe: nessas circunstâncias a 
matéria escolar em desenvolvimento realmente causa a criação de uma 
base universitária para a “disciplina” de forma que professores 
secundários das matérias escolares possam ser treinados (GOODSON, 
1990, p. 235). 
 

Em vista disso, Goodson (1990) desnaturaliza a percepção unilateral entre a 

universidade e a escola, e abre espaço para analisar a complexa teia que envolve a 

constituição das disciplinas escolares. Neste texto o autor descreve este processo 

histórico no caso específico da Geografia escolar no sistema educacional britânico. 

Optamos, contudo, por contar apenas o percurso da Geografia escolar no Brasil. 

De antemão, chamamos a atenção para o fato de que não são muitas as pesquisas 

que se dedicam a explorar a história da Geografia escolar9 (ALBUQUERQUE, 2011; 

ROCHA, 1998; 2010). Além disso, destaca-se que, de acordo com Albuquerque (2011), 

parte dos autores que analisam o ensino de Geografia comungam da perspectiva de que 

as disciplinas escolares e acadêmicas são correspondentes ou, por outro lado, que a 

Geografia escolar é uma mera simplificação da ciência. Seguindo este ponto de vista, a 

disciplina escolar Geografia seria apenas o desdobramento do campo da ciência 

geográfica. 

Albuquerque (2011), por meio da perspectiva teórica da história das disciplinas 

escolares, contribui para esta reflexão na medida em que analisa a relação entre a escola 

e a academia, através do processo histórico da constituição da Geografia. Para isso a 

autora destaca dois momentos da história da Geografia escolar no Brasil:  

 
[...] o primeiro momento inicia-se na década de 1830 e vai até a 
década de 1910, se configura como o período em que o saber 

                                                           
9 Albuquerque (2011) destaca as contribuições de Santos (2005), Rocha (1996),Ferraz (1995), Pontuschka 
(1994),Vlach (1988), Pereira (1999), Vesentini (2004) e Issler (1973). 
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geográfico se constitui como tal e a disciplina Geografia se institui, 
com propósitos e finalidades específicas e de acordo com o papel da 
escola na época. Além disso, foram elaborados currículos ou 
legislações que direta ou indiretamente serviam de referenciais para as 
escolas do país. Com relação à escola secundária, efetivamente, isto 
passa a acontecer após a criação do Colégio Pedro II, em 1837, e a 
obrigatoriedade de que as escolas (privadas e públicas) seguissem este 
Colégio como padrão, constituindo o seu currículo como modelo 
nacional para todas as disciplinas.  
O segundo momento abarca o período entre 1911 e a década de 1930. 
Neste período, assiste-se, pelo menos em parte da produção escolar, à 
incorporação de aportes teórico-metodológicos e de temas difundidos 
pela recém-criada Geografia moderna no Brasil e pela pedagogia 
científica, resultando, inclusive, na institucionalização de uma 
Geografia acadêmica no país, pois os cursos superiores são criados 
com a finalidade de formar professores para a escola básica 
(ALBUQUERQUE, 2011, p. 21). 

 

Segundo a autora, estes dois momentos compõem o período de delimitação mais 

utilizado para explicitar o que se denomina, corriqueiramente, de Geografia Tradicional. 

Esta que, por vezes, é apresentada como uma periodização homogênea em que não 

distingue as produções escolares das suas relações com as produções científicas. A 

produção escolar é percebida, em muitos casos, como o marco inicial do conhecimento 

geográfico, mas que posteriormente passou a se caracterizar pela reprodução do que se 

fazia/faz na academia.  

 Albuquerque (2011) situa-se de modo contrário, e destaca que a relação entre as 

duas instituições (escola e academia) não se configura somente por determinações da 

segunda sobre a primeira, mas por trocas, por uma via de mão dupla.  Rocha (1998) 

reitera esta posição ao apontar que  

 

A disciplina geografia se constatou, não se constitui numa 
“vulgarização” do saber erudito produzido pelos departamentos de 
geografia ou seus congêneres. A Geografia escolar é dotada de uma 
dinâmica própria, de uma autonomia caracterizada, sobretudo, pela 
reelaboração dos conhecimentos científicos e a sua consequente 
transposição didática. Apesar de não podermos e não devemos negar a 
influência da ciência de referência (no caso a ciência geográfica), 
nossa pesquisa procurou chamar a atenção para a autonomia que a 
geografia escolar detêm frente à geografia científica. Acreditamos que 
para melhor entendermos a dinâmica da disciplina geografia em sua 
trajetória curricular, não basta só conhecer a história da ciência 
geográfica e o rebatimento das suas mudanças epistemológicas na 
geografia ensinada, mas, também, precisamos desvelar e compreender 
a própria cultura escolar que influencia e é influenciada pelas 
diferentes disciplinas escolares dentre elas a geografia (p. 9-10). 
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É importante destacar que a Geografia escolar no Brasil é anterior a Geografia 

acadêmica, desse modo, como indica Albuquerque (2011), a produção escolar 

inicialmente era a única existente, mas que, posteriormente, passou a partilhar dos 

conhecimentos produzidos pela academia. A autora assinala ainda que não desconsidera 

as publicações do Institutos Históricos e Geográficos, porém, estas não eram 

efetivamente acadêmicas. Do mesmo modo, Goodson (1990) aponta que a matéria 

escolar Geografia precede a sua disciplina-mãe no caso britânico. 

Com a intenção de compreender a relação entre a disciplina escolar (Geografia) 

e a sua ciência de referência (Ciência Geográfica), Albuquerque (2011) também 

apresenta a história desta disciplina através da periodização feita por Rocha (1996), que 

é dividida em três momentos. O primeiro período corresponde aos primórdios da 

educação jesuítica no Brasil e a introdução dos ideais da Geografia científica, isto é, do 

período colonial até o início do século XX, denominado por ele de Geografia clássica. 

Nos primórdios deste período a Geografia ainda não era uma disciplina, seja 

acadêmica ou escolar, sendo os conteúdos um apanhado de informações gerais sobre a 

Terra. Esta característica muda quando em 1837 a Geografia passa a fazer parte do 

currículo do Colégio Imperial Pedro II, tornando-se oficialmente10 uma disciplina 

escolar. 

Sobre a constituição do saber geográfico escolar neste período, Albuquerque 

(2011) aponta que “[...] vai se dando a partir das proposições postas pela escola (alunos 

e professores), pelos autores de livros didáticos e pela sociedade em geral que a 

influenciam direta ou indiretamente” (p. 37). O que caracterizava o saber escolar no 

período da Geografia Clássica era, assim, a abordagem a partir de nomenclaturas, e as 

práticas escolares tinham como centro do processo de ensino, a memorização. Com base 

no levantamento de obras e livros didáticos utilizados neste período, de acordo com a 

autora, a produção escolar brasileira se aproximou muito pouco da produção da sua 

ciência de referência, que ainda estava em processo de construção. Os autores que 

tinham acesso as proposições da Geografia científica, porém, sugeriam transformações 

para o material didático, embora isso fosse uma exceção e não a regra.  

                                                           
10 Albuquerque (2011) constrói em seu trabalho uma argumentação, fundamentada em pesquisas, 
problematizando a fundação do Colégio Pedro II como o marco da origem institucional da Geografia 
escolar, em função de existirem escolas e livros didáticos com a disciplina Geografia no currículo, se 
contrapondo a tese de Rocha (1996). Embora este debate seja muito importante, já que abre a 
possibilidade de novas investigações sobre a história da Geografia escolar, não se constitui como um 
debate fundamental para este trabalho.  
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Tendo o Pedro II sido pensado como um paradigma educacional, o modelo 

seguido pelas elites brasileiras foi o francês. Como aponta Rocha (2010), não só o 

padrão de educação, mas também os conteúdos adotados pelas disciplinas foram 

“transplantados” da França para o Brasil. Mesmo com a posterior criação de 

compêndios brasileiros, eles se aproximavam muito das publicações francesas. O autor 

não descarta, contudo, a necessidade de um estudo mais avançado sobre esta 

interpretação já que acredita que as especificidades sócio-históricas do Brasil 

interferiram neste padrão estrangeiro importado. 

A década de 1920, entretanto, dá início a profundas mudanças na Geografia 

escolar brasileira. O segundo período apontado por Rocha (1996), como indica 

Albuquerque (2011), marca a aproximação entre o saber geográfico escolar e a 

Geografia moderna, trazida para a escola brasileira por Carlos Miguel Delgado de 

Carvalho,11 autor e propagador de práticas escolares assentadas nas teorias 

escolanovistas, já difundidas na Europa e nos EUA. Outros autores como Raja 

Gabaglia, Honório Silvestre e Everardo Backheuser também foram destacados em 

relação a elaboração de currículos e livros didáticos, formação de professores e 

propostas metodológicas. Outras perspectivas também se colocaram, como a adoção de 

uma Geografia Lablacheana, por Aroldo de Azevedo. 

Um novo olhar sobre o ensino de Geografia foi se construindo na medida em 

que alguns autores passaram influenciar a elaboração de currículos e a trabalhar na 

formação de professores, embora a escala de abrangência não acometesse todo o país. 

Nesse momento já havia uma diversidade de compêndios, livros e manuais escolares 

publicados no Brasil, além da criação dos cursos superiores de História e Geografia, a 

partir da década de 1930. Mas que ainda demorariam muito a causar qualquer impacto 

significativo nas salas de aula da educação básica escolar, sobretudo em lugares mais 

distantes das grandes metrópoles de então.  

No entanto, esse período é marcado por significativas transformações e disputas. 

Como fator externo que interferiu na consolidação da Geografia escolar, podemos 

demarcar o contexto da divulgação e fortalecimento da política nacionalista, em Vargas. 
                                                           
11 De acordo com Albuquerque (2011), Delgado de Carvalho era oriundo de família abastada, tendo 
nascido na França, em 1884, em função do pai estar realizando atividade diplomática neste país. Como de 
costume nas classes dominantes, estudou e morou na França, Inglaterra e Suíça. Bacharelou-se em Letras, 
cursou Direito e, posteriormente, Economia e Política. Umas das suas mais importantes obras para a 
Geografia escolar foi o compêndio Geographia do Brasil – Tomo I. Na década de 1920 assumiu a cadeira 
de Geografia no Pedro II, também foi mentor e organizador do Curso Livre Superior em Geografia da 
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro destinado a atualização de professores do ensino primário, 
entre outros cargos na área de Educação.  
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A Geografia, como outras disciplinas, cumpre um papel nas políticas de Estado, 

contribuindo na formação de cidadãos através da difusão do nacionalismo patriótico, da 

construção do sentimento de pertencimento a nação. Por meio da sua construção 

pedagógica, apoiada sobretudo na descrição dos aspectos naturais, o ensino de 

Geografia, como aponta Lacoste (2011), tinha a “tarefa de mostrar a pátria”. 

Este cenário político também foi propulsor do desenvolvimento científico. 

Reconhecido por muitos estudiosos, Delgado de Carvalho se apresenta como um 

importante incentivador da renovação da Geografia escolar, seja em relação a sua 

produção de livros didáticos ou a metodologia de ensino. Tinha como posicionamento 

uma perspectiva que propunha um conhecimento mais científico da Geografia, marcado 

pelo positivismo e pelos métodos pedagógicos ativos (ROCHA, 2010). Este período vai 

até os anos 1970, quando com a ditadura militar se institui os Estudos Sociais, atrelado a 

perspectiva pedagógica do tecnicismo.  

O terceiro e atual período da história da Geografia escolar, de acordo com Rocha 

(1996), através de leitura Albuquerque (2011), corresponderia ao debate das Geografias 

críticas. Vesentini (2001, p. 2) assinala que, ao contrário do que se pensa, este 

movimento não se iniciou nos estudos universitários, mas através dos professores do 

atual ensino fundamental e médio. Um pequeno grupo de professores buscou superar, 

em alguma medida, a sua tradição, a sua formação e a receita universitária do que 

deveria ser ensinado nas escolas. A geocrítica a nível acadêmico, desse modo, se deveu 

ao diálogo entre os professores da escola e os docentes universitários descontentes com 

a repressão política e social da década de 1960/70. Todavia, mesmo que ante este 

cenário, não é novidade assinalar que em termos de reconhecimento a Geografia 

acadêmica foi se sobrepondo a Geografia escolar. 

Como alerta Vesentini (2001), no entanto, precisamos delimitar o que seria a 

Geografia crítica.  

 
[...] foi aquela – ou, mais propriamente, aquelas, no plural – que não 
apenas procurou superar tanto a geografia tradicional quanto a 
quantitativa, como principalmente procurou se envolver com novos 
sujeitos, buscou se identificar com a sociedade civil, tentou se 
dissociar do Estado [...] e se engajar enquanto saber crítico – aquele 
que analisa, compreende, aponta as contradições e os limites, busca 
contribuir na ação... – nas reivindicações dos oprimidos, das mulheres, 
dos indígenas, dos negros e todas as demais etnias subjugadas, dos 
excluídos, dos dominados, dos que ensejam criar algo novo, dos 
cidadãos em geral na (re)invenção de novos direitos (p. 1).  
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Com relação as questões étnico-raciais, no entanto, podemos considerar que 

ainda estamos no processo de realização de uma nova leitura dos “Outros” através da 

Geografia escolar. Não encontramos nas literaturas que tratam da história da disciplina 

nenhuma bibliografia que abordasse a inserção da temática racial nesta perspectiva. 

Acreditamos que isto reflita mudanças recentes, em função da Lei 10.639/03, que se 

encontram em andamento e, por isso, não estão escritas na história “geral” da Geografia 

escolar. 

Por outro lado, muitos são os indícios da marca de uma compreensão europeia 

da Geografia através dos conteúdos lecionados. O percurso da disciplina aponta para 

uma história que tem como marca a presença de uma perspectiva importada da Europa, 

a despeito de outras possíveis, que ainda se faz presente no ensino de Geografia. Mas 

não podemos desconsiderar que “[...] os rumos de uma disciplina são afetados por 

debates e disputas entre os subgrupos que a compõem, bem como as influências 

decorrentes de aspectos da política educacional e da sociedade” (ROCHA, 1998, p. 4). 

Isto quer dizer que a inserção da questão étnico-racial se apresenta como uma disputa 

atual no âmbito da Geografia escolar, que se expressa juridicamente nas DCN e na Lei.  

Embora tenhamos nos demorado na descrição do percurso da Geografia escolar 

brasileira, no que poderia corresponder ao que Goodson (1990, p. 248) chamou de “[...] 

longa marcha em direção à aceitação (da Geografia) como uma disciplina acadêmica”, 

esta não é a escala de análise principal nesta pesquisa. Nesse sentido, outras “falas” 

devem submergir, outras histórias da disciplina escolar precisam ser contadas neste 

processo de “fazer-fazendo” uma educação antirracista. Podemos buscar fragmentos 

dessa Geografia nas criações cotidianas vivenciadas pelos professores que praticam e 

constroem, aula a aula, um capítulo desta disciplina escolar.   
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PARTE II - Táticas silenciosas versus estratégias de silenciamento: a sala de aula 

como um palco de inventividades  

 

(...) o que é que pedimos para nos fazer crer 
ou autorizar-nos a dizer quando lhe 
dedicamos a escrita que outrora se oferecia 
em homenagem aos deuses ou às musas 
inspiradoras? 

 
(Certeau)  

 

Esta parte da pesquisa é destinada a ecoar às criações escolares anônimas, em 

um sentido compartilhado com heróis e heroínas comuns, para nós, os professores 

Lívia, Victor e Simone.  Não perdemos de vista, pensando junto com Michel de 

Certeau, que tratar as inventividades dos professores é chamar atenção para questões 

que não vencem as regularidades do cotidiano, mas que, ainda assim, são um conjunto 

de práticas criativas de lidar com o imponderável.  

Se dedica a refletir, desse modo, sobre as possibilidades de compreender o 

problema inicial posto pela pesquisa à luz das falas produzidas a partir das entrevistas 

com os professores supervisores de Geografia do PIBID da UFF, de acordo com a 

metodologia já apresentada. Construímos, assim, uma análise que gira em torno da 

seguinte inquietação: quais as tensões, obstáculos e potencialidades existentes entre os 

saberes docentes e as questões étnico-raciais suscitadas, particularmente, pelas aulas de 

Geografia? 

Assim sendo, esta parte do trabalho está dividida em três capítulos. No primeiro, 

apresentaremos os interlocutores da investigação, com a intenção dos nos aproximarmos 

do seu eu pessoal para, posteriormente, compreendermos a singularidade das suas “artes 

de fazer”. Isto é, partiremos das suas narrativas para a ampliação do entendimento 

acerca dos saberes docentes e escolares, e seus usos na implementação da temática 

étnico-racial no cotidiano das aulas de Geografia.  

Nos dois capítulos seguintes, nos dedicamos a construir um diálogo com os 

professores, através da exposição dos seus depoimentos e dos significados deles 

depreendidos. Destaca-se, de antemão, que assumimos em nossa análise a ambivalência 

da cultura escolar, que se caracteriza por fazer-se em um emaranhado de disputas acerca 

da escola que se deseja. O que se escuta aqui, portanto, não são falas alheias à escola, 

mas vozes de professores e, por isso, vozes escolares.  
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Para que não haja dúvida, dito de outro modo, consideramos os professores não 

como pessoas falando da escola, de fora para dentro, mas como expressão da escola 

falando de si mesma, por mais que às vezes eles próprios possam se expressar como se 

fossem uma consciência crítica exterior ao mundo escolar. Os capítulos cinco e seis são, 

portanto, o resultado de uma fala compartilhada que será apresentada através das 

categorias de análise: “Constituição dos saberes dos professores de Geografia” e 

“Mobilização dos saberes dos professores de Geografia”.  
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CAPÍTULO 4. Apresentando os sujeitos da pesquisa 

 

Nos ocuparemos nesta seção da apresentação dos professores supervisores do 

PIBID de Geografia da UFF que se dispuseram a colaborar para construção desta 

investigação, seguindo a ordem alfabética dos seus nomes. O perfil dos docentes foi 

traçado com base nas entrevistas realizadas e nos dados pessoais e informações sobre 

formação acadêmica e a experiência profissional em relação a temática étnico-racial no 

Ensino de Geografia, obtidos através dos questionários aplicados e das entrevistas.  

Antes de apresentar individualmente os professores, assinalamos que todos 

afirmaram conhecer a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (Parecer CNE nº 3/2004) e acreditam ser possível o Ensino de 

Geografia contribuir com os propósitos preconizados nesses instrumentos normativos. 

Para atingir esta finalidade, afirmam que na sua prática cotidiana buscam cooperar com 

a construção de uma educação das relações étnico-raciais através das aulas de 

Geografia. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nome e idade: Lívia Vargas de Souza, 28 anos 

Formação (local e tempo): Licenciatura em Geografia na 
Universidade Federal Fluminense (2007/2010) – Mestrado 
em Geografia na Universidade Federal Fluminense (2017- 
Cursando) 

Escolas onde trabalha: Ciep 513 

Tempo na profissão: 5 anos 

 

O tom vital: “Aos poucos eu fui me constituindo como professora. Eu acho que isso 
nunca acaba, acho que isso vai sendo cada vez mais...eu vou formando alunos e eles vão 
me formando cada vez mais”. 
 

 

A relação entre afetividade e docência revela sinais que permite nos 

aproximarmos da identidade profissional da professora Lívia, que indica que ela possui 

bom relacionamento com seus estudantes, e os considera protagonistas no processo de 
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aprendizagem. Sempre aponta para a necessidade de ensinar um conhecimento 

contextualizado, que possua sentido para o aluno, levando em consideração, ao ensinar, 

a vida deles.  

Comprometida com as suas ações profissionais, gosta de estar em sala de aula, e 

confere grande importância à experiência docente e à relação com os estudantes para a 

sua formação enquanto professora, destacando as suas vivências na escola, com seus 

pares, como um elemento vital. Afirma que é a demanda dos alunos (ou o que 

compreende ser importante para eles) que faz com que ela tenha a necessidade de 

trabalhar as questões raciais a partir das aulas de Geografia, em um processo cotidiano, 

contínuo e coletivo de construção de modos de tratar a temática étnico-racial. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nome e idade: Victor Carvalho Loback de Faria, 28 anos 

Formação (local e tempo): Licenciatura em Geografia na 
Universidade Federal Fluminense (2009/2012) – Mestrado 
em Educação na Universidade Federal Fluminense 
(2013/2015) – Doutorado em Educação na Universidade 
Federal Fluminense (2017/cursando) 

Escolas onde trabalha: Ciep 246 e Colégio Santa Terezinha 

Tempo na profissão: 7 anos 

 

O tom vital: “Quando viro professor regente de uma turma regular, já estou fazendo as 
pesquisas do mestrado. Eu não entrei ainda, mas quando entro já estou com as 
pesquisas, com as leituras... então não vou dizer que faço uma Geografia descolonial, 
não tem como, mas desde sempre isso foi uma questão.” 
 

 

 Professor envolvido com seu trabalho, e propositor de formas mais igualitárias 

de compreender o mundo, e os sujeitos que nele habitam, utiliza-se da sua capacidade 

crítica de argumentação para tornar-se um importante sinalizador interno dos desafios 

que a escola precisa enfrentar. Com uma atenção especial em relação a “quem se 

ensina”, busca estabelecer um diálogo entre “o que se ensina” e os propósitos que 

pretende alcançar através da sua disciplina escolar. 
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Com grande domínio dos saberes da ciência, o professor Victor se assume 

comprometido com a construção de uma Geografia escolar que não reproduza uma 

leitura eurocêntrica da realidade, reflexão que desempenhou na sua pesquisa de 

mestrado. Em um processo sucessivo de formação continuada, destaca a relevância da 

formação acadêmica para a construção e o embasamento da sua prática, em especial o 

papel do pensamento descolonial enquanto uma perspectiva teórica elucidativa para 

pensar as questões étnico-raciais e a sua interface com o ensino de Geografia.  

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nome e idade: Simone Antunes Ferreira, 31 anos 

Formação (local e tempo): Licenciatura em Geografia na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005/2010) – 
Especialização em Educação Básica na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (2013/2014) - Especialização em 
Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro (2014/2016) 

Escolas onde trabalha: Instituto de Educação Professor 
Ismael Coutinho e Escola Municipal Valtair Gabi  

Tempo na profissão: 9 anos 

 

O tom vital: “Eu tive acesso a isso, tive acesso aquilo, mas vários dos meus não tiveram 
acesso. Aí falei: cara, o mínimo que eu posso fazer enquanto professora, se eu decidir 
realmente ser professora é isso... é ajudar outras pessoas a chegarem em outros 
espaços.” 
 

 

As primeiras experiências no ofício docente, e a posterior certeza do desejo de 

exercer a profissão, nos apresenta a uma professora que enxerga no magistério a 

possibilidade potente de se realizar enquanto meio de intervenção social, marcadamente 

vinculado ao seu anseio de contribuir para a diminuição das desigualdades raciais e de 

gênero. Simone revela ter grande sensibilidade em relação a temática afro-brasileira e 

africana, o que é potencializado pelo seu investimento em formações continuadas que 

possuem como foco as relações étnico-raciais e a sua interface com a educação 

geográfica.  

O seu compromisso ético e político com o processo de ensinar está intimamente 

relacionado e permeado por suas vivências pessoais de mulher negra, o que se reflete no 
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seu projeto de educação e posicionamento nas escolas. As suas práticas na profissão 

envolvem criativamente as questões étnico-raciais através da espacialidade da Geografia 

escolar, demonstrando possuir domínio do conteúdo e grande capacidade de articular 

esses conhecimentos escolares a realidade social e racial dos alunos.  
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CAPÍTULO 5 - Constituição dos saberes dos professores de Geografia 

 

Este capítulo se propõe a apresentar as análises resultantes da categoria 

“Constituição dos saberes dos professores de Geografia”, desenvolvida em especial a 

partir dos debates realizados por Tardif e Gauthier. O objetivo central foi identificar 

algumas fontes do repertório de conhecimentos que foram objetivadas nas falas dos 

professores, e as suas possíveis articulações com o debate das questões étnico-raciais. 

Assim, definiram-se duas subcategorias temáticas, a saber: “Histórias de vida e 

profissão docente” e “Formação profissional e a questão étnico-racial”, que serão 

exploradas a seguir.  

 

 

5.1 Histórias de vida e profissão docente 

 

Como aponta Tardif (2000), uma das características do saber profissional dos 

professores é que são saberes personalizados, isto é, quem as pessoas são se reflete na 

sua prática profissional. Imersos nesta concepção, buscamos perceber a influência das 

vivências pessoais dos professores na escolha da profissão docente, através das histórias 

de vida dos sujeitos pesquisados. Compreendemos que apreender a dimensão subjetiva 

na constituição da identidade docente é um elemento importante, já que este processo se 

constrói para além da profissionalização strictu senso.  

Os relatos apresentados pelos professores em relação às suas histórias de vida 

não foram induzidos por perguntas específicas, contudo, foi possível traçar contextos de 

vivências comuns em suas falas como a família, a escola (professores e disciplinas) e a 

formação inicial em Geografia que nos possibilitaram compreender a decisão pela 

profissão docente. De tal modo, ocupa-se aqui de identificar como estas singularidades 

contribuíram para a constituição dos saberes dos professores de Geografia e, em 

especial, pela sensibilidade em relação às questões étnico-raciais 

Ao partirmos do contexto familiar, é possível apontar que esta dimensão não foi 

decisiva na escolha da docência, embora haja professores na família de dois dos 

pesquisados e o reconhecimento do profissionalismo dos mesmos. A professora Simone 

não faz menção aos pais em relação a sua opção profissional, embora dê mostras de que 

os hábitos da profissão da mãe a tenham influenciado na escolha pela Geografia, ainda 

que não como professora. 
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De alguma forma eu já tinha essa relação com a Geografia, mas sem 
saber que era Geografia. Minha mãe é turismóloga, então eu viajava 
muito pelo Brasil com ela. Ficou muito em mim o nome dos lugares, 
algo que eu vim a trabalhar depois; A história daqueles lugares, que 
me fazia parar e pensar que aquela pessoa está ali por alguma razão, 
por algum motivo...por que ela não saiu dali? Por que eu não estava no 
lugar dela? Sei lá, devaneios de criança... (Simone). 
 

 Já o professor Victor aponta para a interferência da família na escolha da sua 

profissão enquanto uma tentativa de continuidade da profissão escolhida pelo seu pai.  

 

Eu não sei se eu tenho uma certeza de como eu escolhi Geografia. Até 
o 3º ano do Ensino Médio eu tinha plena certeza de que eu faria 
comunicação social. E aí por várias questões. Por uma questão 
familiar, de pressão...porque meu pai é jornalista e eu sempre gostei 
de escrever, então juntava uma coisa com a outra: Victor vai ser 
jornalista. Naquela pressão de Victor vai ser jornalista...eu comecei a 
pensar como ia ser a minha vida como jornalista a partir do meu pai, 
que era a pessoa que eu tinha mais contato. A partir dali eu percebi 
que eu não queria ser aquilo. Talvez até eu fosse feliz 
também...fazendo aquela profissão. Mas eu não queria primeiro, pela 
dimensão do trabalho, ter uma profissão que me tirasse fim de 
semana, feriado, madrugada, ficasse de plantão. Aí, a princípio, eu 
rejeitei essa profissão por isso, e não por uma falta de interesse, mas 
porque eu não queria dessa maneira (Victor). 
 

A tensão familiar, no entanto, fazia pressão em dois polos: um pró-jornalismo; o 

outro contra qualquer possibilidade de vir a se tornar professor, quando até mesmo essa 

profissão não era sequer opção.  

 

Assim como eu tinha uma pressão na minha família para ser jornalista, 
eu tinha uma pressão contrária para não ser professor. Antes de ser 
qualquer coisa, antes da Geografia era: Victor, você vai ser jornalista, 
né? Você não vai ser professor. Eu não sei o porquê. Tem professores 
na minha família que são frustrados, mas que são bons professores, 
responsáveis e tal, mas que trazem uma carga muito pesada da 
profissão... de decepção, de desestímulo. Aquele pessoal bem fim de 
carreira mesmo, frustadão. Tinha uma pressão para não ser professor 
(Victor). 
 

No caso da professora Lívia a docência foi incentivada pela mãe, além dela ter 

uma referência familiar na profissão, que era reconhecida como uma inspiração. Outro 

fator apontado foi a dificuldade do ingresso em outro curso, provavelmente por ser 

concorrido no vestibular.  
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Aí eu fiz escola técnica um ano...tive que mudar de cidade e fui para 
outra cidade. Eu tinha escolhido fazer engenharia de petróleo no 3º 
ano. Mas minha mãe falava: Lívia, isso não tem nada a ver com você. 
Faz História. E eu tinha uma prima que fez História e que era uma 
professora maravilhosa, que chegou a ser a minha professora também 
e que era uma grande inspiração. Aí eu pensei, engenharia de petróleo 
não vai dar para passar porque eu não estou conseguindo estudar...aí 
eu falei: vou fazer engenharia química. Eu lembro exatamente dessa 
cena. Eu estava numa aula de química orgânica que eu não conseguia 
entender aquilo por nada...olhei para aquele quadro e falei assim: cara, 
eu não vou ser feliz assim nunca. Dentro de um laboratório, porque eu 
já tinha experiência de laboratório no 1º ano do Ensino técnico...nunca 
vou ter paciência para isso. (Lívia) 

 
Em relação a influência do contexto escolar na escolha da profissão, a relação de 

afinidade tanto com a disciplina escolar Geografia, quanto com os professores que a 

lecionavam, é um fator importante para todos os professores. Como aponta Tardif 

(2008), a socialização escolar, enquanto o futuro professor é ainda aluno, influencia 

parte das percepções do mesmo acerca do ensino, que se apresentam na docência como 

uma herança de conhecimentos pré-profissionais. 

 

Na verdade eu acho que eu sempre gostei muito dessas disciplinas de 
humanas. Na minha época não tinha nem sociologia e nem filosofia, 
então História e Geografia sempre foram coisas que me chamaram 
muito a atenção. Mas eu tive um professor no pré-vestibular, que é o 
Marcelo Japiassú, que até foi meu orientador agora na pós-graduação, 
que me fez enxergar o espaço de uma outra forma. Era uma leitura 
muito dinâmica que ele tinha do espaço e isso me encantou muito 
(Simone). 

 

As trajetórias escolares dos professores, ainda enquanto alunos, é um elemento 

preponderante na decisão pela docência. As falas acerca da disciplina que gostavam de 

estudar, ou mesmo de professores que admiravam, é recorrente.  

 

Quando eu era da 8ª série eu tive um professor de Geografia que me 
marcou muito. Minha mãe falava...eu não lembrava de falar isso, que 
eu dizia: Mãe, hoje é o pior e o melhor dia da escola. É o melhor dia 
porque eu fico sabendo das coisas do mundo, e é o pior porque eu fico 
triste com as coisas do mundo. A Geografia fez eu desconstruir o 
mundo e ver um mundo mais real, mais palpável...mais realidade, me 
tirando de uma bolha. Meus pais nunca me colocaram numa bolha, 
mas ver mais as perversidades do mundo. Isso sempre me tocou 
muito, mas só que eu sempre fui boa em todas as disciplinas. Eu era 
muito boa em matemática e física (Lívia). 
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Pode-se destacar, assim, a presença dos afetos nas falas dos professores, sobre o 

tempo em que cada um deles estava na escola. Transitando entre as preferências, 

descobertas e reconhecimento dos quais seriam futuros pares na profissão, os 

professores apontam para experiências pré-profissionais positivas. 

 

No ano do vestibular, o que eu faço? Várias coisas passando pela 
cabeça...psicologia, publicidade...aí eu falei, cara, eu vou fazer 
Geografia e vou dar aula. A partir do momento que eu decido fazer 
Geografia, que eu também fiquei numa dúvida entre Geografia e 
História, eu sabia que eu queria dar aula. Aí primeiro vem a afinidade 
da escola, que acaba sendo como a gente conhece a Geografia. Eu não 
sabia o que um geógrafo fazia, por exemplo, na escola. Minha escola 
tinha feira de profissões e nessas feiras a gente vê um advogado, um 
administrador, um psicólogo, vê um relações públicas, mas não vê um 
geógrafo. Aliás, isso foi muito legal porque duas semanas atrás eu fui 
numa feira de profissões da minha escola, que eu tô dando aula, para 
falar como um geógrafo. Aí conclusão...eu fui pensando em quais 
campos eu poderia atuar. [...] Por uma afinidade pela disciplina 
mesmo, no 3º ano, tive ótimos professores de Geografia ...eu fiz 
vestibular para Geografia. Dei sorte de entrar para a UFF e fui 
(Victor). 

 

Para o professor Victor a certeza da profissão docente veio junto com a sua 

escolha pela Geografia. Contudo, em seu relato, também é possível identificar marcas 

de hábitos da infância na sua constituição como professor.  

 
E eu sempre gostei de ser professor mesmo quando criança, sabe? 
Brincava de dar aula, colocava o quadro e ensinava aos meus avós... 
fiz até um agradecimento a eles na dissertação por conta disso. 
Ensinava eles por brincar... sei lá, vamos aprender inglês! Aí colocava 
o quadrinho, dava prova, era super rigoroso, reprovava todo mundo 
(risos). Enfim, mas nunca tinha passado pela minha cabeça até então 
ser professor de uma maneira mais séria (Victor). 

 

A docência não era ainda uma escolha consolidada, mas é possível identificar na 

Professora Lívia a influência da formação escolar e, provavelmente, dos conteúdos 

lecionados nas aulas de Geografia por algum professor em específico, embora não tenha 

sido mencionado diretamente, já que fez com que ela visse a possibilidade da Geografia 

ser uma ferramenta de transformação social.  

 

Uma semana antes de abrir a inscrição para a UFF, porque na época 
você escolhia o seu curso no ato de inscrição...em setembro de 2006 
eu fui e falei: vou fazer Geografia. Liguei para minha mãe, ela estava 
viajando, e ela ficou super feliz. Ah, que bom e tal...Acabou que eu 
escolhi a Geografia. Eu escolhi a Geografia muito porque, assim, o 
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mundo está uma merda...e eu posso mudar um pouquinho desse 
mundo. Eu não sei se eu quero ser professora, se eu posso trabalhar 
com alguma coisa ambiental...eu gostava disso tudo (Lívia). 

 

Diferentemente do professor Victor, as professoras Lívia e Simone não tinham a 

sua escolha de cursar licenciatura em Geografia atrelada à profissão docente. A 

professora Lívia não relata momentos que nos remetam a pensar sobre a etapa da 

infância na sua formação profissional. No entanto, ainda que a professora Simone 

aponte: “nunca bateu em mim aquela vontade de querer ser professora”, no excerto 

seguinte ela mesmo destaca que esta possibilidade se apresentava durante a sua 

formação inicial em Geografia como reflexo de marcas da experiência de, na infância, 

ter ensinado a sua avó.  

 

Quando eu chego na Geografia o meu objetivo principal não era 
trabalhar com licenciatura, apesar de estar em um curso de 
licenciatura. Meu objetivo principal era trabalhar com Geografia 
política, porque eu ainda venho muito com essa mente da Economia. 
Eu começo a licenciatura, mas ainda que meio sem saber ou não se eu 
queria ser professora. Eu vim tipo...vou fazer licenciatura e se eu não 
gostar eu mudo para o bacharel, eu peço transferência para uma outra 
coisa... enfim, vou fazendo. E aí que foi em 2007 – acho que foi em 
2007 – que eu tive a primeira disciplina com o Valter. A gente tinha 
que dar uma aula e explicar o material que a gente tinha formulado. 
Eu montei uma aula muito maneira sobre clima, sobre uns mapas com 
dobradura para mostrar as massas de ar descendo, subindo... Aí eu fiz 
esse material para explicar isso, circulação de vento para crianças. Eu 
tinha achado maneiríssimo, Valter se amarrou e a gente ficou horas 
trocando ideia... ele me contou a trajetória dele dentro da educação. 
Falei que bacana, que bonito ele querer ser professor, mas nunca bateu 
em mim aquela vontade de querer ser professora, de poxa... vou ser 
professora. Tinham uns professores tipo Valter, maneiro, Denílson, 
maneiríssimo, sabe? Ele pensa, vai refletindo e tal... Só que ao mesmo 
tempo durante a graduação isso me vinha muito na cabeça, porque a 
minha avó era analfabeta e quando eu aprendi a ler e a escrever eu 
ensinava para a minha avó. Ela dizia que eu tinha que exercitar para 
não esquecer. Só que eu acho muito idiota você ter que fazer 
exercícios sobre a mesma coisa 500 milhões de vezes para não 
esquecer... tem que estar contextualizado. Então para eu não esquecer 
o que eu aprendia na escola, eu ensinava para a minha avó. Ela foi 
aprendendo a ler e a escrever, então ela aprendeu a escrever o 
nomezinho dela, ela escrevia algumas coisas, lia algumas chamadas 
no jornal – ela não lia tudo – mas ela foi aprendendo junto comigo, 
né? O que podia eu...eu achava que estava ensinando para ela mas, 
talvez, ela estivesse me ensinando muito mais. E durante a graduação 
eu pensava muito isso, eu ensinava a minha avó umas coisas de 
criança, mas que para a minha avó era útil porque ela não tinha tido 
aquele conhecimento. Ai eu falei, cara, acho que pode ser legal dar 
aula (Simone). 
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A influência dos professores da graduação, possivelmente pela admiração em 

relação aos seus “modos de ser professor”, aproximaram a professora Simone do 

magistério. Todavia, podemos inferir que memórias da infância tiveram um papel 

fundamental na sua escolha pela docência. Esta, porém, foi sendo consolidada com a 

experiência inicial como professora em um pré-vestibular da UFF.  

 

Aí teve uma oportunidade de um vestibular, do Práxis aqui na UFF 
que eu dei aula lá bastante tempo...uns 7 ou 8 anos. Aí quando eu 
chego no Práxis...uma amiga minha da faculdade estava dando aula lá, 
ai falou que precisaria faltar, se eu poderia ir rendê-la, substituí-la 
neste dia. E eu falei: posso! Perguntei: aula de que? Ela disse: de 
Geografia física. Eu falei: ótimo! Tudo que eu sabia dar aula, né? 
Sempre fui da Geografia física e tal...sai da Geografia Política 
frustrada e fui para a Geografia física...Falei...é isso! Vamos lá! E aí 
quando eu cheguei em uma sala de aula de um pré-vestibular 
comunitário e tinha muito preto, muita mulher...e aquilo foi um 
impacto! O que que essas pessoas estão fazendo aqui, cara? O que 
que leva essas pessoas a saírem de casa, a virem para cá? Tem vários 
filhos, casadas, trabalharam o dia inteiro... Deu um nó na minha 
cabeça, porque a maioria das pessoas eram mulheres e negras. Por que 
que elas estão retornando, sabe? E aquilo me fez pensar que minhas 
tias abandonaram a escola, não retornaram...minha avó, minha outra 
avó. Isso era muito próximo de mim ao mesmo tempo. Foi o que eu te 
falei...eu tive acesso a isso, tive acesso aquilo, mas vários dos meus 
não tiveram acesso. Aí eu falei, cara, o mínimo que eu posso fazer 
enquanto professora, se eu decidir realmente a ser professora é isso...é 
ajudar outras pessoas a chegarem em outros espaços. Porque não faz o 
menor sentido uma mulher que tem dois filhos, trabalha o dia inteiro, 
estar retornando agora para conseguir estudar...por que ela não teve 
acesso a isso antes? Por que isso foi negado a ela durante esse 
processo que a fez voltar agora, sabe? Aquilo me incomodou muito. 
Eu ficava muito indignada de ver pessoas mais velhas dentro de uma 
escola, dentro de um pré-vestibular estudando para passar no 
vestibular...aquela loucura. Já não bastava a pressão da vida, ainda 
tinha uma pressão de adolescente, porque você (adolescente) está no 
auge da sua vida, cheio de energia...e elas já não estavam mais com 
aquele pique todo, mas se forçavam a estar. E aquilo me incomodava 
muito...a ponto de eu pensar que precisava fazer alguma coisa. Então 
eu vou dar aula...eu decidi que vou dar aula, vou dar aula de reforço, 
vou dar aula do que for. Mas eu vou dar aula e conversar com essas 
pessoas, porque eu acho que elas precisam entender porque elas 
estão aqui nesse momento, o que foi negado a elas. E aí comecei a 
estudar um pouco mais isso. (Simone, grifo nosso) 

 

Em verdade, mais do que uma iniciação na profissão, esse primeiro momento de 

aproximação com a docência representou uma retrospectiva das próprias vivências 

pessoais das mulheres do seu círculo familiar mais próximo, e seus desencontros com a 
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educação formal, produto de uma realidade mais ampla resultante da sociedade racista e 

patriarcal brasileira. A escolha por lecionar foi se formando por essa inquietação que 

estava sendo despertada ao se deparar com uma turma que se caracterizava basicamente 

por mulheres negras.  

O impulso inicial da docência para a professora Lívia foi diferente, embora ela 

também tenha como marcante a experiência com o pré-vestibular. Na fala da professora 

identifica-se um distanciamento entre a formação inicial e o ofício da profissão, tanto 

que ela aponta “Eu tinha muito medo de sala de aula. Até me formar em licenciatura eu 

tinha muito medo.” Nesse sentido, o pré-vestibular funcionou como um espaço “teste” 

para a experimentação de uma prática que foi sendo negada durante a graduação.  

 

Terminei a licenciatura em 2010 e continuei na CPRM, continuei 
fazendo pesquisa com o Rogério...e no final de 2011 surgiu o 
concurso para o Estado e para o município. Eu falei, cara, não quero 
fazer. Eu fui fazer porque minha tia me pegou em casa e me levou 
para fazer o do Estado. Eu paguei a inscrição porque o pessoal da 
CPRM me lembrou que eu tinha que pagar. Eu tinha muito medo de 
sala de aula. Até ali eu não era professora. Eu tinha muito medo de 
sala de aula. Até me formar em licenciatura eu tinha muito medo. 
Quando eu me formei em abril eu falei: preciso dar um jeito nisso. Eu 
falei com a Larissa Lima, que é uma amiga minha, que estava 
trabalhando em um pré-vestibular comunitário aqui no DCE da UFF. 
Aí eu fui. Entrei no pré-vestibular comunitário e foi muito 
engraçado...porque eu preparei minha aula...minha primeira 
aula...Claro que isso hoje eu vejo que não tem nada a ver com ser um 
bom professor, mas na hora que eu acabei tudo que eu tinha que falar, 
o sinal tocou. Eu falei: acho que eu sou boa nisso. Mas assim, foi 
amor à primeira vista, e na primeira aula eu falei, quero ser professora 
(Lívia). 

 

Embora os sujeitos pesquisados sejam todos professores, de diferentes modos 

foram traçados os seus percursos de inserção na profissão. Buscamos entender, desse 

modo, quais contextos influenciaram a escolha pela docência, seja antes da entrada no 

curso de Geografia ou, ainda, durante o processo de formação inicial, bem como 

identificar se o ingresso na profissão se associa de algum modo à sensibilidade em 

relação as questões étnico-raciais.  

Guiados pela escuta das histórias de vida dos professores, destacamos os 

excertos que demarcaram espaços/tempos de aproximação entre as vivências pessoais e 

a escolha pela docência, o que nos possibilitou destacar uma influência recorrente, que é 

da socialização escolar, em especial em relação aos antigos professores da Educação 

Básica. 
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Ao perpassar as especificidades dos sujeitos, podemos salientar que apenas para 

o professor Victor a escolha pela docência precede o início da licenciatura em 

Geografia, embora houvesse um conflito familiar quanto ao seu futuro profissional em 

função das expectativas sociais e da valorização da carreira.  

Para a professora Simone a decisão pela profissão foi se construindo e 

efetivando no decorrer da formação inicial e tem estrita ligação com a questão racial. É 

nítido em sua fala que as suas vivências e convivências enquanto mulher negra, e a das 

mulheres do seu próprio círculo familiar, se assemelha a das trajetórias de vida das 

mulheres negras estudantes do pré-vestibular em que teve sua primeira experiência 

docente, por uma questão de gênero e raça estruturante da sociedade brasileira, o que a 

impulsionou para a escolha da profissão. Desse modo, para além de uma inspiração 

trazida pelo reconhecimento dos professores que fizeram parte da sua trajetória escolar e 

acadêmica, a docência se apresenta como uma ferramenta de transformação social. 

Com relação a professora Lívia, podemos identificar que a escolha inicial pela 

profissão teve como fator propulsor um caráter afetivo e de influência familiar, no 

entanto, seu auto-reconhecimento na profissão se deu apenas no efetivo exercício do 

ofício, em grande parte em função do distanciamento entre a formação inicial e a 

realidade escolar, o que se refletiu no “medo” da prática, que só foi vencido com o 

efetivo exercício da profissão. 

A análise dos depoimentos acerca da opção e permanência no magistério se 

insere na percepção de que há uma articulação entre as características pessoais e a 

construção do perfil docente, que foram captadas por meio das decisões entre ser 

professor e cursar Geografia; o contexto familiar; trajetórias escolares; experiências pré-

profissionais; marcas afetivas; possibilidades de intervenção social; primeiras 

experiências de ofício e construções identitárias. Compreendemos, entretanto, que a 

produção de memória cria a ilusão de uma coerência e uma linearidade que na verdade 

muito dificilmente teria lugar na vida de todo dia. Nesse sentido, não deixamos de 

considerar que a entrevista é produção de memória: o presente organiza e dá sentido ao 

passado. 

Esse processo descrito através dos significados produzidos por experiências 

particulares se realiza, assim, enquanto uma leitura da constituição dos saberes inscrita 

no que Tardif (2008) compreende como um saber existencial. Não desconsideramos, 

entretanto, que toda formação é ao mesmo tempo singular e coletiva, já que os 
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convívios em diferentes contextos sociais disponibilizam conhecimentos e saberes que 

são incorporados na composição cultural dos sujeitos e nas suas decisões.  

 

 

5.2 Formação profissional e a questão étnico-racial 

 

 O sentido desta seção é o de atentar para a heterogeneidade dos saberes 

docentes, como indica os estudos de Tardif e Gauthier, que serão posteriormente 

analisados em função da confluência destas diversas fontes para a construção de um 

repertório de conhecimentos profissionais. Por conta disso, buscamos mapear, através 

das falas dos professores, em uma espécie de genealogia de saberes, os diferentes 

espaços e tempos de formação, tanto pré-profissionais, quanto os da socialização 

profissional, que constituem o escopo dos conhecimentos que serão mobilizados em 

prol do desenvolvimento das questões étnico-raciais a partir das aulas de Geografia. 

Tendo como perspectiva de análise a compreensão de que a formação 

profissional se realiza ao longo da vida (TARDIF, 2008), em diferentes contextos, 

sejam eles profissionais, pessoais ou sociais, destacamos através das entrevistas os 

seguintes: a família, a escola e outros espaços de interação social como a religião e 

atividades culturais, a graduação e a relação com os colegas de profissão. É um pouco o 

reflexo do questionamento: de onde vem todos os conhecimentos e saberes que se 

aglutinam, de forma imperfeita, nesse complexo cultural que é a Geografia escolar? 

No conjunto dos relatos de dois dos professores encontram-se narrativas em que 

é possível assinalar que o contexto familiar foi um primeiro momento de formação em 

relação as questões étnico-raciais. Ou ainda, como diria Tardif (2008), a família ou o 

ambiente de vida, é fonte social de aquisição dos saberes pessoais dos professores. 

Para o professor Victor, nesse sentido, esta formação está muito mais voltada 

para a questão do respeito com o outro, para além das questões estritamente raciais. 

 
Eu tive uma formação familiar muito voltada para o respeito desde 
criança. Em relação as questões étnico-raciais, em relação as questões 
do gênero, sexualidade, isso foi muito natural para mim. É claro que 
isso é sem debate teórico, isso é uma criança, um adolescente em 
formação. [...] Eu tinha clareza, pela minha formação familiar que 
havia uma desigualdade. Essa questão do respeito não significava para 
mim que a partir do momento que eu os respeitasse eles seriam iguais 
socialmente. A minha individualidade não determinaria o social. Eu 
tinha plena consciência do racismo, do machismo, da homofobia [...] 
Mas talvez por eu não vir de uma família conservadora para esses 
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assuntos eu não tenha tido um choque quando esses assuntos vieram a 
tona na Universidade. Mas ao mesmo tempo, por não ter uma 
formação teórica sobre isso antes...e aí voltando a formação, apesar de 
ter esse vínculo familiar eu acabei estudando numa escola muito 
conservadora, conservadora no sentido disciplinar mesmo. Desde 
criança as pessoas da minha família fizeram questão de apontar essas 
coisas. Talvez para que eu crescesse com uma noção de que não era 
bem assim, sabe? Ah, tem o morador de rua, tem o fulano de tal, tem 
as amigas da sua mãe que são lésbicas e, para mim, ao mesmo tempo 
que trazia um ar de que essas pessoas existem, elas não eram 
escondidas...e claro que no cotidiano essas coisas vinham saltando, 
né? Mas isso nunca vinha para mim, até mesmo pela idade, como uma 
questão estruturante da sociedade. Isso só lá quando eu tive contato 
com o pensamento descolonial. Nem com a Geografia (Victor). 

 

Por sua vez, em um outro contexto de valores e crenças, a fala da professora 

Simone em relação à questão racial se apresenta fortemente através da religião, muito 

presente na sua conjuntura familiar, que ela identifica como pertencente a uma ética 

afro-brasileira. 

 

Na verdade eu acho que sempre pensei na questão racial, não tinha 
como não pensar, mas era sempre dentro de uma lógica muito 
religiosa por ser nascida e criada dentro de terreiro...minha avó é mãe 
de santo, minha mãe é mãe de santo. Era uma relação que tinha... que 
era de entender até aquilo que o Muniz Sodré fala que são os espaços 
negros, porque eram territórios negros para mim. Então falar ali de 
questão racial, debater a questão racial, debater até mesmo em alguns 
momentos a questão de gênero parecia um pouco redundante. 
Principalmente que eu vim de uma família que nem todo mundo foi 
letrado. Minha mãe foi a primeira que conseguiu concluir os estudos, 
entrar em uma universidade, então o que a gente vivia de alguma 
forma eram outros valores, dentro de uma outra ética, que é uma ética 
afro-brasileira. A gente já tinha vários conceitos, que hoje estão super 
na moda, que são de coletividade, cooperatividade, ancestralidade, de 
memória que a gente já exercitava dentro dos terreiros. Então a 
questão racial para mim, talvez naquela época, ainda se resumia muito 
naquele espaço. Eu não sentia muito a necessidade de parar para 
refletir sobre aquilo fora daquele espaço (Simone). 

 

Ainda como formação familiar, mas que se estendeu para uma formação 

coletiva, constitui os saberes da professora Simone o que foi aprendido na participação 

do Movimento Negro, ainda quando criança. 

 

Meu pai obrigava a gente a escutar o Abdias. Obrigava a gente a 
participar do Movimento Negro desde pequenininho...obrigava assim: 
tem que ir porque é importante saber o que o mais velho vai falar e tal. 
Hoje em dia eu fico muito grata de ter tido essa oportunidade, mas na 
época eu não achava aquilo maneiro. Eu ficava parada na frente dele 
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(pai) e ficava...a tá, legal...e quando acabava eu falava: Vamos comer 
o que? Hoje em dia eu fico...tinha o Abdias na minha frente 
falando...eu era uma criança, mas alguma coisa ficou aqui dentro 
(Simone). 

 

No caso específico desta professora, ela aponta que há uma contradição explícita 

entre dois espaços de formação: a família/religião e a escola, o que foi intensificado 

pelo fato de ter sempre estudado em colégios católicos. As visões de mundo construídas 

no âmbito privado se defrontam com outras que negam o que, até então, era 

compreendido como natural.  

 

Eu vivia dois mundos muito diferentes. Eu vivia um mundo dentro da 
minha casa e da minha religião, que me dizia que tudo aquilo era 
bonito... Até mesmo as pessoas negras que estudavam comigo também 
tentavam se branquear, né? E eu também. O que mais me ligava a 
questão racial era a religião. E a religião é algo que é sempre visto 
como algo do diabo, do demônio...ainda mais vindo de uma escola 
católica, tradicional. O único ponto negro que eu tinha de referência, 
de identidade e representação era a religião, e eu não podia exercer, 
professar essa religião dentro de um colégio católico (São Vicente e 
Mercês). Foi um processo de viver dualidades: aqui eu posso ser preta, 
falar coisas de preto que eu não vou sofrer retaliação 
nenhuma...ninguém vai me tirar para preta, macumbeira...em 
compensação dentro do meu terreiro eu não podia contestar algumas 
coisas...porque tem uma outra regra...eu era criança, criança não fala, 
criança escuta...então você também tem outros princípios (Simone). 

 

Outro espaço de constituição dos saberes dos professores, portanto, é a 

instituição escolar, isto é, as experiências discentes dos pesquisados, tanto em relação 

aos conhecimentos veiculados pela escola, como os aprendizados que permaneceram 

em suas lembranças (ainda que no subconsciente), de como agir/ser professor. 

A professora Lívia faz pouca menção à sua formação escolar, retomando-a 

apenas quando rememora a sua formação inicial em Geografia. Sobre os conhecimentos 

escolares identificamos, através das suas memórias, que há um hiato sobre o tratamento 

das questões-étnico raciais. 

 

[...] eu entrei para a faculdade e não sabia o que para quilombo, sabe? 
Um absurdo. É como se isso viesse sendo invisibilizado, né? É 
invisibilizado no currículo de Geografia, sei lá, e também saí da escola 
antes da lei ser colocada. Mas como isso é invisibilizado nos livros 
didáticos, nos programas das escolas, principalmente particular, que 
tem um compromisso pedagógico muito pequeno além de dar o 
conteúdo do livro (Lívia). 
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Não estritamente vinculada a disciplina Geografia, o Professor Victor realiza 

uma crítica em relação à ausência de diversidade racial na escola como uma questão que 

já se apresentava para ele enquanto ainda era estudante, isto como reflexo da formação 

familiar acerca das desigualdades sociais, como já apontado. Destaca que embora 

compreenda a escola como “conservadora”, ela realizava uma leitura crítica da 

sociedade. Mas que, no entanto, ainda era restrita a dimensão das classes sociais.  

 
Eu estudei no São Vicente, que era uma escola muito conservadora. 
Era evidente, e talvez reforçasse para mim essa questão da 
desigualdade racial, é que não haviam negros na minha sala, ou dois 
no máximo. E isso para mim nunca tinha sido uma coisa muito 
natural. Isso sempre foi explicitado para mim. [...] Apesar de ser uma 
escola conservadora, classe média e tudo mais, é uma escola que os 
professores de humanas traziam a dimensão da classe. E era a única 
daquelas, além das outras como raça, gênero, não...classe. Até mesmo 
por uma visão marxista, eram professores formados, não sei, nos anos 
80. Quando eu chego na UFF são as mesmas questões que eu continuo 
vendo (Victor). 

 
Também a professora Simone aponta para a ausência de negros na escola, no 

entanto, em seu relato se destaca os reflexos na constituição da sua identidade não 

apenas em função da falta física de pessoas, mas da omissão da escola em relação a 

representação positiva da população negra.  

 
Eu com 15 anos venho para cá para o São Vicente, e ai foi um impacto 
muito grande para mim. Primeiro porque eu vim com boas notas e 
tal...com carta de recomendação...e consegui uma bolsa de estudos de 
70 por cento. Ai ótimo, beleza...só que a realidade aqui era muito 
diferente. Saí do Mercês que era um colégio de médio porte e cheguei 
em um colégio de grande porte que tipo, por sala – não tinha cota de 
negros – no 1º ano era eu mais dois, no 2º ano era eu mais dois...aí 
esse outro repetiu e ficou eu mais um. E tipo não eram 3 ou 4 
turmas...eram 10 turmas e cada turma com 38/45 estudantes. Então em 
um universo de 500 estudantes era eu e mais um negro. E aquilo 
começou a me, né? Eu ia para as festas e não me identificava com as 
pessoas; eu ia para os ambientes que as minhas amigas queriam ir e eu 
não curtia as mesmas músicas, gostava de outras músicas...aquilo 
passou a criar um confronto dentro de mim e eu passei a não me 
aceitar, não querer mais meu cabelo, não querer mais o meu 
corpo...aquilo foi um turbilhão. Dos meus 15 aos meus 17 anos eu fui 
mudando muito de aparência, de estilo...até eu conseguir parar para 
pensar e falar: Cara, eu preciso me identificar porque nem tudo isso 
que está ai é meu. Mas mesmo assim eu sempre percebi, mas talvez 
não tivesse as ferramentas para identificar como eu era oprimida 
dentro da escola. Hoje em dia é óbvio que eu consigo ter essa leitura 
muito nítida dentro de mim, mas o meu objetivo era sempre me 
aproximar do que eu achava que era o mais perfeito, o mais belo, do 
que era realmente passado para mim (Simone). 
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A formação escolar se destaca de forma muito expressiva na fala de todos os 

professores em relação a deficiência no tratamento das questões étnico-raciais, o que 

ratifica a afirmação de Candau (2003) de que há um caráter padronizador da educação 

presente na cultura escolar. Estas ausências nos fazem inquirir sobre que produções 

culturais são consideradas significativas, o que retoma o que já foi apontado por Forquin 

(1992). 

Trazendo esta reflexão para as memórias dos professores, em uma leitura que 

considera que a visão de mundo atual dos sujeitos faz uma releitura do passado, 

percebemos que tanto a cultura negra quanto a indígena não foram postas como 

fundamentais nas experiências escolares relatadas. No entanto, há que se fazer uma 

observação de ordem cronológica: todos esses professores estudaram na escola em um 

tempo em que a Lei 10.639/2003 não produzira seus efeitos, senão nas práticas 

escolares, ao menos na formação dos professores que lá ensinavam. 

Podemos apontar, entretanto, que é presente a ambivalência da escola nos 

discursos dos sujeitos: ela é detratada como reprodutora de preconceitos e estereótipos, 

por um lado, mas contraditoriamente é fonte de afetos e de descobertas de várias ordens. 

Essa questão fica evidente na fala a seguir. 

 

[...] eu sempre estudei em colégio católico. Quando eu estudei no 
Mercês tinham vários outros negros, não era somente eu, meu irmão e 
meus primos, mas tinham bastante negros. Era um colégio bem 
diverso. Talvez até mesmo pela localidade, porque apesar de ser um 
colégio católico, um pouco mais caro, mas era no Fonseca. Boa parte 
da população do Fonseca não é branca, né? Então tinha uma 
diversidade ali e ali eu me encontrei, conheci pessoas maravilhosas, 
que talvez já tentassem me dar esse clique...mas eu muito nova não 
consegui. Mas ali começou o meu processo de politização. Talvez não 
da questão racial, mas de me entender enquanto classe, enquanto 
oprimida, enquanto mulher, e eu consegui com algumas freiras, que 
davam curso para a gente que se chamava de “Grupo Jovem”, que elas 
debatiam as desigualdades do mundo. Elas eram freiras que iam para 
África, e eu acho que eu me aproximei muito delas por causa 
disso...porque eu sempre tive essa vontade de ir à África, de saber o 
que tinha lá, de saber que a gente veio de lá mas sem ter muita 
informação. Eu me uni muito a elas. Gostava que elas me explicassem 
como funcionavam as coisas, por que que elas queriam ser 
professoras, porque todas eram pedagogas...e isso me motivava muito. 
Eu gostava muito de ir para o Grupo Jovem, tanto eu quanto meu 
irmão, que foi boa parte da vida dele. Mesmo depois que a gente saiu 
do Colégio a gente continuava indo. Eu me sentia muito bem porque 
elas me explicavam coisas que meu pai também me explicava. Meu 
pai também é muito politizado, então ele me explicava coisas que na 
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escola os professores não me explicavam, mas as freiras me 
explicavam. E ai eu começo a me perceber um pouco mais nisso. Na 
oitava série, hoje nono ano, talvez isso tenha ficado um pouco mais 
latente quando pela primeira vez veio uma irmã negra para a escola, 
não tinha freira negra. E eu tive dois professores negros, um de 
Geografia, que era o Paulo Roberto (que era até sambista da Vila 
Isabel), e o André que era o professor de história, que eu também não 
sei dizer se ele se considerava negro. O Paulo Roberto com certeza! 
Eu lembro de algumas falas dele, mas o André eu acho que não...não 
sei se até hoje ele pensa que é branco (risos). É...hoje em dia eu 
consigo pensar...o André era preto...ele poderia não pensar nisso. Mas 
Paulo Roberto pensava e falava, mas ele (André) não. Ele sempre foi 
muito na dele, muito neutro, tentava ser neutro (Simone). 

 
Na sua fala a professora Simone destaca o papel da escola como um espaço que 

também contribuiu para o que ela chama de um processo de politização. De forma mais 

específica, aponta para as freiras, e para alguns professores e suas práticas, que ficaram 

presentes na memória da sua formação escolar. Este relato coloca em questão as 

disputas e contradições que são engendradas no interior da escola.  

No excerto a seguir, a professora Simone detalha as práticas de um dos seus 

professores, o que ressalta esse caráter ambíguo das suas experiências escolares.  

 
Antes, até no colégio, só tive dois professores de história a minha vida 
inteira: o André e o Emir. O Emir era um professor branco...que tinha 
um filho que era muito amigo do meu irmão, e foi um dos caras mais 
incríveis que eu conheci na minha vida. Um cara calmo, sereno para 
dar aula, mas o cara explicava a luta de classes, ele explicava sobre as 
revoltas indígenas e africanas...e hoje eu pego os meus cadernos e 
penso: Caraca! Olha o que esse cara explicava! E eu não tinha 
maturidade suficiente para entender que ele estava formando a gente. 
Hoje em dia eu paro para pensar que todos esses professores... que 
quando eu cheguei no pré-vestibular e tenho que pensar o que eu vou 
ser...Penso, cara...tive professores muito bons que tentaram abrir meus 
olhos durante boa parte do meu percurso, me fazendo entender 
enquanto mulher, enquanto negra, enquanto classe trabalhadora, e eu 
não estava preparada para isso (Simone). 

 

A narrativa da professora Simone, em contraste com as falas anteriores dos 

outros professores sobre as memórias discentes e, também, com as dela mesma, que nos 

colocava de frente com a força do projeto moderno/colonial nas escolas, em especial em 

relação ao apagamento dos sujeitos históricos não hegemonizados, não elimina as 

incongruências deste espaço que é, ao mesmo tempo silenciador e proativo na 

construção de outras vozes.  

Em relação às contribuições da formação inicial para tratar as questões étnico-

raciais identificamos que, na grande maioria das vezes, as falas estão atreladas a 



87 
 

memórias de algumas disciplinas cursadas ou a professores específicos, o que evidencia 

que não há a presença deste debate de modo estrutural. 

 No caso dos professores Victor e Lívia, que cursaram Geografia na mesma 

universidade, é possível perceber que ambos partilham da percepção de que a temática 

étnico-racial não era um debate preponderante nos seus períodos de formação. 

 
No 1º período, com Sociedade/Natureza, com [o professor] Barbosa, 
ele começou a trabalhar com a gente com cultura iorubana para falar 
sobre cosmologia e tal [...]. E aí talvez seja um primeiro momento que 
essa cultura africana chega, se não um dos únicos momentos em que a 
cultura africana é tocada na minha formação acadêmica (Victor). 

 

Em uma autorreflexão sobre a sua formação, a professora Lívia demonstra pouca 

solidez nas lembranças, ficando reticente sobre o que iria falar. Porém, em um relato 

com conteúdo próximo ao feito pelo Victor, embora destaquem vivências diferentes, 

focaliza dois professores e um trabalho de campo. 

 

Durante a faculdade...cara...um pouco, mas eu não vou lembrar 
especificamente... O Carlos Walter, nas falas dele... O Carlos Alberto, 
quando eu fui para a comunidade quilombola para fazer trabalho de 
campo...Deixa eu pensar...acho que me vem a cabeça essas duas 
pessoas, esses dois professores (Lívia). 

 

No caso da professora Simone, formada por outra instituição e com uma história 

de vida muito vinculada a sua identidade negra, ela apresenta um relato próximo ao seu 

processo de constituição pessoal, associado a sua experiência no curso de Geografia. 

 

Quando eu entro na UERJ/FFP é um impacto muito grande. [...] 
Quando eu chego na sala, deveriam ser uns 50, tinham 40 negros e 10 
brancos. Aí você pensa: que maneiro! Vários pretos! Ai você vai 
andando pela faculdade e vários pretos, várias pessoas querendo falar 
sobre pretos. Esquisito, né? Nos outros espaços não era assim. Na 
UFF mesmo, que eu já frequentava, eu não via esse debate, essa 
questão sendo levantada. Na FFP [Faculdade de Formação de 
Professores] eu começo a ter contato com Denílson – não, Denílson 
não – primeiro com Renato e com Andrelino...e com o Andrelino se 
você não consegue, se você não entendeu até esse momento que você 
é negro, na aula do Andrelino faz pelo menos você parar para refletir 
sobre isso. Aí eu acho que o processo foi intensificando, porque você 
entra na Universidade e começa a ter acesso a outras literaturas, a 
outros espaços...perceber que tem várias pessoas que pensam como 
você mas que não tiveram a oportunidade de estar no mesmo lugar, e 
acabam ocupando outros espaços, espaços muitas vezes de 
desprestígio, espaços de marginalidade, enfim...A universidade ela 
pode ser um divisor de águas, mas, talvez para inundar ou para deixar 



88 
 

algum lugar sem água também. Eu acho que o meu movimento foi um 
pouco esse. Eu fui construindo, eu vim pensando...talvez eu não 
soubesse o que que me incomodava, ou por que eu incomodava a 
sociedade, o que me incomodava para eu não me sentir aceita nesses 
espaços. Na Universidade parece que a angústia vai aumentando, ai 
quando você chega lá: Caraca! Era tudo isso? Por que ninguém me 
avisou isso antes? Que é porque eu sou mulher, porque eu sou preta, 
porque eu sou candomblecista, porque eu sou isso, porque eu sou 
aquilo...Ai o quebra-cabeça começou a ficar um pouco mais 
organizadinho, não que agora esteja organizado [risos] (Simone). 

 

Para Simone, em especial, fica nítido que os seus conflitos e percepções pessoais 

vinculados a identidade negra, em uma sociedade racista, foram contemplados por este 

espaço através das reflexões feitas pelos professores destacados. Isto é, sua história de 

vida e concepções se reforçaram com os novos conhecimentos apresentados pelo viés da 

Geografia.  

De outro modo, a partir do fragmento seguinte, fica evidente através da fala do 

professor Victor que o que o mobilizou no tratamento das questões étnico-raciais, 

durante a formação inicial, foi uma corrente teórica específica. 

 

[...] eu acho que o pensamento descolonial é um divisor de águas na 
minha formação acadêmica. Eu tive contato com o pensamento 
descolonial pela primeira vez com a Amélia, inclusive, que a gente leu 
um texto do Edgardo Lander, daquele livrinho Colonialidade do 
Saber. E é engraçado porque ali, depois daquele texto, que eu falo, 
caramba, tem mais uma dimensão para a gente prestar atenção. Não é 
só classe. Aí eu dei sorte, até eu que apresentei esse texto, por acaso, 
em PPE [Pesquisa e Prática de Ensino]. Depois eu tive a sorte de fazer 
PPE [Pesquisa e Prática de Ensino] com o Valter, ele era professor 
substituto da educação nesse período, aí que foi a grande sacada da 
minha Universidade quando ele deu currículo e pensamento 
descolonial. Acho que por isso acabei seguindo por essa linha no 
mestrado. Porque no resto, tirando Amélia, Valter, Carlos Walter, esse 
pensamento descolonial, essa questão étnico-racial, ela passa ao largo 
na academia. A gente tem, na academia, formação territorial do Brasil, 
a gente tem espaço periférico, a gente tem centro-sul e a gente vai 
pelas estruturas e não pelos sujeitos (Victor). 

 

Pode-se assinalar que há a recorrência de falas que associam, de forma 

particular, tanto professores como disciplinas, às contribuições da formação profissional 

universitária em relação a educação para as relações étnico-raciais, em especial a partir 

dos saberes disciplinares de Geografia.  

No tocante aos saberes profissionais, o Victor assinalou a discussão da temática 

étnico-racial a partir da disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino e a importância para a 
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ampliação da sua análise da sociedade, para além da perspectiva das classes sociais. 

Apesar disso, não foi mais apontado por nenhum dos professores outra relação entre os 

saberes profissionais e a temática étnico-racial. Uma questão mais pontual sobre essa 

conexão também não foi feita pela pesquisadora durante a realização das entrevistas. 

Ainda acerca da formação profissional, agora salientando as correlações entre as 

ciências da educação, os saberes disciplinares e a prática docente, pode-se destacar a 

necessidade de articulação entre esses conhecimentos, já que de forma geral os 

professores dão sinais de que a graduação não cumpriu de forma satisfatória a função de 

prepará-los para o ofício. Analisando a relação teoria/prática na graduação através das 

falas dos pesquisados, é possível perceber que os saberes profissionais, como denomina 

Tardif (2008), identificados pelos professores Lívia e Victor como disciplinas de 

Educação, são os que realizam o diálogo com a escola.  

Na visão do professor Victor esta influência pode ser identificada pelo que ele 

denomina de exemplo, isto é, pela atitude ou modo de ser professor, mais do que pelo 

saber disciplinar que era mobilizado. 

 

Principalmente as de educação...que foram as melhores disciplinas 
que eu fiz...não na questão do conteúdo da Geografia em si, mas na 
forma, na maneira de planejar uma aula, a maneira de se portar em 
relação aos alunos, a maneira de construir aquele conhecimento, sabe? 
Muitas vezes pelo exemplo, eu acho. Eu tive uma disciplina que me 
marcou muito que foi didática com a professora Maria Lúcia, que 
agora é aposentada. Embora fosse uma disciplina que tinha uma carga 
de leitura grande sugerida, a gente não discutia textos em sala. A gente 
fazia muitas vezes trabalhos, materiais...e claro que tinha muito a ver 
com os textos. E é engraçado porque várias pessoas não entendiam 
muito o porquê, criticavam: pra que a gente estava fazendo isso aqui? 
Mas eram pessoas que estavam ainda muito acostumadas aquele 
conhecimento de sentar, ler o texto e debater aquele texto. O texto 
estava ali na prática. A única leitura obrigatória que a gente teve foi o 
Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que é bem pequenininho. E 
outros zilhões de textos que eram para embasar a nossa prática 
cotidiana. Eu levo muito dessa disciplina. Eu acho que talvez seja a 
que eu mais leve para a sala de aula, desse conhecimento que é 
produzido no cotidiano mesmo (Victor). 

 

Para o professor Victor, a ênfase dos saberes profissionais está ligada a 

construção metodológica da Geografia escolar – “como ensinar” – e não 

necessariamente vinculada a “questão do conteúdo”. Para as professoras Lívia e Simone 

os saberes profissionais estão mais voltados para a formação no sentido da valorização 

da educação. 
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Aqui não rola [Nas disciplinas de Geografia] ... só nas disciplinas de 
educação mesmo. As disciplinas de educação me fizeram abraçar 
muito a escola, porque eu escolhi os professores, né? Eu fiz OEB 
[Organização da Educação no Brasil] com o José Rodriguez, fiz 
didática com a Maria Inês, psicologia da educação com a Marisol...aí 
eles me sensibilizaram e eu comecei a ver a realidade da educação 
mesmo no Brasil...e ver para que serve a educação. Foi um grande 
tapa na minha cara no início. Eu era muito angustiada. A Amélia foi 
minha professora. As práticas de ensino também foram muito 
importantes. Fiz matéria com a Maria Lúcia, com a Adriana... E as 
matérias de educação me localizaram aonde eu ia entrar, e isso é 
muito importante pela minha formação política como professora. 
Porque se você não sabe porque você está ali, porque você está 
sofrendo aquelas precarizações e aqueles ataques, você não sabe se 
mover contra isso. Você não sabe se situar...e isso foi muito 
importante. Na época eu achava que as matérias de educação e as 
práticas de ensino tinham que ter um viés mais prático...mas hoje eu 
entendo que o prático, tudo se aprende na prática. Tu quebra a cabeça, 
aí tu aprende. Mas essa contextualização foi importante naquele 
momento para eu me situar e saber aonde eu estou, sabe? (Lívia). 

 

Na perspectiva trazida pela Lívia, o papel desempenhado pelos saberes 

pedagógicos e das ciências da educação foi o de “localizar” a escola. Ou seja, na 

universidade, através das teorias, estariam as explicações do que se passa na escola, as 

origens dos seus problemas. A professora Simone, por outro lado, destaca o 

reconhecimento da importância da Educação. 

 

E na faculdade de educação eu tive professores muito bons, da área 
mesmo da educação, que me fizeram parar para refletir qual era 
realmente o valor da escola. A Eveline de Políticas Públicas; a Elisete, 
a Eliete...eu tive professoras muito boas que nos fizeram acreditar na 
educação. Não só na escola, mas na educação. E aí eu começo a me 
aproximar de outros movimentos...saio um pouco de outros 
movimentos da academia, de pensar um pouco mais a teoria, e 
começo a mergulhar principalmente no âmbito do MST, que tem uma 
pedagogia muito diferente. E ali eu falo, não, eu quero ser professora. 
Lógico que quando você vai para uma escola pública a realidade é 
outra, você desencanta um pouco... (Simone) 

 

Algumas afirmações como “hoje eu entendo que o prático, tudo se aprende na 

prática” (Lívia); “escola pública a realidade é outra” (Simone) nos possibilitam apontar 

para uma perspectiva de formação profissional que se encontra dividida em dois 

momentos apartados e, por isso, talvez apresente uma leitura idealizada da escola. O 

primeiro momento seria o da teoria, que está representado na fala das professoras 

através das disciplinas que falam sobre a escola, sua precarização, mas também seu 
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valor. O lugar da teoria seria ocupado pela universidade. O segundo momento, o do 

“aprender fazendo”, estaria destinada à escola, ao lugar da prática, a outra realidade. 

 Esta formação inicial desconectada do mundo do trabalho, que dissocia teoria e 

prática e, portanto, separa a universidade da escola real, é alvo de críticas. Sobre o 

campo da formação de professores, Nóvoa (2011, p. 535) nos questiona: “O que será 

necessário fazer para dar coerência aos nossos propósitos, materializando na prática o 

consenso que se vem elaborando em torno da aprendizagem docente e do 

desenvolvimento profissional?” Uma das medidas para superar alguns dilemas atuais, 

de acordo com o autor, seria passar a formação de professores para dentro da profissão. 

Acerca desta sugestão do Nóvoa (2011), Andrade (2016) destaca que o que se 

propõe não é diminuição da importância da discussão teórica na formação do professor, 

mas que não haja o esvaziamento do contexto real do mundo do trabalho, e a 

consequente idealização dos sujeitos e do contexto escolar, por conta da falta da 

articulação entre a teoria e a prática. A fala dos professores, nesse sentido, sinaliza esta 

desarticulação, este distanciamento que faz crer que a escola e a universidade não 

estiveram em pleno diálogo nas suas formações iniciais. 

 
Eu acho o seguinte... as disciplinas da Geografia não foram 
pensadas para os educadores, para quem é professor em 
formação. Apesar disso, não quer dizer que elas não sirvam. Eu 
acho que qualquer professor de lá, tirando os da Educação, eles não 
pensam em como aquilo ali pode ser utilizado na sala de aula, 
pensando que a maioria dali vai ser professor. Apesar disso, eu hoje 
uso vários conhecimentos, não daquela mesma maneira, não nos 
textos, mas acaba que tem que ter uma tradução, né? Vamos chamar 
assim. Desse conhecimento científico, acadêmico, geográfico, para 
um conhecimento da Geografia escolar. Mas, várias coisas, Geografia 
Urbana, Movimentos Sociais, disciplina do Carlos Walter, por 
exemplo, eu uso no meu dia a dia (Victor, grifo nosso). 

 

A relação de exterioridade dos professores com os saberes profissionais, como 

destaca Tardif, se expressa na compreensão de que as “disciplinas da Geografia não 

foram pensadas para os educadores, para quem é professor em formação”. Esse 

distanciamento também se reflete quando a professora Lívia, na narrativa a seguir, 

destaca que há disciplinas de Geografia que mais se associam com a Geografia escolar 

do que outras.  

  

Nas disciplinas de Geografia as que mais tinham e tem a ver com a 
Geografia escolar é a formação do território brasileiro, a formação 
periférica, formação centro-sul [...] Não faziam (os professores da 
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formação inicial) ponte sobre isso, mas é a matéria que eu consigo, 
por exemplo...se eu pego um caderno da minha matéria eu consigo de 
alguma forma aplicar...não, é mais próxima. Não que as outras não 
tenham sido importantes, óbvio que não, porque Região e 
Regionalização é muito importante para trabalhar os conceitos e tudo. 
Mas é muito diferente a Geografia escolar da Geografia acadêmica. 
Isso a gente não tem...Mas essas disciplinas que promoviam trabalho 
de campo e tal, tinham uma conectividade maior (Lívia). 

 

Considerando as suas experiências, ambos os professores apontam para a 

diferença entre a Geografia acadêmica e a Geografia escolar, ou melhor, a 

especificidade desses dois espaços de produção do conhecimento geográfico. Os dois 

valorizam o conhecimento da ciência geográfica, destarte, sinalizam que constroem 

meios de “traduzir”, como fala o professor Victor, os saberes disciplinares para um 

conhecimento escolar. Essa tentativa de integrar o que foi aprendido na universidade, a 

partir da realidade escolar e da subjetividade intrínseca aos sujeitos, produz ou tenta 

produzir outro conhecimento, que seria o que compreendemos, junto com Tardif, como 

saberes da experiência.  

Olhando por meio deste saber que se realiza na prática, que os professores 

julgam sua formação. No confronto com as situações do dia a dia, repensando suas 

práticas e os problemas que precisam ser solucionados no imponderável das aulas, esses 

saberes se constroem e são partilhados. Isto permite destacar o caráter formador e não 

apenas prático da docência. A experiência coletiva dos professores enquanto uma 

dimensão formativa também foi, assim, apontada pelos sujeitos pesquisados.  

A professora Simone faz uma menção pontual a duas colegas de profissão, 

embora não destaque se partilham da mesma área de conhecimento, que contribuíram 

com a sua prática no tocante as questões étnico-raciais. 

 
Aí aparece a Eleonora, graças a Deus, na minha vida. Ela fala que já 
vem trabalhando assim, só que ela trabalhava no Ensino Médio e eu 
no Fundamental. E no Fundamental, como em várias escolas, o buraco 
é mais embaixo. Nada pode, tudo é muito difícil! Ah! Eles não querem 
nada, eles são burros mesmo... É um discurso o tempo todo 
desvalorizando eles. Lá no Guilherme Briggs eu consigo, durante esse 
um ano e meio que eu fiquei lá, eu consegui conversar com eles sobre 
a questão racial. Não do jeito que eu gostaria. Nem na escola 
particular, nem lá nesse primeiro momento eu consegui fazer um 
trabalho que eu queria. Mas ai eu retorno e eu consigo, com a 
Eleonora, com a Juliana, a gente consegue fazer um trabalho 
diferenciado (Simone). 
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Nesse sentido, este confronto entre os saberes produzidos pela relação entre os 

pares é fundamental para a constituição do que a professora Simone chama de um 

“trabalho diferenciado” acerca da temática racial. Tardif (2008) destaca este discurso da 

experiência como um processo formativo entre os próprios docentes, em uma espécie de 

rede de compartilhamentos, como é possível perceber na fala da professora Lívia ao 

tratar do período em que trabalhou no Pedro II de Realengo e os aprendizados que 

incorporou em suas práticas em outras escolas que leciona. 

 

[...] quando eu fui para o Pedro II eu tive a oportunidade de ter ainda 
mais esse contato com a questão racial. Foi em setembro de 2014 até 
setembro de 2016. O Pedro II me abriu muito as portas e muitas 
questões para pensar a partir disso [...] No Pedro II o pessoal tem 
como fazer muitas palestras, levando pessoas, e aí eu conheci pessoas 
de lá que levei até para o Estado para fazer palestras sobre isso 
(Lívia). 

 
O professor Victor apontou as dificuldades desta construção coletiva dentro da 

área da Geografia em função da própria organização escolar que, por vezes, é engessada 

nos horários e regras desarticuladoras. Por outro lado, também destaca a ausência de 

professores que estejam engajados no trabalho das questões étnico-raciais. 

 
[...] acaba que no particular são duas turmas por ano e eu dou aula 
sozinho nos dois anos e no público também. [...] só se for em outro 
turno, mas acaba que eu não estou na escola. Eu trabalho com outros 
professores de outras disciplinas. Eu trabalho muito com português e 
trabalhava muito com a professora de História, até entrar um professor 
que é pastor e que prega para os alunos ao invés de dar aula de 
História. A gente conseguia trabalhar textos. Por exemplo, se eu fosse 
falar sobre a formação do Rio de Janeiro, ou sobre processo de 
favelização...a professora leva Maria Carolina de Jesus, por exemplo. 
E aí a gente fala a partir daquele texto. Ou então eu trago um texto que 
pode auxiliar na aula dela. Mas aí é uma professora de português 
muito amiga minha que também trabalha as questões étnico-raciais. 
Mas isso é raro, é bem raro (Victor). 

 

As falas dos professores nos remetem a toda uma problemática desenvolvida 

pelo contexto teórico desta pesquisa, em especial aos concernentes a epistemologia da 

ciência e da prática, que nos permite articular contextos de reflexão distintos. 

Retomando os relatos destacados, podemos apontar para marcas da colonialidade 

presentes, em especial, na instituição escolar e na Ciência Geográfica, descrita por meio 

da formação inicial. 
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O pensamento de Boaventura Sousa Santos, apresentado a partir das “ideias-

força” (CANDAU, 2016) da crítica da razão indolente e da proposição da ecologia de 

saberes, e a discussão acerca dos saberes docentes, nos proporcionou uma dupla 

perspectiva de análise para pensar os limites e potencialidades da construção de uma 

educação para as relações étnico-raciais, a partir das aulas de Geografia. 

Para avançar na direção de práticas educativas cultural e epistemologicamente 

mais igualitárias, que contribuam para a desconstrução de um imaginário colonial 

acerca das populações que foram subalternizadas é necessário, em primeira instância, 

desvelar a persistência de um pensamento abissal, fruto da modernidade ocidental, 

presente na formação inicial. A possibilidade de seguir em outra direção fica reduzida 

sem o questionamento da racionalidade hegemônica que ainda persiste na Ciência e 

também na escola. 

 Boaventura, no entanto, extrapola a redoma da ciência e nos oferece lentes que 

permitem enxergar possibilidades alternativas em lugares desacreditados pela lógica 

dominante. Interpretamos a escola e as “artes de fazer” dos professores como um campo 

social possante para fazer surgir “experiências de conhecimentos” (SANTOS, 2002) a 

partir de diálogos e conflitos entre as diferentes formas de saberes. 

 Ao chamar a atenção para este saber plural, proveniente de fontes de aquisição 

diversas sintetizadas pelos professores através das referências acadêmicas; orientação 

religiosa; referências familiares; movimentos sociais; experiências escolares variadas;  

lembranças da formação inicial (no conjunto ou pontualmente, em determinadas 

temáticas e abordagens) e o próprio caráter formador da docência, acreditamos ser 

possível contestar, ao menos em potência, a monocultura do saber e a lógica da escala 

dominante (SANTOS, 2002).  

Ao considerarmos as práticas docentes cotidianas e os saberes por elas 

produzidos, as experiências locais passam a ser alternativas credíveis de, por exemplo, 

combate ao racismo. Nesse sentido, concordamos com Esteban (2009, p.134) quando 

ela assinala que “[...] no cotidiano escolar encontram-se possibilidades de (re)encontro 

com as ausências”. 

Candau (2016) em relação à ecologia de saberes, entretanto, nos adverte: 

 
Esta perspectiva nos desafia a problematizar o conhecimento escolar. 
A reconhecer os diversos saberes produzidos pelos diferentes grupos 
socioculturais. Promover uma ecologia de saberes no âmbito escolar, 
favorecendo o diálogo entre o conhecimento escolar socialmente 
valorizado e dominante e estes saberes. Esta interação pode se dar por 
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confronto, ou enriquecimento mútuo e supõe ampliar a nossa 
concepção de quais conhecimentos devem ser objeto de atenção, entre 
confluências e tensões, e ser trabalhados na escola, assumindo-se os 
possíveis conflitos que emergem da interação entre estes saberes 
(CANDAU, 2016, p. 12). 

 

O saber docente através das suas especificidades epistemológicas pode ser visto 

enquanto um facilitador da ecologia de saberes, porém, não está isento das contradições, 

já que a colonialidade se expressa nos valores sociais e está intrínseca nas concepções 

de mundo mais subjetivas. O que é colocado como pertinente para nós, entretanto, é 

pensar sobre este desafio posto cotidianamente para os professores sobre os critérios de 

seleção e justificação dos conteúdos e valores presentes na escola e suas consequências 

sociais, étnicas e raciais. Assim sendo, buscaremos compreender, a partir das falas dos 

sujeitos, como realizam suas “artes de fazer” através das aulas de Geografia. 
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CAPÍTULO 6 - Mobilização dos saberes dos professores de Geografia 

 

Com a intenção de perceber como os saberes docentes se transformam nas aulas 

de Geografia, ainda que com os limites existentes na captura desta complexidade apenas 

através das falas dos professores, para esta categoria definiram-se as seguintes 

subcategorias temáticas: “Experiências docentes e a temática étnico-racial” e “Táticas 

docentes e educação antirracista”.  

Aqui, nos dedicaremos a compreender como a interseção das fontes dos saberes 

que constituem os professores se objetivam na prática docente. Não se tem como 

pretensão distinguir de qual espaço/tempo os saberes emergiram e, sim, nos 

aproximarmos da reflexão: como os professores mobilizam os seus conhecimentos para 

ensinar a temática étnico-racial através da Geografia? 

 

 

6.1 Experiências docentes e a temática étnico-racial 

 

Nesta categoria temática abordam-se relatos que apontam para as vivências na 

trajetória profissional que se articulam com a possibilidade de tratar as questões raciais 

a partir das aulas. De algum modo, destaca-se os significados atribuídos a questão 

racial, analisados anteriormente, e seus reflexos na experiência docente. É pertinente 

para nós compreender como o interesse pela questão racial passou da vida pessoal para 

a vida profissional dos professores, atingindo o ensino de Geografia.  

Essa relação faz parte do processo de constituição da identidade docente que, 

como aponta Nóvoa (2007), é complexo e necessita de tempo. Essa construção (em 

movimento) de modos de ser e estar na profissão está intrinsecamente relacionada com 

as experiências e os conflitos vivenciados neste lugar controverso que é a escola. 

A fala da professora Simone aponta justamente para esta autorreflexão que 

envolve o eu pessoal e o eu profissional, e como esta relação indissociável atinge a 

organização e a seleção do que é ensinado. 

 
Aí eu comecei a trazer essa questão do meio de 2011 até o meio de 
2012. Durante um ano eu comecei a chegar muito junto com esta 
questão racial na escola particular. Neste mesmo período foi quando 
eu peguei meu primeiro contrato no Estado. Não só na escola 
particular, porque isso foi bem menos para mim. Foi reverberar 
depois, já no final de 2012, quando pela primeira vez eu realmente 
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chorei muito quando um pai negro, uma família negra, falou para mim 
que estava muito feliz por ter tido seu filho formado por uma 
professora negra. Nossa! Aquilo para mim...eu formei mais um 
estudante, mas para ele foi uma emoção. Ele fez a família inteira tirar 
foto comigo. Foi uma parada que me deixou assim...caraca, cara, 
como não trabalhar isso em sala de aula? Um pai que já era coroa, ele 
(estudante) já era o filho mais novo. Ele deveria ter uns 60 anos e o 
filho uns 17. Aquilo para mim foi um...agora se você não trabalhar 
com isso você nunca mais vai trabalhar com isso. Aquilo foi o último 
chamado mesmo! Ou vai ou racha, filha. [...] Na escola pública, 
quando eu chego no Guilherme Briggs, ali foi a gota d’água para mim, 
porque eu cheguei com o meu black todo para cima, maravilhosa, e ai 
vem aquele grito: ai que cabelo horroroso! Isso de uma aluna para 
mim. Aí eu paro no meio do pátio e fico...caraca...e agora o que eu 
faço? Porque até então essa questão estava ali, eu estava no meio de 
pessoas acadêmicas, todas passando pela transição de começar a se 
aceitar negro, de começar a perceber que a gente poderia ser negro de 
verdade, a gente compartilhava muito a questão da transição capilar 
que para a mulher é muito difícil...E eu já estava com meu cabelo um 
pouco grandinho, não estava enorme como está agora mas, estava 
pequeno. Então falar para os nossos iguais era tranquilo. Quando eu 
chego na escola e escuto isso eu falo...caraca e agora? Bati com a 
realidade. Primeira coisa que me veio na cabeça: eles não precisam de 
agroecologia, de economia, de geopolítica, de nada. Eles precisam de 
identidade, eles precisam entender primeiro que eles são negros. A 
Geografia aqui vai ter uma outra função então. Alí eu paro para pensar 
que não adianta eu chegar aqui e falar de globalização, falar de...se 
eles não conseguem entender quem eles são. Então eu tive de 2011 
para 2012 dois tapas: um parabéns por você ter formado o meu filho 
negro e uma rejeição muito forte dentro da escola, né? (Simone) 

 

Pensar sobre o que ensinar e o porquê de ensinar pode ser resumido na 

afirmação de Forquin (1992), e de outros autores, de que o currículo é seleção. 

Geopolítica? Agroecologia? Globalização? “Entender quem eles são”? Esta operação 

baseada na razão pedagógica, no entanto, não se configura em um ato isolado. Por que 

para a professora Simone a Geografia deveria ter outra função na escola? O seu fazer 

pedagógico decorre não apenas do seu compromisso político e profissional com a 

construção de uma sociedade racialmente mais justa, mas também interfere diretamente 

no seu trabalho a sua história de vida e suas trajetórias escolares como professora negra, 

que foram a aproximando de um trabalho diferenciado em função do que ela 

compreendeu ser uma demanda dos estudantes, a partir das suas experiências docentes. 

Outro percurso profissional foi sendo traçado pela professora Lívia. Questionada 

sobre a aproximação entre a questão racial e as suas aulas, ela respondeu: 

 

Cara, eu sou branca, classe média...então isso foi acontecer quando eu 
entrei em contato com essa realidade, que foi na escola. De trabalhar 
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isso...só na escola. Porque se eu não discutir sobre eles terem racismo 
um com o outro, eles precisando se empoderar da própria cultura, 
reconhecer...e tudo. Eu tenho muito cuidado com a questão do lugar 
de fala, sabe? Mas eu vi uma turma com 80% negro, um sofrendo 
racismo com o outro porque um era mais negro que o outro, sabe?  Ou 
a questão das falas deles de opressão policial, de revista a eles em 
qualquer lugar que eles fossem. A partir das histórias dos meus alunos 
que eu tive mais a preocupação de trabalhar mais isso, sabe? E 
desconstruir essa questão do racismo na escola e com eles, pela vida e 
pelo cotidiano deles, por uma necessidade deles (Lívia). 

 

É evidente na fala da professora que a sua posição racial privilegiada na 

sociedade a inseriu em experiências individuais e coletivas que entraram em choque 

com o que era vivenciado pelos seus alunos, em grande maioria negros. A motivação 

central para o seu projeto de educação, nesse sentido, perpassa pelos contextos em que 

as suas práticas pedagógicas ocorrem, e os sujeitos que se fazem presentes. Desse modo, 

os estudantes são o ponto chave no seu processo de reinterpretação do currículo de 

Geografia para tratar as questões raciais.  

Já o professor Victor reflete sobre a sua prática docente não somente a partir dos 

seus alunos, mas também muito influenciado pela perspectiva teórica que confere 

embasamento para o seu posicionamento acerca das questões étnico-raciais. 

 

Na verdade, eu comecei a dar aula...ainda no pré-vestibular eu 
conseguia puxar algumas discussões, alguns debates e tal. Mas 
quando viro professor regente de uma turma regular, já estou 
fazendo as pesquisas do mestrado. Eu não entrei ainda, mas quando 
entro já estou com as pesquisas, com as leituras...então eu não vou 
dizer que eu faço uma Geografia descolonial, não tem como, mas 
desde sempre isso foi uma questão. E para mim é muito estranho não 
ser também, porque eu dou aula em São Gonçalo, a minha escola tem 
80...90% de alunos negros, muitos deles que não se reconhecem como 
negros e que se ofendem a partir dessa questão racial dizendo que 
fulano é mais preto que eu e que por isso ele é ladrão, sabe? Então eu 
acho estranho não ser uma questão, sabe? Eu queria entender um 
pouco como alguém entra numa sala de aula, olha para uma turma de 
negros...e muitas vezes acaba dando aula em colégio particular como 
eu que, embora seja no centro de São Gonçalo os meus alunos são 
loiros, de olhos azuis, e como isso não é uma questão. Como que é 
possível a pessoa não se sensibilizar com esta questão que para mim é 
muito evidente. [...] É uma demanda que vem com a vivência, com o 
cotidiano, sabe? Eles não chegam para mim...é engraçado isso. As 
minhas alunas chegam para mim e pedem para eu discutir gênero, 
tanto do colégio particular, quanto do público. Mas nenhum aluno 
nunca chegou para mim e disse: professor vamos discutir racismo? 
Mas eu sinto que isso, e cada discussão que a gente puxa, cada 
debate...essa é uma discussão que pulsa muito neles. Mas apesar de 
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tudo, e aí é mais grave ainda, é uma questão muito naturalizada entre 
eles mesmos (Victor). 

 

Podemos perceber que as declarações dos professores revelam que a apropriação 

e a mobilização dos saberes profissionais se desenvolvem através de um conjunto de 

interações no qual estão enredados os estudantes e os seus saberes e a experiência 

docente nos diferentes ambientes escolares. Por outro lado, também apontam para 

concepções raciais que permeiam mais amplamente a sociedade e que, por isso, se 

encontram presentes na escola. Diante disso, os professores demonstram que o processo 

de construção dos seus saberes se realiza com o enfrentamento cotidiano das situações 

de ensino/aprendizagem e as consequentes reflexões a partir delas. 

Dentre os embates correntes relatados pelos professores, que envolvem as 

precarizações da educação e as dificuldades provenientes disso, foram destacados os 

problemas relativos a experiências de racismo na escola que atingiram diretamente o 

processo educativo, passando a ser objeto de preocupação. Repetidas vezes foi possível 

identificar que os professores têm uma preocupação singular no que diz respeito a 

construção da conscientização dos lugares que os alunos ocupam na sociedade em 

relação a questão racial, o que orienta as suas práticas e a reformulação dos saberes.  

O professor Victor e a professora Simone, nos excertos a seguir, apontam para a 

questão da identidade como um debate e uma reflexão necessária para promover a 

valorização da cultura afro-brasileira entre os estudantes.  

 

É engraçado que isso [falas racistas] vem diminuindo com o tempo 
até. Agora falando com você, eu ouço menos. Não quer dizer que eles 
falem menos, talvez eles falem menos na minha frente. Mas é aquela 
questão do fulano pegou a minha caneta, tinha que ser ele porque ele é 
preto. Aí você fala, como assim? Você também é negro. Ah, mas ele é 
mais preto que eu. E aconteceu um caso, não sei se podemos 
enquadrar como racismo...talvez... mas que no colégio particular esse 
ano, que eu estava até debatendo com a Simone, que uma menina 
chegou para mim depois de um debate desses e falou: professor, e eu 
sou o que? E aquilo me embananou muito. [...] Para mim a menina era 
negra, sabe? Mas ao mesmo tempo para mim não me cabe dar o 
fechamento para ela, sabe? A minha resposta foi perguntar: como 
você se identifica? Ela parou, ficou pensando e não respondeu. Eu 
prefiro que ela vá refletindo sobre aquilo do que eu ir lá e definir, 
sabe? Você é negra, você é branca. Eu não sabia o que responder 
naquela hora. Até hoje eu não sei o que eu deveria ter respondido. Na 
hora minha escolha foi jogar a questão para ela pensar, é uma questão 
pessoal dela. Mas existe uma dificuldade muito grande deles se auto 
definirem. No ano passado, até junto com o PIBID, a gente fez um 
censo escolar no CIEP...e aí os alunos se auto definiram...deixei 
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livre...eles se autodenominam como morenos, mulatos, pardos, poucos 
se denominam como negros. Nesse primeiro momento foi um censo 
com a escola inteira, vários deles não eram meus alunos. E nesse 
primeiro momento eu fiz antes um debate sobre o que era cada 
denominação para ver o que surgiria. Assim, eles são visivelmente 
negros, mas não se denominam dessa maneira. Se eu não me engano, 
tinham mais morenos do que negros na escola, sabe? A maioria se 
denominou como pardo. Mas tá melhor hoje do que como já foi. Hoje 
existe uma certa valorização dessa identidade negra, eu acho, nas 
escolas (Victor). 

 

O combate ao racismo no espaço escolar perpassa pela identificação das práticas 

que perpetuam a assimetria racial no cotidiano, o que possibilita a criação de meios de 

problematização entre os estudantes, como a proposta do censo realizado pelo professor. 

Segundo as observações dele, as manifestações explícitas de preconceito têm sido 

atenuadas, embora em uma autorreflexão ele aponte que possa ser pontual, como 

consequência da sua postura em relação a atitudes racistas.  

As falas analisadas destacam, sobretudo, a importância de compreender como os 

alunos se representam e se identificam e, nesse processo, buscar elementos que 

vinculem a aprendizagem com a possibilidade de fortalecimento da autoestima dos 

mesmos através da valorização identitária. É colocado também, no entanto, a questão 

dos enfrentamentos em relação a naturalização da discriminação racial, tanto entre os 

alunos, como entre a equipe escolar, como destaca a professora Simone. 

 

Sendo professora é difícil ter esse tempo de “não vou fazer isso”. E as 
vezes eu também quero...não, não, não gente, não quero escutar isso. 
Aí eu escuto e fico...sério? Ai você para a aula inteira e fala: Olha só, 
por que você falou isso, isso e isso para ela? Tive um caso agora em 
uma outra escolinha que eu trabalhei aqui em Santa Rosa, que é 
estadual também. A menina, ela é negra, só que ela alisou tanto o 
cabelo que agora já está bem ralinho, sabe? Aí a mãe dela fez um 
penteado lindo, fez uma trança circundando a cabeça, que ficou lindo. 
Aí eu fui e expliquei para eles, vocês sabiam qual é a origem dessas 
tranças? É uma trança nagô, é de origem africana, e tal...e na época 
dos quilombos muitos dos negros trançavam seus cabelos com a rota 
de fuga até o quilombo, aí você sabia da onde você tinha que sair até 
aonde você tinha que chegar. Então você ia se guiando pelo negócio 
do cabelo e tal... tá vendo como a gente era muito inteligente, a gente 
engava eles e tal. Aí falei do penteado dela. Falei, olha, esse penteado 
é um penteado de rainha, que faz circundando como se fosse uma 
coroa e tal. Aí ela ficou se achando toda! Aí os meninos: É ridículo 
esse cabelo duro dela professora! Aí eu fui, saí da sala, peguei um 
copo d’água e voltei e falei: Gente, olha só, porque que vocês falaram 
que o cabelo dela é duro e blá blá blá. Aí eu comecei, primeiro, 
histórico culturalmente os homens foram impedidos de deixar o 
cabelo deles crescer, aí vocês já por isso se sentem no direito de sair já 
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zuando o cabelo de qualquer outra pessoa. Vocês nem sequer sabem 
como é o cabelo de vocês de verdade. Segundo: o cabelo é de quem? 
Por que o cabelo que está na cabeça dela está incomodando tanto 
vocês a ponto de vocês reproduzirem uma fala racista contra uma 
menina. São duas opressões aí: opressão de raça e opressão de gênero. 
Vocês estão oprimindo ela porque o cabelo dela não é igual ao cabelo 
de vocês, que vocês julgam ser bom, e o dela ruim. O dela é duro e o 
de vocês deve ser mole, pressuponho, né? E outra, ela fez um 
penteado diferente no cabelo, que eu aposto com vocês que a mãe de 
vocês não saber fazer, porque é superdifícil fazer essa trança 
agarradinha no couro-cabeludo. Não é fácil! Terceiro: ela está linda, 
maravilhosa e vocês não tem que ficar se metendo na vida dela. Aí 
parei, tentei explicar porque eles estavam fazendo isso. Aí eu 
perguntei: por que quando a Mel ou a Sara, que são duas meninas 
loiras, de cabelo liso, quando elas prendem o cabelo delas, todo para 
cima...Qual cabelo que está arrumado, gente? Aí eles pararam...e as 
meninas também...aí eu falei: Não que o de vocês esteja bagunçado. 
Mas olha como a estética diz muito. Por que o seu Sara, que é loiro, 
tem olhos verdes...e a Camili que é negra, tem olhos escuros, tem 
cabelo crespo...por que que o dela que está com um penteado lindo é 
duro, é feio e o seu que está com um coque para cima está todo mundo 
achando que é bonito? O que está diferenciando? Eles pararam para 
refletir...muitos. Mas claro que quando eu saí eles reproduziram o 
racismo, mas para as meninas isso foi muito importante. Porque elas 
me disseram que não é a primeira vez que eles fizeram isso. Nessa 
sala em especial eu tenho muitos meninos brancos e muitas meninas 
negras. Aí as meninas falaram: obrigada professora, porque eles 
sempre falam muita besteira para a gente...e a gente já não aguenta 
mais! Eu falei que elas precisavam falar sim, porque cada vez que a 
gente silencia é a força que eles precisam para continuar maltratando a 
gente...a gente tem que falar! Joguei isso na direção, óbvio, expliquei 
o que tinha acontecido no dia do conselho. A direção foi e colocou 
que tinha acontecido um caso de bullying na escola. Aí eu falei: Não! 
Não foi bullying, foi racismo. Aí falaram: Não isso foi só um 
preconceito com o cabelinho dela. Eu falei: Não! Isso não é um 
preconceito com o cabelinho dela. Isso aí se chama racismo. Aí eu dei 
o mesmo exemplo que dei na sala. Você vai me dizer que isso é 
bullying? Uma é loira de olhos claros, a outra é negra de olhos 
escuros, com cabelo tido como sarará, como ruim ou o jeito que vocês 
quiserem falar e a outra não. Por que que ninguém cai na pele da 
outra? Aí ela: Não, porque criança é maldosa. Eu falei: Não! O 
racismo nunca é um equívoco, nunca. Nunca é um engano...por 
engano eu fui machista, por engano eu fui racista, por engano eu matei 
um homossexual...não, não é por engano. Ela não quis colocar 
racismo, aí eu não assinei a ata, falei que não iria assinar, só no dia 
que ela colocasse racismo no conselho, porque ela disse que só foi 
mais um caso de bullying na escola (Simone). 

 

Este relato demonstra de forma nítida que na cultura escolar convivem 

reprodução e inventividades que disputam, o que deixa evidente o seu caráter 

ambivalente. Dito de outro modo, pode-se perceber que não há uma iniciativa unívoca 

da escola na desconstrução do racismo do qual os docentes fazem parte e, sim, um 
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movimento assumido por alguns para repensar o modo como o tema da cultura afro-

brasileira pode e deve ser trabalhada no cotidiano. 

Nos relatos aqui apresentados aparecem um conjunto finito de variáveis 

abstratas, concretamente experimentadas pelos sujeitos no ofício docente, que definiu 

para cada um deles trajetórias próprias. Desse modo, podemos assinalar diferentes 

escolhas e criações pedagógicas, orientações teóricas, questões cotidianas de 

ensino/aprendizagem, além dos conflitos escolares existentes O que se destaca na nossa 

análise, entretanto, é não desconsiderar que tanto as criações comuns que se empenham 

na luta contra o racismo, como os sujeitos que perpetuam a naturalização das 

discriminações raciais “são”, de fato, a escola. Ter como pressuposto a perspectiva de 

que a cultura escolar é ao mesmo tempo tensa e múltipla, nos confere a possibilidade de 

compreendê-la na sua interface opressão/monocultura e resistência/ecologia, através das 

experiências docentes e seus saberes.  

 

 

6.2 Táticas docentes e educação antirracista 

 

A arte de dar um golpe é o senso da ocasião. 
 

(Certeau) 
 

Aqui procuraremos compreender as possíveis táticas docentes em prol de uma 

educação antirracista, através da especificidade da produção do conhecimento escolar. 

As táticas são reinterpretadas por nós enquanto processos de construção de situações 

didático-pedagógicas criadas pelos professores para oportunizar aos estudantes relações 

de aprendizado acerca da temática racial por meio da Geografia. Desse modo, o que se 

entende nesta pesquisa por “artes de fazer” se expressa de forma mais evidente nesta 

seção por meio do detalhamento de práticas docentes que são, ao mesmo tempo, 

submetidas a uma ordem e provocadoras de (des)ordem.  

 Apresentaremos, assim, alguns relatos de experiências na profissão com a 

intenção de identificar como os professores interpretam as DCN a partir do Ensino de 

Geografia, em um movimento que segue, por um lado, o cumprimento de uma norma e, 

por outro, a reapropriação da mesma segundo seus interesses e regras próprias. 

Compreendemos que para analisar as nuances desta metamorfose da prescrição da lei e 
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das diretrizes deve-se mergulhar nos saberes profissionais e escolares produzidos nas 

aulas e, também, reconhecer a autoria docente no trabalho realizado. 

A partir da pré análise das entrevistas, portanto, foi possível traçar algumas 

táticas silenciosas presentes nos fazeres comuns do cotidiano escolar, que serão 

apontadas para orientar a interpretação do que se poderia chamar de “artes de ensinar”, 

sendo elas: Construindo conteúdos escolares de Geografia; Usos e consumo do livro 

didático; Mobilização dos saberes (Modos de dar aula); e Projetos escolares. 

 

 

Construindo conteúdos escolares de Geografia  

 

Um dos conhecimentos mobilizados pelos professores é o dos programas de 

ensino. Pensar sobre os conteúdos escolares de Geografia, assim, é sempre um ponto 

importante quando se almeja contribuir para a educação das relações étnico-raciais, já 

que ainda refletem uma leitura eurocêntrica de mundo, como já destacado.  

A construção dos conteúdos escolares, no entanto, faz parte do processo da 

autoria dos professores, embora sejam repensados a partir de uma prescrição curricular. 

Raciocinando desse modo, considera-se aqui o processo de explicação, classificação e 

organização desses saberes como uma tática na medida em que os professores 

aproveitam-se dos conteúdos estabelecidos na matriz curricular de Geografia para criar 

outras oportunidades de conhecimentos que estejam vinculadas a luta antirracismo.  

No excerto a seguir, a Lívia destaca os conteúdos em que aborda a questão racial 

de acordo com os anos escolares, a partir da realidade de professora da rede estadual do 

Rio de Janeiro. 

 

Eu trato disso quando eu vou falar de escravidão no 7º ano, eu trato 
disso quando eu vou falar de América no 8º ano, eu trato disso quando 
eu vou falar de África e também Europa...enfim. No 6º ano é a 
primeira experiência que eu estou tendo este ano, porque eu só tinha 
dado aula pro sexto ano quando eu entrei, uns seis meses só. Matéria 
de 6º ano é muito difícil você correlacionar...até tem o espaço vivido, 
né? [...] Obviamente que com África, ou com um conteúdo mais não 
transversal, imposto lá no currículo mínimo, eu me preparo mais para 
falar daquilo. Mas no caso do 6º ano é uma coisa mais transversal e 
que vem deles, das práticas deles, das falas deles. Eu acho que facilita 
para mim quando eu vou falar de população, tanto no Brasil, quanto 
na América. Quando vou falar de escravidão, de formação territorial 
brasileira...isso me ajuda muito a trabalhar. População brasileira, 
quando eu vou trabalhar África, questões de apartheid e tal (Lívia). 
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Podemos perceber que a tentativa de atender as determinações do currículo 

mínimo atravessa a fala da professora e se integra ao seu modo de abordar a temática 

racial. O tratamento pedagógico das possibilidades da Geografia trazer à tona as 

relações étnico-raciais se expressam, assim, em dois modos de fazer. O primeiro se 

apresenta quando o currículo do estado do Rio de Janeiro prescreve as competências e 

as habilidades que possuem estreita ligação com a discussão racial – quando o professor 

está aberto a estas reflexões. Desse modo, atendendo a famosa corrida dos professores 

em “dar conta da matéria”, a professora cria conexões (que não foram detalhadas) entre 

os conteúdos “obrigatórios” e a sua proposta de educação antirracista. Esse é o reflexo 

de uma prática que se encontra amarrada pelas políticas curriculares verticalizadas, que 

cerceiam a autonomia docente, e faz com que criem-se minúsculas alternativas possíveis 

que permitam conviver e/ou sobreviver aos enlaces de um currículo imposto. 

Observa-se, dessa forma, que alguns conteúdos que estão consolidados no 

currículo do Ensino de Geografia aparecem na fala da professora, como: escravidão, 

formação do território brasileiro, população brasileira, África e América. Estes podem 

ser compreendidos como assuntos clássicos que possibilitam abordar a temática, 

todavia, não se pode perder de vista que, em muitos casos, o que se questiona não são 

apenas as ausências, mas as maneiras de representar a população negra e indígena 

através destes conteúdos. 

Por outro, jogando com este mecanismo de poder representado pelo currículo, 

sem a pretensão de subverter a ordem, identifica-se como uma perspectiva tática o 

aproveitamento das circunstâncias adversas que surgem no imponderável das aulas. 

Assim, práticas racistas que ocorram entre os próprios estudantes tornam-se 

rearticuladores das explicações e do direcionamento dos conteúdos. 

 

A partir do que eles me trazem...de expressão de racismo deles, de 
expressões de preconceito contra religiões de matriz africana...Então a 
partir das falas dele eu coloco...não é assim. [...] Eu trato independente 
da Geografia, mas eu acho que isso é geográfico. Não consigo 
perceber como isso não pode ser uma questão geográfica, sabe? Uma 
questão que tem muito a ver com a segregação sócio espacial...gente, 
quem tá na favela? Um caminho que eu procuro fazer, que eles 
geralmente entendem...de religião. Eu começo, quando eles têm muito 
preconceito...Vamos lá, os africanos, que foram escravizados, 
vieram...e começo a falar a história. Eles eram considerados pessoas 
sem alma. Vocês acham que uma pessoa sem alma, que era um objeto, 
que era a mesma coisa que um carro hoje, que é a mesma coisa que 
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uma casa...Vocês acham que o que eles faziam o pessoal ia achar bom 
ou ruim? Ah! Ruim. Gente, há quanto tempo a escravidão foi abolida? 
Isso estrutura a nossa sociedade e etc. Então eu faço esse apanhado 
histórico-geográfico, sabe? Para eles entenderem qual foi o processo 
desse preconceito hoje, como está enraizado na sociedade. Já começo 
a cutucar eles (Lívia).  

 

Utilizar-se do racismo como ponto de partida didático-pedagógico para o 

entendimento das relações raciais, por meio da contextualização da História do Brasil, é 

uma tática utilizada pela professora para, como ela própria diz, “cutucar” os estudantes, 

isto é, provocar neles algumas problematizações acerca das suas próprias falas, ou 

mesmo vivências. Seus questionamentos são mecanismos sutis para fazê-los pensar 

sobre um passado que se faz presente no dia a dia.  

Esta intervenção transforma momentaneamente a situação sem romper com a 

lógica do cotidiano escolar, ou em outras palavras podemos dizer que, no tempo da 

ocasião (CERTEAU, 2009), que se traduz aqui nos poucos minutos da aula, entre uma 

explicação e um pedido de silêncio, fez-se uma fala sobre preconceito religioso e sua 

origem na invisibilização da cultura afro-brasileira – que provavelmente foi diversas 

vezes repetida. 

O professor Victor também apresenta no seu relato pistas de uma astúcia de 

ocasião, que oportuniza a construção dialógica entre os conhecimentos que disputam a 

escola, ao indicar o entrelaçamento entre os saberes cotidianos dos estudantes sobre as 

questões raciais e a matéria a ser ensinada.  

 

Eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar nas brechas. Agora, eu 
acho que as questões da desigualdade racial, ou as questões étnico-
raciais, assim como as questões de gênero, sexualidade e tal...elas não 
estão nas brechas, elas estão no todo. E aí todo e qualquer assunto que 
eu puxe com a turma a gente vai fazer um debate sobre raça, classe e 
gênero...e sexualidade. Vai falar sobre população do Brasil. A gente 
vai falar sobre a condição da mulher na população do Brasil, a 
condição dos transexuais e a condição dos pobres e dos negros, por 
exemplo. Então eu acho que todo assunto você consegue puxar algum 
tema sobre isso. Ainda que eu não puxe, os alunos trazem estas coisas. 
Dificilmente que a gente tenha uma aula, sobre o que quer que seja, 
que eles não trazem um relato. Isso na escola público vem muito mais 
da vivência. No colégio particular acaba que sendo eu li, meu amigo 
me contou... Meu aluno da escola pública vai me falar que ele entrou 
numa loja no shopping e que foi perseguido pelo segurança. Um cara 
do colégio particular vai falar: eu vi em um filme, que um cara lá dos 
EUA...sabe? Mas independentemente de qualquer coisa eles trazem o 
debate. E claro que eles trazendo o debate eu tento aproveitar (Victor). 
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É vital perceber que a pluralidade de culturas presente na escola, seja 

representada pelos alunos, seja pelos professores, nos coloca diante de, também, uma 

pluralidade de conhecimentos que atravessam os saberes escolares de Geografia. Estes 

saberes vividos dos alunos são também conhecimentos geográficos que podem ser 

associados no processo de ensino-aprendizagem a outras formas de saber. A ação 

consciente do professor nessa direção, portanto, possibilita a produção de novos 

sentidos para o que está sendo ensinado. 

A reflexão teórica conduzida pelo conteúdo de “população brasileira”, embasada 

nos saberes disciplinares de Geografia sobre a condição da população negra e pobre da 

sociedade, dá espaço para o relato de um aluno que foi cerceado de circular por espaços 

que racial e socialmente não lhe pertencem. Distante do conceito do que é população, e 

talvez mais próximo do clichê geográfico de que precisamos partir do lugar do aluno, 

criam-se situações tipicamente escolares que articulam os saberes docentes produzidos 

pelo exercício profissional. 

Sem a intenção de comparar com juízo de valor o que seria ou não uma boa 

prática, é possível perceber que há diferentes táticas dos professores lidarem com os 

saberes curriculares em função da dimensão temporal, que marca a construção contínua 

dos saberes docentes. Em função do estágio em que o professor se encontra na sua 

carreira profissional, e pelos saberes experienciais desenvolvidos, os usos dos conteúdos 

assumem diferentes orientações em suas práticas, desde assuntos pontuais até 

reinterpretações mais amplas do currículo oficial da Geografia. 

A professora Simone, que é a interlocutora mais antiga na profissão, descreve de 

forma mais explícita as suas abordagens e reapropriações curriculares, pontuando 

algumas das suas práticas e releituras para atingir seus objetivos em uma educação 

voltada para as relações raciais através da Geografia. 

 

Vou buscando na Geografia o que que eu consigo trazer a questão 
racial. Tipo, dá para fazer isso no currículo inteiro, mas dá muito 
trabalho! Tem que parar, refletir, tirar aula por aula... tipo, como vou 
ensinar geomorfologia e a questão racial? A primeira vez que eu 
interpretei o currículo do ensino médio eu falei: cara, o que que eu vou 
fazer agora? Tá, beleza, seu lugar no mundo eu consigo debater, 
origem, memória...bacana, a gente vai trazendo. Aí tem que 
trabalhar a cartografia. Eu começo a trabalhar as toponímias, 
espacializar quais os nomes dos lugares para a gente poder 
identificar quem se apropriou daquele espaço, quem não se 
apropriou, porque que tem aquele nome...bacana. Aí chega em 
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geomorfologia, clima...ferrou. Como que eu vou trabalhar a questão 
racial nisso? [...] (Simone, grifo nosso). 

 

A partir do relato é possível destacar que a prática profissional e a autorreflexão 

sobre a mesma, associada ao projeto de educação subjetivamente formulado por ela, a 

coloca diante da necessidade de superar o modelo curricular posto, promovendo a sua 

recontextualização a partir do objetivo traçado: articular Geografia e questão racial. 

Podemos destacar, todavia, que mesmo diante da inquietação desse processo de 

produção de novos conhecimentos geográficos, algumas certezas aparecem na fala da 

professora enquanto marcas do seu saber prático, e característico dos modos de fazer.  

O que mobiliza a profissionalidade da professora Simone, assim, são suas 

angústias e anseios em relação aos conteúdos presentes no currículo que ainda se 

encontram distantes da sua proposta de tensão com temática étnico-racial, quer dizer, 

ainda são extrínsecos aos seus problemas práticos. Nesse sentido, a sua capacidade de 

reinterpretar criticamente o currículo oficial põe em exercício o seu saber experiencial 

na medida em que movimenta seus saberes profissionais e pré-profissionais acumulados 

ao longo da vida.  

 

[...] Falei, cara, quem está nesses grandes domínios geomorfológicos? 
São as populações tradicionais. Quem ainda está ainda tomando conta 
do cerrado? Qual é o segundo maior território quilombola do Brasil? 
Tá no meio do cerrado, são os Calungas. Não tem como eu falar de 
Geomorfologia e não falar quem é que está cuidando desse lugar para 
que esse lugar continue dessa maneira. Quem que ocupou esse espaço, 
quem é que ocupou esse território, quem faz desse território uma 
resistência e tal. Pronto! Eles estão aqui, no centro do Brasil. E os 
caiçaras que estão aqui no litoral, e os não sei quem que tá aqui? Dá 
para a gente continuar trabalhando. Quem são os povos que ocupam 
esses lugares? Eles não são lugares inóspitos. E nisso vai dando 
vegetação, clima, relevo e relações étnico-raciais, porque você não 
deixa de falar quem é que cuida desses espaços. E de alguma forma eu 
não estou trabalhando só a questão do negro, eu tô trabalhando todos 
os movimentos sociais. Eu tô trabalhando a questão indígena...vamos 
trabalhar os caiçaras, vamos trabalhar os quilombolas, vamos trabalhar 
a população de pesca, os ribeirinhos, os movimentos dos atingidos por 
barragens...eu tô falando das minorias, que na verdade são a maioria. 
Eu tô falando desse discurso que é oculto, que eu não preciso botar lá 
que a gente vai trabalhar...mas quem é que fez isso daí? [...] (Simone). 

 

Através da fala da professora Simone podemos perceber que ela se propõe a 

construir suas aulas a partir da temática étnico-racial, sendo este o eixo orientador da 

seleção e da abordagem dos conteúdos da Geografia. No entanto, além da competência 
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técnica, de conhecer e manusear a matéria ensinada, o que lhe possibilita articular com 

maestria a combinação que confere visibilidade geográfica aos sujeitos subalternizados, 

se destaca a sensibilidade em relação a construção de um currículo no qual ela acredita, 

voltado para o que ela compreende como indispensável aos estudantes. 

 

[...] Agora eu passei um trabalho que eles tinham que fazer o mapa 
dos quilombos do Rio de Janeiro. Ai tipo...cartografia? É mais fácil 
ele aprender cartografia com algo útil para a vida deles. Não 
adianta falar aonde que está a capital de não sei da onde. Não me 
interessa. Eu quero que ele entenda que existe um movimento 
quilombola no Rio de Janeiro, as pessoas estão se organizando... 
Cada grupo tinha que escolher um quilombo e dizer se tinha 
conseguido a titulação...fazer um histórico e espacializar isso. Então 
eu dei um mapa do Rio de Janeiro para todos eles e eles tinham que ir 
lá...fazendo a legenda e botando o nome do quilombo. Pronto! Foi 
cartografia e não deixou de ter relações étnico-raciais. É uma maneira 
de trabalhar...tipo, eu vou empurrando, onde eu acho que dá eu vou 
colocando (risos) (Simone, grifo nosso). 

 

Os relatos da Simone apontam para o processo de autoria da formulação das suas 

aulas e da elaboração de suas tarefas que nos impelem a pensar sobre inovações que não 

são novidade – já que o que se espera do professor é a utilização de todo o seu potencial 

criativo, mesmo com as condições de trabalho desfavoráveis –, mas que ainda assim se 

constituem, à luz das concepções certonianas, artes de fazer, na medida em que 

representam resistência frente ao discurso legitimado da democracia racial presente na 

sociedade e, por consequência, na escola.  

As invenções do cotidiano presentes na construção dos conteúdos escolares 

através da escolha do momento (cronológico/serial e curricular), do aproveitamento das 

circunstâncias (geografando atitudes) e dos desafios de reinterpretar, selecionar e 

abordar  tópicos de conteúdo representam, portanto, práticas de professores reais, que de 

maneira invisível lidam com os saberes curriculares de forma aparentemente banal e 

comum por meio de explicações, problematizações e propostas de atividade que, no 

entanto, reforçam um movimento de recusa as situações de assimetria étnico-racial.    

 

 

Usos e consumo do livro didático 

 

Muitas são as críticas em relação às abordagens e/ou aos silenciamentos dos 

livros didáticos acerca da temática racial, apesar de haver avaliações realizadas pelo 
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Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em que um dos critérios principais de 

exclusão da compra do material pelo Ministério da Educação é, justamente, a presença 

de preconceito ou de indução a preconceito. 

Sublinha-se, no entanto, que o racismo enquanto um padrão de poder é pouco 

capturado por estes estudos, no qual são mais apreendidos casos de discriminação e 

elementos que estimulam preconceitos. Sendo necessário destacar, como chama atenção 

Santos (2011, p. 2), os conhecimentos e conteúdos que são aparentemente “neutros”, 

mas que colaboram para a reprodução de estigmas raciais, estereótipos e racismo. 

A este respeito Ratts (2006/2007, p. 50) salienta que os livros didáticos não 

contemplam adequadamente a diversidade existente na sociedade, por conseguinte, na 

escola. Assinala que as “verdades” veiculadas por eles contribuem para legitimar 

inverdades em função de não ser realizada uma leitura crítica sobre os seus conteúdos, 

especialmente ao que diz respeito à questão étnico-racial. 

Estamos advertidos, diante disso, de que o livro didático corre o risco de ser um 

potencial reprodutor da colonialidade do saber/poder em função de ser um importante 

referencial tanto para os alunos, como para os professores, frente as realidades escolares 

que dispõem precariamente de recursos diversos. Não há, no entanto, a possibilidade de 

generalizar as destinações efetivas dos livros didáticos em sala de aula, já que existem 

professores que se limitam (por inúmeros fatores) a simples reprodução deste material, 

mesmo que seja de amplo conhecimento que o livro didático não tem como função ser a 

aula em si, mas uma ferramenta de auxílio; outros nem ao menos o utilizam, ou quando 

o fazem é como um material de apoio; mas também existem realidades escolares no 

qual o livro é algo escasso, que somente o professor possui, entre outras variações, 

vinculadas a diferentes fatores (PONTUSCHKA et al., 2007). 

Feita esta ressalva necessária, salientaremos nesta seção não o que há de 

reprodução colonial no tocante a este componente sempre presente na cultura escolar, 

mas o que foi possível distinguir enquanto microliberdades em relação a este material 

que é amplamente lembrado como iminente regulador da prática docente (CORRÊA, 

2013; RATTS, 2006/2007; PONTUSCHK et al. 2007), visto que influencia a condução 

dos conhecimentos em sala de aula. Compreendemos, nesse sentido, que o que faz da 

utilização do livro didático uma tática docente é, precisamente, a concepção de que a 

escola também é lugar de produção de saberes, e os professores não são apenas 

replicadores. 
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Assim, o emprego da referência certoniana de usos confere o tom que desejamos 

a interpretação das narrativas dos professores, na medida em que os entendemos não na 

perspectiva da “passividade e massificação dos comportamentos”, embora haja uma 

flexibilidade na “burla” dos consumidores em relação aos livros didáticos, ora mais 

próximos da fronteira da reprodução, ora potentes na prática de desvios. São essas 

minúsculas operações de criatividade que levaremos em conta. 

Considerando a Geografia escolar, Vesentini (2017, p. 5) faz uma ponderação 

que nos ajuda a pensar a respeito dos usos do livro didático quando aponta que: 

 

O manual didático é apenas uma parte da geografia escolar e não toda 
ela. (Ele é mais ou menos importante de acordo com o lugar e a 
conjuntura: será fundamental no caso de professores/escolas que o têm 
como base única e inquestionável, como uma “bíblia” afinal. Mas ele 
será pouco importante no caso, mais comum do que se pensa, em que 
os professores/escolas não os utilizem ou os utilizem somente como 
apoio ou complemento). 

 

Através das entrevistas não foi possível abarcar a complexidade da conjuntura 

vivenciada pelos professores nas suas respectivas escolas, porém é possível perceber nas 

suas falas que o livro se apresenta como um complemento, e não como uma “bíblia”, 

como denomina Vesentini. Não desconsideramos, entretanto, que as condições postas 

para o exercício da docência sejam centrais para a autonomia na construção do saber do 

professor, visto que nenhum dos entrevistados classificou as suas condições de trabalho 

como “boa” ou “ótima”. 

Para nos aproximarmos das análises dos professores acerca deste instrumento, os 

questionamos a respeito da viabilidade do livro didático de Geografia usado pela escola, 

ou por eles, ser um material de apoio para trabalhar a temática étnico-racial.  

Simone aponta:  

 

No material, no livro didático de escola, ou de EJA, você não fala do 
negro. Você tem um capítulo, dependendo do livro, que fala da 
diversidade brasileira. Aí coloca negro e índio como diversidade 
(Simone). 

 

Esta crítica, que coaduna com as ponderações de Ratts (2006/2007) e Santos 

(2011), também aparece na análise que é feita pelo professor Victor, quando assinala 

que o livro é “fraco” para abordar a questão racial.  
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É o jornadas.geo, né? Que é bem fraco. Já no Estado, eu tenho a 
liberdade de formar o meu currículo. Acaba tendo uma diferença em 
relação a tudo entre o colégio particular e o Estado (Victor). 

 

É nítido que há um embate entre o que é considerado importante pelos 

professores Simone e Victor em relação as questões étnico-raciais e a maneira como 

elas devem ser abordadas pela Geografia, e a forma como o livro adotado pela escola o 

trata. Como já apontamos a partir de Tardif, este saber curricular, que está presente nos 

livros didáticos, é externo aos professores, entretanto, entendemos que eles transformam 

essa relação de exterioridade ao fazerem escolhas acerca dos usos, ou até mesmo do não 

uso do material.  

O excerto a seguir representa este movimento de polimento realizado na prática 

docente, que permite que hajam reapropriações que produzem novas formas de uso do 

livro.  

 

Bom, no colégio particular existe uma... não é bem uma pressão...é 
uma recomendação para que a gente siga o livro didático. O que que 
eu faço...eu sigo o cronograma que o livro didático propõe, a gente 
precisa seguir os capítulos, mas eu não me prendo ao livro. Eu uso o 
livro como exercícios, uma ou outra ilustração para explicar 
melhor...aí é uma outra vantagem que eu tenho lá. Eu tenho uma 
datashow por sala, então se eu quiser levar um slide eu vou e coloco 
na mesma hora...mas no Estado isso não é tão simples. Conclusão, eu 
acabo usando esses livros mais como uma ilustração, como uma 
atividade de revisão, exercício do que qualquer outra coisa. 

 

Um primeiro destaque da fala é a existência de uma rede de relações de poder 

que se estabelece entre os usos do livro e a autonomia do professor, em especial na 

escola particular em que trabalha. A recomendação – ou pressão? – para que se siga o 

livro didático expressa uma teia de controle sobre o trabalho docente, que pode ser 

verificado pela subsequência da execução dos capítulos. O sentido das artes de fazer 

está, todavia, na inversão desta perspectiva, isto é, analisar o fato não pelo lugar do 

poder, mas pela manipulação dos praticantes (CERTEAU, 2009): “eu não me prendo ao 

livro”. 

O professor Victor não disse que não usa o livro, mas que ele não é a referência 

principal das suas aulas. Talvez essa informação não seja aberta para equipe 

pedagógica, ou ainda, ela compactue com essa tática, mas sem devaneios sobre o que 

não sabemos, o que há de evidente é astúcia de lidar no terreno que não se domina, ou 

dita as regras. Seu ajustamento as instruções da escola se dá através da utilização do 
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livro para exercícios, ilustrações, o acompanhamento dos temas dos capítulos, o que é 

ao mesmo tempo manipulação.  

A sua invenção ocorre na medida em que o faz não como uma ordem, mas como 

uma subversão do que é imposto, já que obedece a uma lógica própria. O uso, nesse 

caso, se camufla por conta da sua “[...] quase-invisibilidade, pois ela quase não se faz 

notar por produtos próprios (onde teria o seu lugar?) mas por uma arte de utilizar 

aqueles que lhe são impostos” (CERTEAU, 2005, p. 94). Sendo assim, práticas comuns 

por vezes não são consideradas como movimentos de resistência, ou até mesmo 

reinvenção. 

Já para a professora Lívia o livro didático tem outra representação e usos. 

 
Uso o livro didático. Eu uso muito o livro didático porque ele me traz 
muito mapa, muita imagem. Eu uso muito o livro didático até mesmo 
para os exercícios. Eu fui falar agora sobre as desigualdades da 
população brasileira...os diversos tipos de desigualdade: de renda, de 
raça, enfim. Até que esse livro não é dos piores não. Eu gosto. Tem 
algumas questões, mas do que os que estavam para escolher... Ele tem 
muito texto, tem muita questão que fala da questão racial, da 
desigualdade da mulher...acho que isso é importante também. Debates 
que são mais contemporâneos, que estão na academia, que estão na 
sociedade e que estão no livro. Ele trabalha com muito mapa e em 
cima do mapa dá para fazer bastante atividade. Eu reforço muito essa 
questão do mapa, sabe? É uma representação e eles tem que saber pelo 
menos isso, enfim (Lívia). 

 

Diferente da desconfiança impressa na fala dos outros professores, a professora 

Lívia afirma fazer uso constante do livro e, mesmo com um tom de crítica quando 

aponta que ele “não é um dos piores”, deixa evidente a sua aprovação. Destaca, sem 

ressalva quanto a reprodução de estereótipos ou racismo, que utiliza os textos na 

realização das aulas para abordar a questão racial, além das atividades e imagens. 

Realça a presença de mapas como algo positivo trazido pelo livro, e menciona a 

possibilidade de produzir atividades a partir dos mesmos, o que caracteriza novos 

alternativas, novos usos. 

Em relação a mobilização dos saberes dos professores mediado pelo livro 

didático, ressalta-se que não foi possível estabelecer uma compreensão nítida sobre a 

correlação dos usos e a construção de uma educação antirracista por meio do roteiro e 

os questionamentos realizados, em função de termos como resultado respostas breves e 

pouco detalhadas.  
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Os relatos explícitos e diretos dos professores Simone e Victor sobre o que eles 

entendem ser o reflexo de ausência ou minimização de debates que conduzam a 

aprendizagem sobre questões étnico-raciais no livro nos ajudaram a compreender a 

pouca ou nenhuma importância que conferem a este material no que tange as suas 

possibilidades de tratar da temática étnico-racial. Com relação à professora Lívia, que 

demonstrou usar o livro no seu cotidiano, ficaram as seguintes interrogações: Qual a 

influência do livro didático na definição dos conteúdos que trabalha a questão racial? 

Como articula suas explicações para que a generalidade do livro didático seja entendida 

a partir do contexto em que trabalha?  

Ainda que com lacunas, que poderiam ser exploradas mais especificamente, 

buscou-se capturar os diferentes usos e consumos do livro didático de Geografia muito 

em função de, em trabalhos anteriores, a pesquisadora ter dado ênfase ao caráter 

colonial deste material e a sua regulação do fazer docente, o que impulsionou o 

interesse pela relação que se estabelece na construção das aulas. Foi possível perceber 

que a opção por usar o livro, não usá-lo, ou ainda, produzir novos usos, aponta para uma 

“politização” das práticas (Certeau) na direção de escolhas conscientes e não por si só 

impostas.  

 

 

Mobilização dos saberes (Modos de dar aula) 

 

Atribuímos a mobilização dos saberes a construção complexa entre os diferentes 

contextos, não apenas os profissionais, mas os da própria vida dos sujeitos, que se 

entrelaçam a prática docente produzindo modos de dar aula singulares.  

Os modos de dar aula aqui analisados se apresentaram a partir do que pôde ser 

capturado através das entrevistas, enquanto a expressão da argumentação dos 

professores a respeito da descrição das suas aulas, onde buscaram demonstrar a maneira 

como a temática étnico-racial é ensinada e compreendida por eles. E, ainda, nos 

possibilitou evidenciar a capacidade de reflexão/crítica do currículo proposto, no qual o 

mesmo é, ou pode ser, reelaborado a partir dos projetos educativos de cada professor. 

No que compreendemos por “modos de dar aula” se inserem as formulações, 

concepções, habilidades, escolhas, criações, que caracterizam um conjunto de formas de 

pensar, agir e sentir na docência, que demarcam “traços morfológicos e estilísticos” 

(FORQUIN, 1992) oriundos da cultura escolar.  
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Nesse sentido, como assinala Forquin (1992), os professores não se ocupam 

apenas da seleção dos conhecimentos que estarão presentes na escola, pois faz parte da 

educação escolar tornar esses saberes efetivamente ensináveis aos estudantes. Os 

imperativos didáticos, como denomina o autor, reorganizam e reestruturam os saberes 

docentes e se materializam nas aulas através das explicações, dos exemplos, das 

atividades propostas e nas atitudes dos professores.  

Seguem, assim, algumas narrativas dos professores que compreendemos ser 

criações didáticas específicas da produção do saber e da cultura escolar, que abordam a 

temática racial através da Geografia. 

 
Eu fiquei um ano e meio nesta escola de contrato até assumir o 
concurso e voltar para essa mesma escola. Então eu só fiquei seis 
meses afastada...no início de 2013 eu fiquei afastada e voltei em 
agosto de 2013. Só que nesse período eu peguei as turmas de 8ºe 9º 
ano que são conteúdos muito aleatórios para eles, e eles já estavam 
sem Geografia há um ano, então o que eu chegasse e falasse não iria 
fazer o menor sentido para eles. Tentei trabalhar a América no 8º ano. 
Peguei para trabalhar as revoltas, passar aquele filme “Uma história de 
amor e fúria”. Tentei ir lapidando eles mais neste sentido de pensar 
quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui. Porque somos todos 
muito parecidos, ou vocês têm essa dificuldade? Eu lembro disso até 
hoje, porque não tenho aqui esses registros, de um menininho que ele 
era o único que se identificava como negro, que era o Gustavo – ele 
era bem escuro. E aí eu falava: gente todo mundo vai desenhar da 
onde vem (o lugar onde você mora) e se desenhar. Aí claro que vem a 
dificuldade de achar o lápis de cor, mas também vinha a dificuldade 
deles se localizarem na favela. E aí você começa a perceber que a 
questão racial não é só física, é espacial. E aí entra a Geografia, é 
espacial. O cara tem uma dificuldade imensa! Ele fala que sobe, que 
mora debaixo de Deus...ele encosta assim e bate a mão em Deus. 
Aí na hora de se desenhar o cara se desenha no plano? Qual a 
percepção que ele tem de espaço? Qual a dificuldade que ele tem 
de se colocar no alto da favela? Qual o imaginário que ele tem de 
moradia, de habitação que faz com que ele não coloque o lugar 
verdadeiro onde ele mora? Porque ele mora no pico do morro, tinha 
aluno que morava em casa de papelão...aí fazia uma casa 
enorme...Aquilo não era a realidade deles. E eu percebia que ali, no 
conjunto dos professores, eles faziam com que essa ideia se 
perpetuasse. Para que problematizar isso? Esse é o sonho dele, um dia 
ele vai poder ser assim, um dia ele vai alcançar isso...a gente não pode 
romper com esse imaginário deles... Vivendo numa ilusão muito 
grande. Ai eu falava não! Teve um dia que eu peguei as crianças e 
coloquei na frente do espelho e falei: todo mundo vai se desenhar. 
Enquanto todos eles que eram negros não se desenharam negros eu 
não levantei. Eu falei não, vocês vão se desenhar. Mas seu cabelo não 
é assim, desenha ele do jeito que ele é. Não, ele é assim. Não, ele não 
é! Eu estou vendo aqui que ele não é. Aqui, você não consegue se 
olhar no espelho? Eu colocava eles na frente do espelho e falava: se 
desenha. Alguns meio que relutando...ah! porque eu não sou assim, 
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meu cabelo não é assim...E eu falava, mas olha ai o seu cabelo. Eu 
comecei a ver a dificuldade que eles tinham de ser olhar no espelho. 
Isso gera uma dificuldade neles muito grande, de se olhar mesmo, de 
se ver. De falar, cara, é, meu olho é assim...um é mais tortinho; minha 
boca é mais repuxada para cá quando eu sorrio; aqui tem um 
sinalzinho que eu não tinha visto...Não! Eles não se olhavam no 
espelho. Porque é isso, quando você se identifica como negro tudo que 
envolve a negritude, a cor negra...é tudo muito pejorativo, é tudo 
muito negativo. Então para que eu vou me olhar no espelho? Porque 
se você já é destituído de beleza, a feiura é o que te acompanha, 
porque a gente vive em um mundo de dualidades. Então se eu não sou 
bonito, eu sou feio. Então para que eu vou me olhar no espelho? Isso 
me incomodou muito e eu pensei: gente, temos que parar tudo e 
pensar em uma outra forma de fazer essa Geografia, de fazer essa 
educação (Simone, grifo nosso). 

 
Muitos fatores podem ser destacados nesta fala. Dentre eles, vamos colocar o 

foco sobre o papel pedagógico da Geografia escolar na construção da compreensão de 

que as questões raciais são, ao mesmo tempo, questões espaciais. Se posicionar no 

mundo e saber sua posição no mundo, como já destacado a partir de Santos (2012) em 

relação ao sentido de saber e ensinar Geografia, é um posicionamento político e 

ideológico sobre o papel desta disciplinar escolar. Como no cotidiano escolar esta 

Geografia pode ser construída? No caso de Simone, a síntese dos seus saberes e das 

suas convicções pedagógicas e pessoais são postas aos alunos através da atividade: 

“Todo mundo vai desenhar da onde vem e se desenhar”.  

Sua proposta concreta de trabalho, no entanto, está acompanhada do 

questionamento constante acerca da função do que será ensinado diante das 

experiências geográficas concretas dos estudantes. Pode ser traduzido, em termos gerais 

que estão usualmente presentes no vocabulário de professores de Geografia, nas 

seguintes perguntas: quem são os estudantes? De onde eles vêm? Que experiências 

espaciais eles trazem? Lidar com essas reflexões, identificar a situação e o contexto em 

que estão inseridos, selecionar o conteúdo e, também, a prática pedagógica que entende 

ser a mais apropriada, é o que distingue o saber profissional do professor. 

Ao descrever este processo de elaboração, que pode parecer simplório aos que 

não distinguem a ciência geográfica da especificidade dos fazeres da Geografia escolar, 

ela nos apresenta a complexidade dos elementos que integram a sua proposição de 

atividade, desde a preocupação entre o que é ensinado e o que é vivido pelos alunos; 

suas vivências pessoais como mulher e professora negra em uma sociedade 

esteticamente racista; autorreflexão sobre sua prática em relação a quais conteúdos e 

finalidades pretendia atingir e as táticas para chegar neste objetivo. 
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A autorreflexão sobre a necessidade de “pensar em uma outra forma de fazer 

essa Geografia” sinaliza a sua capacidade crítica de analisar o currículo oficial, 

reelaborando-o a partir do seu contexto e das suas perspectivas acerca do que acredita 

ser um projeto de educação diferente. Isto articula não somente a sua autonomia de 

criação mas, também, relativa originalidade. 

Outro exemplo tático pode ser destacado na atividade proposta por Victor, que 

fez uso de uma fala racista recorrente entre os estudantes para problematizar e, ao 

mesmo tempo, resignificar a visão deles acerca do protagonismo de negros e negras na 

sociedade brasileira. 

 

A gente fez um trabalho muito bacana no ano passado, que foi para 
dar uma sacaneada um pouco na maneira como a escola estava 
lidando com a semana da consciência negra...porque os alunos usam 
muito a frase “Tinha que ser preto”, sabe? Com uma conotação bem 
ruim. Aí a ideia da gente era resignificar essa conotação. Aí a gente 
saiu, eu e os alunos, espalhando pela escola inteira cartazes escritos 
“Tinha que ser preto” e resignificando isso. Botando, sei lá, Milton 
Santos, o maior geógrafo do Brasil...Tinha que ser preto! E foi bem 
legal...porque os alunos olhavam...Tinha que ser preto...chegavam 
perto e... Eu expliquei antes. É uma frase que vocês falam muito e que 
tem uma conotação muito negativa, me incomoda...o que que vocês 
acham...e eles falaram, beleza! Tem tanta gente que produz tanta coisa 
legal e tal...vamos usar. Aí a gente pegou várias pessoas. Claro, que 
como eles que trouxeram, vieram muitas coisas da mídia, como a Taís 
Araújo, Joaquim Barbosa...o que é bacana também. E foi legal, foi um 
trabalho bem bacana (Victor). 

 

Podemos observar na narrativa do professor que o processo de construção deste 

trabalho não foi apenas voltado para os estudantes, mas também marcado pelo 

questionamento da forma como a escola percebe e aborda a questão étnico-racial, 

representada pela Semana da Consciência Negra. Nota-se, como atenta Certeau, o jogo 

sutil no qual o professor mobiliza “recursos insuspeitos”, que neste caso foi a exposição 

de cartazes feitos pelos alunos, para disputar a interpretação e as propostas de como 

pensar a valorização de identidade negra. Sobre a sua compreensão acerca do 

posicionamento da escola, o professor aponta: 

 

A gente passa por um dia do indígena, a gente passa por um dia da 
consciência negra, a gente passa pelo dia internacional da mulher, e a 
gente não trata de uma maneira clara. E essa passagem, essa visão 
turística do currículo, ela nada mais faz do que estigmatizar aqueles 
povos, reforçar estereótipos...porque em um dia você não consegue 
criar uma visão complexa de ninguém. Essa é a visão que para mim 
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está presente na escola, pelo menos nas que eu trabalho. Tem uma 
semana da consciência negra, tem o dia do índio, sabe? E é bem 
estigmatizado ainda, bem estereotipado. A gente tenta...mas é até 
difícil trabalhar porque existe uma certa imposição para que a gente 
atue nesses projetos. Os outros (professores) estavam, sei lá, 
colocando máscara africana na cara, dançando capoeira...sei lá 
(Victor). 

 

Para a construção de uma educação para as relações étnico-raciais faz-se 

necessário garantir o direito do reconhecimento da diversidade, entretanto, em função 

da subordinação cultural a que esses grupos foram submetidos historicamente, tem-se 

como consequência a pequena representatividade conferida nos currículos escolares. 

Desse modo, fica evidente que as questões postas pela problematização da diferença 

(CANDAU; OLIVEIRA, 2011) se encontram em contraste com o “ideal regulador e 

mobilizador” (FORQUIN, 2000) que orienta as seleções feitas no interior da cultura 

escolar. Diante disso, a partir de uma análise interna deste cenário, o professor Victor 

descreve a presença de uma abordagem pontual acerca da questão racial na escola, 

representada pelas datas comemorativas. 

Está sinalizado no excerto que há uma dinâmica escolar, através de projetos, 

atuando na construção desse reconhecimento da diversidade. Mas, por outro lado, a 

dinâmica não está aberta para a construção coletiva, já que foi imposta, o que cerceia a 

autoria profissional do professor. Pode-se perceber que o desejo do Victor é que não 

haja apenas um dia “do índio”, da “consciência negra”, da “mulher”, mas que estes 

sujeitos façam parte efetiva dos debates escolares. A sua atividade proposta não teve 

como consequência a transformação do “olhar” da escola sobre as questões raciais, no 

entanto, estas disputas convidam outros docentes e a gestão da escola a repensar a sua 

prática e a inovar nas artes de ensinar. 

Na narrativa a seguir, a professora Simone destaca seu processo inicial de 

realização de atividades escolares a partir da questão racial, e assinala que começou 

vinculada estritamente às datas comemorativas. 

 

Mas quando falava de questão racial era sempre aquelas datas 
específicas...mas aí beleza! Eu sempre ia me aproveitando daquelas 
datas para problematizar...mas nunca pensei naquela época em 
reinterpretar o currículo de uma outra forma. Não, eu era bem pontual. 
Era isso, era isso. Era aquilo, era aquilo. Dia 20, dia 13 de maio, 
beleza...me resumia a isso! (Simone). 
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Os encontros e os desencontros que a professora teve na vida e na formação 

inicial, como já apontado, fizeram com que ela ampliasse o seu espaço de atuação a 

partir da temática racial, diversificando a sua prática e reelaborando seus saberes. Sobre 

uma experiência mais atual, dentro da perspectiva da valorização da diversidade 

cultural, outra atividade que passou a se fazer presente nas suas aulas foi a associação da 

Geografia aos mitos de criação do mundo. 

 

Um trabalho que eu comecei a fazer, e que eu faço todo ano e não 
deixo de fazer, é trabalhar com os mitos de criação. Assim, cada grupo 
é responsável por escolher um mito de criação e explicar aquele mito. 
Aí os meus sorteios nunca são em vão...aí os mais radicais eu falo: vai 
falar do mito indígena, ou então yorubá. E lógico que eu tive pessoas 
que...professora tô passando mal, professora...não sei o que está 
acontecendo, meu coração está disparando, tô tremendo... Aí eu dizia, 
você precisa ir num terreiro então, porque não é normal você sentir 
isso. Aí eu dou uma brincada. É o racismo, né? Porque ninguém passa 
mal quando vê o papa falando, ninguém passa mal quando Cid 
Moreira tá lendo a bíblia, ninguém passa mal quando um cientista diz 
que todo mundo explodiu e que tudo era poeira cósmica...mas quando 
passa um tambor, quando passa um alguidar com algum ebó ou 
qualquer coisa todo mundo já: Meu Deus do céu!! Ela até falou: é 
professora, eu já até fui do terreiro, mas Deus me tirou dessa vida. Aí 
eu falo, imagino, Deus é muito bom mesmo e tal...enfim. Eu tentei 
durante a EJA ir levando isso para eles, porque também não tem muito 
essa preocupação, né? Se o fundamental já é largado, imagina a EJA. 
Lá tinha uma turma que era bem de jovens e tinha uma turma que era 
de pessoas bem mais velhas, bem mais velhas. E era bacana, porque a 
aceitação entre os mais velhos era maior. Os mais jovens ficavam 
assim: tá maluco! Tá amarrado! Isso é do diabo, é da macumba...não 
sei o que...aquela confusão toda... Que também tinha horas 
que...deixa...vou tentar por outro caminho, esquece esse. E é isso...ir 
tentando. Às vezes eu penso, não, melhor ir pro confronto aqui, sabe? 
E também tem isso...aqui não dá para eu avançar, mas aqui vai dar. 
Isso do mito das criações, duas turmas... foi maravilhoso. Na última 
turma que tentei fazer foi o caos. Eu fui quase...quase que chamaram o 
pastor para me exorcizar dentro da escola, sacou? Aí eu falei, bem, já 
não dá mais com essa turma...vou tentar por outro lado. Aí mostrei o 
texto do Milton Santos, do Muniz Sodré...e deu super certo...eles 
entenderam. Eu continuei debatendo questão racial, continuei usando 
autores negros, autoras negras...e aí foi. Eles entenderam por aí. Não 
era para mexer no mito de criação porque eles são cristãos e eles não 
vão...não estão abertos a isso (Simone). 

 

Ao comparar o relato acima com o anterior, que representam momentos 

diferentes da professora Simone na sua carreira profissional, nos permite reconhecer o 

saber da experiência e a sua contribuição para a construção e amadurecimento dos 

saberes escolares em relação à temática racial. Sua abordagem mais pontual foi sendo 
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recombinada na ação docente, permitindo que caminhasse por diferentes saberes, porém 

sustentada pelos conhecimentos da prática que foram sendo constituídos, reformulados 

e mobilizados.  

Os desafios da prática profissional postos em relação a temática racial são 

importantes para repensar a mobilização dos seus saberes, havendo a necessidade de 

criar formas alternativas de explicar o que se propõe, como é possível perceber na fala 

da professora. O saber da experiência se expressa, assim, na reformulação do amálgama 

de conhecimentos que se expressam na proposta de trabalho descrita pela professora, 

mas que não são mais os saberes da formação profissional, os disciplinares ou os 

curriculares (TARDIF, 2008). No entanto, não podemos desconsiderar as marcas dos 

mesmos na ação docente. 

Na fala a seguir destaca-se a presença dos conhecimentos acadêmicos e 

disciplinares de Geografia como fonte para a realização das aulas através da referência 

feita pela professora Simone ao geógrafo Milton Santos e ao sociólogo Muniz Sodré.  

 

Eu fiz um trabalho com a EJA durante o PIBID, eu já como 
supervisora, que foi muito muito bacana que a gente trabalhou 
urbanização...desigualdades na formação do espaço brasileiro, do 
território brasileiro. Aí eu peguei o Muniz Sodré, o conto do Besouro, 
que deu origem ao filme Besouro e a globalização do Milton Santos, 
só a introdução, que ele vai diferenciar os três tipos de globalização. 
Eles tinham que pensar o Brasil, no pós-abolição...pré-República já...e 
eles tinham que pensar como era o negro depois da abolição. Como 
era o negro no dia 14 de maio? Como o negro começou a agir na vida? 
Como que o negro começou a agir, a história da libertação dos 
escravos, aquela coisa toda...com o que Milton Santos falava dos três 
tipos de globalização. Qual era o ponto de contato entre a leitura do 
Muniz Sodré...que nesse conto ele vai dizer que Besouro era um 
grande capoeirista...blá, blá, blá...mandingueiro...e que tem várias 
versões para a morte dele: um juiz vai falar, uma cara da alta 
sociedade vai falar, um policial vai falar, uma mãe de santo vai falar e 
um outro capoeirista vai falar. Aí eles conseguem perceber que só os 
dois que eram negros vão defender a passada dele...a estadia dele aqui 
na Terra. Não, o Besouro era uma cara assim, assim...ele realmente 
afrontava, não gostava de policial, mas também ele não levava 
desaforo para casa...mas olha só: Não mataram ele assim não. Ele 
morreu de uma morte assim, assim, assim. Porque todas as outras 
histórias contavam: nós matamos ele com toda honra e toda glória, né? 
Aí a mãe de Santo fala: olha, essa versão ai eu não conheço muito 
bem não. O que eu sei de Besouro é que ele era um homem assim, 
assim, assim...inclusive ele era mal visto porque ele não gostava da 
polícia. Aí o policial vai dizer que ninguém gostava dele, porque ele 
era contra lei... Então eles começaram a ver que, cara, dependendo de 
quem vai contar a história, a história é diferente. Como é que a gente 
começa a contar a história da formação do território brasileiro depois 
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da República...um ano antes da libertação dos escravizados...em 1888 
liberta, em 1889 é a proclamação da República. Como a história do 
negro começa a ser contada a partir daí...porque parece que quando ele 
chega aqui até 1888 ele vivia livremente, feliz, ele não ajudou a fazer 
nada, né? Ele estava aí tirando férias e a partir de 1888 eles falam: 
bora...vamos deixar de ser vagabundo! E não, o território foi formado 
basicamente por eles. Basicamente não, foi construído por...pelos 
negros. Na Geografia isso não é narrada em nenhum momento quando 
a gente estuda a formação do território brasileiro... Então eu fui 
mostrando para eles...dependendo de quem vai contar esta história, 
essa formação do território brasileiro, vai contar com este viés aqui: ó, 
o capoeirista era muito perigoso, ele podia matar qualquer um...porque 
o capoeirista era negro...ou a gente pode escutar a voz de quem era 
junto com ele, que eram pessoas negras e que contavam essa história 
dizendo: ó, ele era sim perigoso, mas é porque ele não gostava da 
polícia, não gostava da injustiça, não gostava... Então eles tiveram que 
pensar, cara, existem outras globalizações. Aí eles pensaram que a 
mídia tem esse papel de manipular, de manter essa fábula, que é quem 
narrou esta história aqui, que inventou que o Besouro era ruim, era 
não sei o que... Então eles começaram a fazer este link. E aí o Jhoni, 
ele escreveu uma redação que era incrível, que virou uma letra de um 
rap... que ele até já apresentou por aí. Aí eu fiquei muito feliz. Falei, 
cara, o garoto entendeu o que eu estava...qual era o objetivo. Aí eu 
mostrei para eles que são dois autores negros, né? Eu tive muito essa 
preocupação no PIBID (Simone). 

 

É possível perceber na fala da professora Simone que a lógica que rege as suas 

explicações e que envolve as teorias de Milton Santos, por exemplo, não possui caráter 

universitário, pois é regida por uma necessidade escolar que transforma e mobiliza os 

seus saberes profissionais e geográficos em ferramentas de ensino. Este processo de 

“reorquestração dos saberes” (ANDRADE, 2006) se dá em função dos mesmos terem 

sidos ressignificados a partir de outro contexto, que é o escolar.  

Em outras palavras, durante a formação inicial, são os saberes universitários que 

estão no comando, produzindo significados; na profissão e no chão da escola, é a 

própria lógica escolar que convoca os saberes (inclusive os universitários) e os 

ressignifica. Assim sendo, os conhecimentos são dispostos de modo a ser tornarem 

compreensíveis, por meio de diferentes estratégias pedagógicas, obedecendo a 

finalidade central é a aprendizagem.  

Este seria, por assim dizer, o imperativo da transposição (FORQUIN, 1992). 

Esse processo de transformação dos objetos de ensino, para que sejam efetivamente 

ensináveis, perpassam pela construção e reformulação de saberes que envolvem fontes 

variadas, que vão desde o arcabouço teórico da Geografia, que os possibilita transitar 
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pelos seus conceitos (população, território, espaço, entre outros), até a utilização de 

contos, como fez a professora Simone. 

Outro modo de realizar o ensino da Geografia se expressa na fala do professor 

Victor, quando aponta o uso da mídia para debater o tema da escravidão nos Estados 

Unidos. 

 
Uma coisa que eu faço bastante, por exemplo, ao invés de passar um 
exercício a gente vê um filme. Cada um vai para a sua casa e vê um 
filme e no dia seguinte a gente debate. E aí eles veem, desde tudo, sei 
lá, agora essa semana passada a gente estava debatendo a 13ª emenda. 
Bem legal, da Netflix, que relaciona a liberdade da escravidão e o 
boom dos aprisionamentos dos EUA. Enfim, eles assistem, eles 
debatem, eles gostam. E no Estado isso já é mais difícil. Acaba que se 
eu quero que eles vejam um filme, eu tenho que levar esse filme para 
eles. Além de reservar...tem um preconceito contra o cinema na 
escola. Eu não posso toda aula passar um filme para os meus alunos, 
sabe? Eu vou virar o professor que só passa filme. Claro que isso 
também existe no colégio particular, a questão é que eles veem em 
casa. Mas eu tenho mais liberdade para criar no Estado (Victor). 

 

Ressaltamos a tática do professor, representada pelo uso do Netflix para driblar 

os preconceitos que ele descreve em relação a utilização do cinema na escola, por meio 

do qual se utiliza desta ferramenta, que não é necessariamente pedagógica, para estender 

as suas aulas para além das salas. O uso de vídeos e filmes como linguagem didática 

articulada ao conhecimento escolar é comum entre os professores, e pode ser importante 

na dinamização do aprendizado, no entanto, não foi explicitado no relato quais as 

atividades ou orientações foram propostas para que os alunos se apropriassem dos 

conhecimentos geográficos.  

Não sendo possível a mesma prática nas escolas do Estado, por outro lado, ele 

salienta a sua maior liberdade de criação do currículo, destacando a diferença entre os 

contextos escolares no que se refere as possibilidades e limitações do trabalho docente. 

Sendo assim, refletir sobre as produções escolares é, também, compreender que estas 

estão marcadas por rotinas próprias associadas a sua organização burocrática e 

institucional que, no cotidiano, podem apresentar entraves pedagógicos, em especial no 

que diz respeito as condições materiais oferecidas pelas escolas públicas. 

Buscamos compreender nesta seção algumas formas de abordar a temática 

étnico-racial presentes nos relatos de Victor e Simone, pois não se traduziu tão 

nitidamente a mobilização dos seus saberes, a partir da argumentação sobre as suas 

aulas, nas falas de Lívia. Diante disso, uma limitação desta análise consiste 
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precisamente no fato de que os dados produzidos pela pesquisa não incluíram a 

observação direta das aulas, mas apenas as falas dos professores sobre suas práticas. 

Os momentos discursivos captados em relação aos modos de dar aula, 

assinalados enquanto criações escolares dos professores, descritos por meio das táticas: 

interromper a linearidade do currículo e recriá-la, a experiência do desenho no espelho 

(e o desespero da professora), as representações dos espaços de moradia, a atividade 

“tinha que ser preto” e do mito da criação do mundo, o conto do Besouro e a 

mobilização de diferentes linguagens apontaram para a complexidade envolvida neste 

processo, e nos permitiu perceber diferentes nuances entre os professores, reflexo das 

trajetórias e convicções pessoais e da formação inicial e continuada nas escolas e em 

outros contextos.  

 

 

Projetos escolares  

 

Alguns projetos escolares produzidos e desenvolvidos pelos professores, seja 

coletivamente com outros docentes, ou no âmbito do PIBID, apareceram nas suas falas 

quando questionados sobre as possibilidades de implementar a lei 10.639 nas escolas. 

Desse modo, o que estamos chamando de projetos escolares é a iniciativa não 

obrigatória de construção de experiências de conhecimentos para abordar a valorização 

da cultura negra na sociedade. Não são os projetos que vem da Secretaria de Educação, 

e que devem ser cumpridos, mas movimentos articulados no próprio interior da escola, 

passivos de contradições e disputas, como se evidencia no relato da professora Lívia. 

 

Eu acho que esses projetos tem uma capacidade muito grande, mas a 
gente encontra barreiras para organizar eles através do próprio diálogo 
entre os professores, que é difícil e cada vez mais dificultado pela 
direção. Até porque não tem ninguém para articular esses projetos 
dentro da própria escola. E falta interesse também, porque parece que 
ninguém quer trabalhar... Lá na escola até que o pessoal é bem 
engajado. 
[Em relação a questão racial?] 
Está se tornando, né? Não a questão racial, mas é disposto a fazer 
projeto. Mas é muito difícil...a gente esbarra na falta de tempo para 
poder conversar, na falta de tempo particular...e juntar uma reunião 
pedagógica, e isso é muito difícil. Dificulta muito (Lívia).  
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O processo de planejamento, vital para a construção de projetos escolares, 

esbarra em determinantes pessoais, vinculados aos diferentes interesses dos próprios 

professores, além das amarras organizacionais da instituição escolar e suas 

hierarquizações. Ou seja, somada as dificuldades do encontro em função das questões 

disciplinares, falta de reuniões pedagógicas, acrescenta-se os obstáculos postos pelo 

desencontro entre os objetivos educacionais do corpo docente – e internamente a ele – e 

o da equipe diretiva, próprios da ambivalência da escola. 

 Apesar dos condicionantes a que os professores estão submetidos, que causam 

entraves característicos da diversidade de pensamentos e concepções que habitam a 

escola, destacaremos diferentes possibilidades de construção do debate étnico-racial a 

partir de projetos escolares. A professora Lívia descreve, assim, a experiência que 

vivenciou no processo de construção da “kizomba”, quando trabalhava no Colégio 

Pedro II de Realengo, como reflexo da produção autoral e co-formadora dos professores 

participantes deste evento.  

 

A kizomba é um dia no Pedro II...uma feira de africanidades. E aí a 
gente tem oficinas, apresentação, palestras... Eu ajudei a produzir a 
kizomba em 2015, colocando a mão na massa total. Em 2016 eu saí 
em setembro, mas ainda assim eu organizei algumas coisas. Eu saí em 
setembro e em novembro foi a feira. Eu fui e trabalhei no dia da feira, 
porque eu faço parte do coletivo dos professores que organizam a 
kizomba. Cara, kizomba...o primeiro kizomba a gente organizou em 
menos de um mês. É um evento enorme, com muita coisa, muita 
coisa. A primeira foi uma loucura! No tempo que a gente fez? A gente 
fez em menos de dois meses. O Pedro II de Realengo é a maior 
unidade do Pedro II. Na segunda kizomba a gente conseguiu fornecer 
feijoada grátis para todo mundo. Na primeira eles pagaram, na 
segunda a gente conseguiu orçamento...a gente bancou de rifa que a 
gente começou a vender. A intenção era que a gente queria que o 
samba tocasse na escola...o samba que acontecia do lado de fora, há 
alguns quarteirões e que não entrava ali. A intenção inicial era 
essa...fazer o samba dentro da escola. Um professor se aproximou, que 
é o Zeca, e começou a gravar um documentário. Falou: ah! A gente 
quer gravar um documentário de três anos de Terreiro de Crioulo. A 
galera do samba é muito receptiva com a gente, sempre. Quando a 
gente trouxe eles para a escola para fazer uma reunião, quando eles 
viram que lá tem o espaço do bosque...que é a caixa d’agua em 
volta...que é um espaço político aonde os alunos se reúnem alí e 
tal...Tem umas árvores...e eles olharam para lá e falaram: A gente quer 
tocar aqui! A gente não precisou nem fazer o convite! O Zeca falou: 
Como que a gente vai fazer? Falei...vamos lá! Eu consigo fazer a 
rifa...aí entrou outra professora...aí entrou um monte de gente...E virou 
hoje, sei lá, um coletivo de uns 20 professores. É muito trabalho, mas 
é muito gratificante.  Aí teve homenagem ao sambista ano passado, 
Aloísio Machado. Cada hora fica maior. Acho que ano passado...acho 



124 
 

que foram quase mil pessoas. Para você ter noção...é muito grande! 
No ano passado a gente fez a kizomba no meio da ocupação do Pedro 
II, porque era uma demanda dos alunos. A ocupação não deixava 
ninguém...mas teve kizomba com ocupação. [...] A intenção é juntar 
com a comunidade mesmo, mas a gente está devagar porque só foi a 
segunda edição. Mas, assim, os alunos compraram a ideia, os pais 
também...eles foram mesmo com essa questão de ocupação. Pessoas 
de fora não poderiam, agora já podem...funcionários de outro Pedro II. 
É meio restrito, porque a gente tem uma preocupação com a 
segurança. É um lugar muito grande. Ano passado a gente era 
responsável por tudo...então se desse alguma merda iria para gente e 
para o próprio evento. Podia queimar a ocupação...ainda teve essa ano 
passado. Muita responsabilidade, um evento muito grande, com 
muitas atividades (Lívia). 

 

A feira de africanidades narrada pela professora Lívia, em um tom que expressa 

orgulho do trabalho realizado, juntamente com um coletivo interdisciplinar de 

professores e a participação ativa dos estudantes, destaca algumas atividades 

desenvolvidas e apresentadas em um evento específico, a kizomba. Neste evento de 

grande porte, que ocorreu no mês novembro em função da Semana da Consciência 

Negra, a comunidade escolar foi convidada a participar de inúmeras atividades como: 

oficinas, apresentações, palestras, degustação de comida afro-brasileira e atrações 

culturais, para pensar, debater e viver questões relacionadas a temática afro-brasileira e 

africana. 

Caminhando para a terceira edição do evento, ou seja, consolidando um espaço 

no calendário escolar e reafirmando a importância desta reflexão, o projeto permite 

aproximar a escola do seu entorno, especificamente na criação de alianças entre o 

campus do Colégio Pedro II de Realengo e o Terreiro de Crioulo, que se configura 

enquanto um espaço de resistência negra e de fortalecimento da identidade afro-

brasileira. 

Os professores Simone e Victor também narram suas experiências na construção 

dos projetos escolares, no entanto, estes se constituíram a partir de outra especificidade, 

já que foram produzidos no âmbito do PIBID. A professora Simone conta-nos sobre o 

projeto de letramento, que desenvolveu na Educação de Jovens e Adultos, com a 

formação de uma biblioteca com acervo exclusivo de autores e autoras negras para 

abordar a questão racial.  

 

A gente sempre que começava um assunto...a gente levava uma 
bibliografia de autores e autoras negras. Quem está falando... da onde 
está falando...porque está falando, né? Para eles verem que existe sim 
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uma porção de gente negra que está produzindo conhecimento, 
inclusive conhecimento que é a favor da gente e não contra a gente. 
Porque a gente está lendo um monte de caras brancos que estão 
falando mal da gente, ou que estão falando sobre a gente sem ter uma 
contrapartida. Eu tentava sempre levar revistas, e falava: Vamos ler 
hoje um artigo pequenininho, hoje vamos ler um poema... Surtiu 
muito efeito...o que eu achei muito bacana desse projeto de letramento 
que a gente fez no Guilherme Briggs, com a EJA, como professora 
supervisora do PIBID...a gente montou um cantinho da biblioteca só 
com lei 10.639, que tinha os livros...a gente catalogou mais de oito mil 
livros e fomos separando autores e autoras negras que abordavam a 
questão racial. Isso foi um ponto chave no nosso PIBID. Tinha muito 
livro de criança...aí a gente começou a levar os livros de criança para a 
EJA...que aí os pais começaram a pegar os livros para levar para os 
filhos para eles lerem as histórias, os contos para os filhos. Então era 
algo que a gente não imaginava... O nosso objetivo era: Vamos fazer 
os adultos lerem, e lerem coisas de negro. A gente fez o perfil da EJA, 
a gente viu que era 78% negro, que era 90% mulher... aí a gente 
começou a ver o que é que a gente pode fazer para envolver essas 
pessoas dentro da escola e fazer elas acreditarem nelas. Porque muitas 
que estão alí voltam só para socializar, entendeu? Não quero ficar em 
casa sozinha, principalmente as mais velhas. O que que a gente vai 
fazer? Vamos dar livros para eles lerem, vamos começar a apresentar 
outra literatura. E a gente teve, apesar de ter muito evangélico na 
escola, a gente teve um feedback muito positivo (Simone). 
 

Uma preocupação central para a professora Simone, expressa nesta fala, mas 

também em outras já relatadas, é a questão da explicitação de “quem são” os autores e 

autoras que ela traz para dialogar com as suas aulas, seja por meio de poemas, revistas e 

artigos, enquanto uma tática de reposicionamento da população negra vinculada as suas 

produções intelectuais, e não apenas culturais. Essa inquietação se tornou uma 

intervenção coletiva para implementar a Lei 10.639/03 na escola, inaugurando um 

espaço inovador e, ao mesmo tempo, representativo para o reconhecimento e 

valorização afro-brasileira e africana.  

A criação da biblioteca na escola, desse modo, teve como intenção promover 

não somente a leitura, mas também a autoestima dos estudantes, já que com a 

construção do perfil étnico-racial da EJA foi possível identificar que a grande maioria 

era negra. A leitura, assim, passou a ter cor. Esta foi, portanto, uma tática criada 

coletivamente no interior do PIBID para que as histórias deixassem de ser algo externo, 

que se caracterizam comumente por discorrer sobre algo distante das suas realidades, e 

passassem a falar sobre elas mesmas, como um elemento de construção ou de 

autoafirmação positiva das identidades dos estudantes. Ou nas palavras de Simone, a 

finalidade do projeto era “fazer os adultos lerem, e lerem coisas de negro”.  
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Como sempre esperado, mas que por vezes é tido como surpreendente, os poros 

da escola levaram a literatura para outros espaços através das estudantes-mães, que 

eram a grande parcela das turmas de EJA. Além dos jovens e adultos, as crianças 

começaram a ter contato com personagens negros através dos livros infantis, 

contribuindo para reforçar o seu protagonismo.  

Já o professor Victor produziu um censo escolar, através do qual abordou a 

identificação étnico-racial dos estudantes e suas perspectivas sobre o futuro.  

 
[...] O próprio censo, porque ele não acabou em si. Uma vez que a 
gente fez o censo a gente expos os resultados na escola e a gente fazia 
as aulas no pátio sobre o censo...e em todas essas aulas a gente 
problematizava várias questões. No censo a gente perguntava como 
eles se identificam racialmente, qual a distorção idade/série deles, com 
quem eles moravam e eu tava puxando também para a Universidade. 
Sempre que eu estou com o PIBID a gente tenta puxar alguma coisa 
para a universidade...tipo, qual a profissão que eles queriam...primeira, 
se eles queriam fazer faculdade. Aí foi uma coisa assustadora, que eu 
quero muito escrever sobre isso, que conforme eles iam avançando na 
escola a vontade de fazer universidade deles declinava. Os alunos do 
6º ano, todos queriam fazer faculdade. Os do terceiro ano quase 
ninguém. A segunda pergunta, que era muito interessante também, era 
se eles conheciam alguém que tinha feito universidade. E era muito 
curioso porque quase todo mundo que queria fazer tinha alguém na 
família que tinha feito universidade. E o contrário também. Aí a gente 
acabou continuando nessa ideia de que era importante tratar da 
Universidade com eles. Esse próprio censo foi muito bacana porque a 
gente conseguiu trazer essas questões...perguntar: por que vocês se 
classificam como morenos? O que será um mulato? E isso vem 
surtindo um efeito bacana na escola (Victor).  

 

Buscando analisar a compreensão dos alunos sobre como identificam o seu 

pertencimento étnico-racial, o professor chamou atenção para as classificações que 

surgiram nas falas dos estudantes, comumente presentes no dia a dia, como mulato e 

moreno, para problematizar o porquê das respostas e, a partir disso, pensar as questões 

subjetivas e de preconceito racial correntes na escola e na sociedade, que levaram os 

estudantes a não se entenderem como negros.  

Para a construção desta reflexão coletiva entre alunos, o professor e os 

licenciandos em Geografia, o projeto se realizou por meio da formulação de um censo 

na escola, e a investigação conjunta dos resultados. Em uma autoavaliação da proposta, 

o Victor concebe esta experiência como bem sucedida na medida em que observa os 

efeitos e consequências no cotidiano da escola em que trabalha, já que ainda que 

finalizado o projeto, ele aponta que o mesmo “não acabou em si”. 
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Salvo as diferenças entre as propostas, materializadas através do projeto da 

Kizomba, do letramento na EJA e da produção do censo escolar, podemos considerar 

alguns pontos que se destacam. O primeiro é que a formulação das ideias que geraram 

os projetos se apoiaram, por um lado, no que os professores percebiam como uma 

demanda dos alunos e, por outro, e mais fortemente, por aquilo que eles próprios 

consideravam como fundamental para os estudantes, o que eles deveriam/precisavam 

compreender por meio do que estava sendo desenvolvido. 

O segundo é que os projetos elencados se caracterizam mais pela 

problematização, valorização e reconhecimento da cultura negra, do que pela 

reformulação e/ou inserção de novos conteúdos. As práticas relatadas não tinham por 

referência, ou orientação, promover uma correlação entre os conteúdos disciplinares e 

as atividades didáticas, embora seja possível identificar estes pontos de encontro 

presentes nas narrativas. 

Diante disso, em consonância com o que já foi apresentado pela parte teórica 

desta pesquisa, em uma reinterpretação através triangulação dos dados presentes nos 

capítulos 5 e 6, destaca-se que as DCN e a Lei 10.639 se realizam nas escolas de 

diferentes formas, a partir dos diversos contextos e do seu público alvo. Em outras 

palavras, embora a implementação destes dispositivos normativos seja uma prescrição, 

eles são reapropriados de diferentes formas nas experiências cotidianas, não havendo 

um consenso sobre a interpretação do que vem a ser a educação para as relações raciais 

nas aulas de Geografia. 

Compreendemos por meio da produção singular e pessoal dos professores 

entrevistados, e das reflexões compartilhadas entre nós e eles, que há um potencial 

transformador no cotidiano que pode caminhar na direção da reinvenção interna da 

cultura escolar. Entretanto, as práticas e os saberes docentes não estão blindados da 

existência de vínculos entre ações desenvolvidas na sala de aula e o fortalecimento da 

colonialidade do saber que cruza o projeto de escolarização, o que evidencia a 

ambivalência da cultura escolar. 
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Considerações finais  

 

Refletir sobre as práticas e os conhecimentos profissionais dos professores de 

Geografia para compreender como taticamente modulam seus saberes experienciais na 

construção de uma educação para as relações étnico-raciais foi o esforço central 

empreendido por essa pesquisa. Por meio das contribuições teóricas desenvolvidas na 

primeira parte deste trabalho, construímos duas perspectivas distintas que compuseram 

a construção da leitura das práticas profissionais dos professores e dos seus saberes, que 

desembocaram em uma interpretação da ambivalência da cultura escolar.  

Nosso alerta sobre o que há de reprodução na Geografia escolar atentou para o 

fato de que as práticas pedagógicas não estão descoladas e alheias das condições 

socioculturais e, por isso, estão submetidas as diferenças produzidas pelo colonialismo e 

capitalismo que se apresentam nos diferentes espaços e tempos de aquisição do saber 

docente.   

Argumentamos, assim, que a busca por uma universalidade do saber, com base 

na experiência particular da Europa, descartou e subalternizou outros conhecimentos, 

linguagens e discursos, impedindo outras culturas de terem voz, e construindo uma 

única forma de olhar e entender o mundo. Podemos dizer que, em função desse processo 

colonial de estabelecer um padrão, as memórias, histórias, geografias e saberes negros e 

indígenas não tem sido elencados como universais, mas parciais e limitados, e por esse 

motivo desautorizados. 

Esta cultura única denunciada por Candau (2003), e também pelas DCN, tem o 

papel de evidenciar que a escola, na verdade, é um espaço de encontro de diferentes 

culturas. Em virtude disso, podemos apontar que a presença dos “outros”, intensificada 

por políticas afirmativas, produz a promoção de novas disputas no interior da escola, 

que se configuram não apenas em desafios pedagógicos, vinculados a justificativa da 

seleção escolar mas, ao mesmo tempo, desafios epistemológicos.  

É conveniente, diante disso, levar em consideração a ponderação de Candau e 

Oliveira (2010) a respeito das DCN. 

 
[...] Uma questão se apresenta nas diversas experiências docentes 
(Oliveira, 2007) e na literatura acadêmica: como aplicar um 
dispositivo legal, que traz uma fundamentação teórica e 
epistemológica não-eurocêntrica, numa realidade em que enfoques 
teóricos e epistemológicos eurocêntricos vêm tradicionalmente 
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fundamentando a prática de ensino da maioria dos docentes? 
(CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 98). 

 

Este questionamento é muito pertinente quando se tem como desafio a iniciativa 

de empreender uma educação que não negue outros sujeitos e geo-grafias, o que nos 

coloca diante da urgência de repensar os saberes produzidos e reproduzidos pela escola 

e sua relação com a formação inicial e continuada. O tema das questões étnico-raciais 

faz com que nos deparemos com visões de mundo que suplantem uma percepção 

ocidental e branca de produção e validação de conhecimentos, o que nos provoca uma 

necessária reorientação epistemológica, que interroga privilégios tanto na escola quanto 

na universidade. 

Não podemos perder de vista, todavia, que a temática étnico-racial é disputada, 

negociada, transformada e transformadora das escolas em um processo que não é 

unilateral e nem exterior. Em outras palavras, pensar a educação para as relações raciais 

a partir da escola significa ir além da formação acadêmica como o centro da análise, já 

que a escola e os professores não são passivos apenas de receber instruções que serão 

formuladas por outros espaços de produção de conhecimento, alheios a sua interferência 

e poder de fazer com.  

Partilhar desta compreensão não significa desconsiderar o quão fundamental é a 

formação inicial e continuada. Mas é preciso refletir, como inúmeras vezes destacamos, 

sobre a especificidade deste espaço social de produção de conhecimento, sendo de 

grande valia para que não se construa uma cortina de fumaça que impeça o diálogo com 

os avanços cotidianos que são realizados pela própria instituição escolar e pelos 

professores, na direção da reinvenção de uma cultura escolar que seja aberta as 

diferenças. 

A perspectiva da ambivalência que assumimos carrega em si uma dupla 

dimensão da escola, que permite interpretar seu caráter reprodutor, fruto dos 

constrangimentos impostos por uma longa tradição colonial e capitalista, mas que é 

modulada pelas táticas dos professores, construções originais imprevistas de um 

cotidiano que não é linear ou uniforme. Mesmo quando mais fortemente se expressa 

pelo seu caráter silenciador e monocultural, produz conflitos e/ou a possibilidade latente 

de situações de disputa pela escola que se deseja. 

Nesse sentido, imersos na perspectiva das “inventividades dos mais fracos”, 

inspirados por Certeau, buscamos realçar as criações comuns que constroem 
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cotidianamente os capítulos da Geografia escolar, apresentando algumas pistas de 

fazeres individuais e coletivos que foram compreendidos como potentes para enfrentar 

as tensões provenientes do debate acerca das questões étnico-raciais, por meio de ações 

reais, ainda que vistas como aparentemente banais, em função da ausência de 

reconhecimento dos saberes experienciais dos professores da Educação Básica.  

Na fala dos professores Lívia, Victor e Simone encontramos fios de um 

emaranhado de projetos de educação que podem ser cosidos em prol de novas 

experiências de conhecimentos, quando percebidos a partir das suas particularidades e 

minúcias. Esses fios são as táticas, que nos fazeres cotidianos da docência podem se 

apresentar como “[...] festas efêmeras que surgem, desaparecem e tornam a surgir [...]” 

(CERTEAU, 2009, p. 18), mas que recriam o currículo de Geografia e moldam, ora 

mais fortes, outras não, redes de luta antirracismo por meio da ecologia de saberes que 

circulam entre os professores e estudantes. 

Alertar-nos para essas táticas silenciosas, no entanto, nos coloca diante da 

urgência de pensar as suas potencialidades, mas ao mesmo tempo, os enfrentamentos 

relativos a formação, a prática e ao reconhecimento profissional que atingem e 

influenciam as astúcias dos professores, como:   

i) A contribuição da formação profissional para tratar as questões étnico-raciais 

que, em linhas gerais, foi tida pelos professores como insuficiente. Isto atrelado a 

desarticulação entre teoria e prática na formação inicial, o que contribui para o 

distanciamento do ofício de ser professor, fato que dificulta a reorquestração e 

mobilização dos conhecimentos produzidos na academia, em específico aos que dizem 

respeito as questões étnico-raciais, que já vem sendo alvo de pesquisas por parte da 

Ciência Geográfica e da Educação; 

ii) Os professores devem se sentir constantemente provocados a analisar as suas 

posturas e práticas, em um processo de construção política da autoria das suas aulas, o 

que deve ser movido pelo desconforto em relação ao que se ensina, como se ensina e 

qual o objetivo que pretender alcançar com a Geografia escolar. Este movimento de 

autocrítica, intrínseco a construção do saber experiencial, deve estar associado a 

responsabilidade pela construção de relações étnico-raciais positivas, com vistas a 

resolução de problemas teórico/práticas presentes no cotidiano das aulas, que permitam 

a promoção de uma educação antirracista. 

iii) É evidente as dificuldades de legitimação e reconhecimento das minúsculas 

práticas docentes cotidianas em função de serem vistas enquanto uma reprodução mal 
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feita ou ultra simplificada da ciência. É necessário considerar, assim como assinala 

Tardif (2008), que embora o saber docente seja social e economicamente desvalorizado, 

ele é estratégico na medida em que une a sociedade aos saberes produzidos. É condição 

fundamental, diante disso, desconstruir e desmistificar as relações de poder existentes 

na divisão do trabalho intelectual, no qual o professor é tratado como objeto de 

investigação e possível replicador de conhecimentos, e não sujeito do seu próprio 

trabalho. 

Assim sendo, os desafios da prática profissional postos em relação a temática 

étnico-racial não se reduzem a dimensão da formação acadêmica. Nesse sentido, a 

almejada educação igualitária, que reconhece as diferenças culturais, não é alcançada 

somente com “mais Geografia” ou “metodologias de ensino”, como algumas pesquisas 

apontam. Envolve a construção de um sentido para os professores, isto é, um 

enfretamento ético dos próprios sujeitos, que precisam compreender as questões raciais 

como social e pedagogicamente necessárias de serem debatidas através das suas 

disciplinas escolares, além de condições materiais efetivas para o exercício da docência. 

Ao pontuar esta complexidade de elementos que cruzam as artes de fazer dos 

professores que contribuíram para esta pesquisa, a despeito da relevância do que já foi 

realizado, é valido reiterar que durante as idas e vindas desta construção foi possível 

perceber algumas limitações: 

i) Falta de questionamentos mais pontuais no direcionamento do roteiro das 

entrevistas para que houvessem informações mais detalhadas sobre as práticas dos 

professores (Como acontece o planejamento das suas aulas? Como elaboram suas 

atividades? Quais exemplos utilizam? Como realizam suas avaliações? Como 

organizam o tempo da aula?) e, com isso, a melhor compreensão da mobilização dos 

seus saberes; 

 ii) A não realização da observação das aulas reduziu o campo de análise às 

argumentações das práticas obtidas por meio das entrevistas, o que impossibilitou a 

captura do “imponderável” das aulas e as sensibilidades que envolvem as relações entre 

os professores e seus alunos. É preciso considerar que os professores não são seres 

oniscientes, capazes de traduzir plenamente na linguagem tudo aquilo que são capazes 

de realizar em suas práticas. Daí o interesse da observação: estabelecer essa distância 

entre uma semântica do texto e das práticas. 

Surgem, assim, outras inquietações: i) como os alunos reagem, e traduzem em 

termos de “aprendizagem”, ao contato com essa cultura escolar e essas práticas 
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docentes? ii) considerando a grande criatividade e originalidade das produções 

escolares, o que é isso que se denomina “conteúdo”? 

Ressaltadas essas lacunas e questionamentos, que abrem brechas para novas 

investigações que circunscrevem os saberes e práticas dos professores de Geografia, 

destacamos a possibilidade de empreender não apenas uma escuta sensível, mas também 

um olhar atento e minucioso, que permita compreender como os sujeitos inventam no 

cotidiano diferentes maneira de recriar as relações e a vida, em um amálgama estreito e 

tênue que envolve reprodução e resistência. Identificar, e quiçá explicar esse conjunto 

de práticas, é um empreendimento que reforça a valorização docente, e que pode 

contribuir para um diálogo entre escola e universidade, corpo docente e formadores, em 

um processo de construção conjunta que objetive uma educação para as relações étnico-

raciais.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome: 

Idade: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Graduação: 

Início/conclusão: 

Tema do trabalho de conclusão: 

 

Formação continuada 

 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(   ) Outro: 

 

Instituição/Início/Conclusão: 

Tema do trabalho de conclusão: 

Outras experiências acadêmicas que considera formadoras: 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

1. Há quanto tempo leciona como professor de Geografia? 

2. Em quais séries/anos você já lecionou?  

3. Qual a sua carga horária semanal atual? 

4. Atua em quantas escolas?  

5. Quais são as escolas? (Dia/horário/localização) 
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6. Há quanto tempo leciona na(s) escola(s) que trabalha atualmente? 

7. Como classificaria as suas condições de trabalho? 

(   ) Ótima 

(   ) Boa 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

8. Você conhece a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (Parecer CNE nº 3/2004)? 

9. Há a possibilidade do ensino de Geografia contribuir com o propósito da lei e das 

diretrizes acima referidos? 

10. Na sua prática cotidiana, você busca contribuir para uma educação das relações 

étnico-raciais através das aulas de Geografia?  

11. Quais saberes te ajudam a tratar das questões étnico-raciais nas aulas? 

(   ) Saberes pedagógicos 

(   ) Saberes da Ciência Geográfica 

(   ) Saberes da experiência profissional 

(   ) Outro: 

12. Você teve experiências na sua formação acadêmica que contribuíram para a sua 

prática profissional em relação a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (Parecer CNE nº 3/2004) ou na luta contra o preconceito 

racial? 

13. Quais? 

(   ) Disciplinas 

(   ) Grupos de estudo 

(   ) Projetos de pesquisa 

(   ) Outro: 

14. Especifique as experiências (Quais disciplinas? Quais grupos de estudo? Quais 

projetos de pesquisa?) 

15. Como você classificaria a sua formação acadêmica em relação a possibilidade de 

trabalhar as questões étnico-raciais a partir das aulas de Geografia? 

(   ) Ótima 

(   ) Boa 
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(   ) Regular 

(   ) Ruim 

16. Você teve experiências na sua trajetória pessoal e profissional que contribuíram para 

a sua prática profissional em relação a lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (Parecer CNE nº 3/2004) ou na luta contra o 

preconceito racial? Quais? 

17. Quais as dificuldades encontradas na prática profissional para tratar as questões 

étnicos-raciais? 

(   ) Teóricas 

(   ) Práticas 

(   ) Teóricas e práticas 

(   ) Outro: 

18. Quais aspectos contribuíram para a sua prática cotidiana no que diz respeito à 

educação das relações étnico-raciais nas aulas de Geografia? 

(   ) Identificação pessoal 

(   ) Formação continuada 

(   ) Proximidade com os movimentos sociais 

(   ) Outro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 

Tema 1.  História de vida e profissão docente 

 Como na sua vida surgiu o interesse pela Geografia, que te levou até a 
faculdade? 

 Como surgiu o interesse pela questão racial na sua vida? 
 Como o interesse pela questão racial passou da sua vida pessoal para a sua vida 

profissional como professora?  
 Como isso atingiu o ensino de Geografia através de você, das suas aulas? 
 Como hoje você se identifica como pessoa e professora do ponto de vista racial? 

 

Tema 2. Experiências na profissão docente e a questão étnico-racial 

 Você já presenciou atos de racismo na sua aula?  
 Como você reagiu? 
 Acredita que os anos de experiência docente tem te ajudado a lidar com as 

questões raciais nas aulas? Se sim, por quê? Se não, qual espaço de aprendizado 
tem te ajudado? 

 Que momentos no ensino da Geografia é facilitado o seu trabalho sobre as 
questões raciais? Ex: O Livro didático; Programa curricular; Atividades 
pedagógicas; provas; 

 E a lei 10.639, o que poderia falar dela em relação ao Ensino de Geografia?   
 

Tema 3. Formação profissional  

 Me fale sobre a sua formação inicial. 
 Qual foi a relação entre os conhecimentos da Geografia e os da Educação e a 

pratica enquanto estudante na faculdade. 
 Na formação inicial houve questões/pessoas que te levaram a pensar as relações 

étnico-raciais a partir da Geografia? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 
 Faculdade de Educação - FEUF 

 Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 
Mestrado em Educação 

 

 
MESTRANDA: Mariana Mizael Pinheiro da Silva 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Everardo Paiva de Andrade 
 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
Eu, __________________________________________RG nº___________________, 
abaixo assinado, de forma voluntária e esclarecido sobre a justificativa, os objetivos e os 
procedimentos que embasam a pesquisa e sobre os benefícios que o seu trabalho 
produzirá no campo educacional, autorizo que as informações e as imagens por mim 
fornecidas à acadêmica Mariana Mizael Pinheiro da Silva, mestranda no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, sob a orientação do 
Prof. Dr. Everardo Paiva de Andrade, sejam utilizadas e divulgadas para as finalidades 
constantes do projeto de investigação “ARTES DE FAZER EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS AULAS DE GEOGRAFIA (Uma pesquisa no 
contexto dos saberes profissionais dos professores)”. 

 

 

 

Niterói,________de___________de 2017. 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura 

 


