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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva investigar se existe relação entre o processo de reconhecimento 

e/ou construção de identidade de estudantes de Pedagogia e as aulas de “Relações Étnico-

Raciais e Educação”, em função da lei 10.639/03. Para tal, fez-se necessário leituras acerca da 

questão racial, a implementação da lei 10.639/03, a inserção de mulheres no ensino superior, 

bem como entrevistas semi estruturadas com algumas estudantes que se autodeclaram negras, 

afim de saber como foram suas experiências nestas aulas. Concluí que a disciplina contribuiu, 

em algum nível, para a construção das suas identidades como mulheres negras. 
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Introdução 

Esta pesquisa tem por objetivo central investigar se existe relação entre o processo de 

construção e/ou reconhecimento da identidade racial de universitárias negras oriundas das 

classes populares, estudantes do curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos 

Reis (IEAR), a partir da obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana e afro-

brasileira proposta pela lei 10.639/03. 

 De que maneira as aulas de relações étnico-raciais contribuíram (ou não) para a 

concepção das graduandas, em especial as negras, de sua negritude e em que medida os 

diálogos, os textos, as trocas de experiências nestas aulas auxiliaram para que estas mulheres 

se enxergassem de forma diferente (ou não) pessoal, profissional, social e academicamente? 

 As aulas de “Relações Étnico-raciais e Educação”, anteriormente intitulada “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, começaram a ser ministradas como disciplina obrigatória 

no IEAR em 2011.1, em função da demanda criada pela promulgação da lei 10.639/03 que 

prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afrobrasileira em todos os 

níveis escolares, e ampliada pela lei 11.645/08 que estende a obrigatoriedade ao ensino da 

história e cultura dos povos indígenas. 

 Iniciando-se em 2011.1 a disciplina “Relações Étnico-raciais e Educação” não foi 

ministrada apenas em 2015.1, por não haver inscritos, em virtude das mudanças curriculares 

ocorridas no curso, que a realocou do 3º para o 7º período. Meu objeto de pesquisa são as 

graduandas ou graduadas que cursaram esta disciplina entre os anos de 2011 e 2014, e se 

reconhecem como negras, com o objetivo de investigar se os motivos que as levaram a esta 

declaração têm relação com as aulas da disciplina em questão. 

 Para a realização deste trabalho consultou-se parte da bibliografia relacionada ao tema 

e entrevistas semi estruturadas com as graduandas e graduadas, bem como com o professor 

que fez a proposta da ementa da disciplina e a ministrou. Como não tenho acesso a todas as 

estudantes que fizeram a disciplina, foi enviado um questionário objetivo (ANEXO 1) para 

selecionar as que participariam, voluntariamente, das entrevistas. Outras graduandas ou já 

graduadas foram abordadas por mim, pessoalmente, em virtude da proximidade que ainda 

possuo com elas, para que as entrevistas fossem realizadas.  
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 Minha escolha por este objeto de pesquisa se deu por interesse com a temática racial, 

pois faço parte de um grupo social que não ingressaria em uma universidade pública se não 

fossem políticas de expansão da universidade pública, como o REUNI (Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais). A partir do meu ingresso numa universidade federal 

foi que comecei a ter contato com a discussão racial de forma mais aprofundada e 

problematizadora e pude me perceber inserida neste contexto.  

 Juntamente com minha motivação pessoal, a escolha deste tema de pesquisa se 

mostrou relevante na medida em que observava as mudanças ocorridas interna e 

externamente, intra e interpessoalmente, tanto em mim quanto em minhas companheiras de 

faculdade.  

 Trata-se, muitas das vezes, de mulheres que viviam sob as imposições de padrões 

estéticos e comportamentais. Mulheres que a partir de seu contato com a disciplina “Relações 

Étnico-raciais e Educação”, começaram a se questionar e questionar tudo o que sabiam sobre 

si até aquele momento. 

 

1. Alguns fatos importantes sobre a implementação da lei 10.639/03 em 

nível nacional e no contexto do Instituto de Educação de Angra dos Reis 

  

Sabe-se que a lei 10.639/03 alterou a legislação vigente da Educação Brasileira, LDB 

9394/96, na medida em que prevê e torna obrigatório o ensino da História e Cultura 

Afrobrasileira e Africana nos currículos em todo âmbito escolar.  

Tal alteração foi resultado de lutas e esforços de muitos agentes da sociedade, bem 

como dos movimentos sociais negros, que compreenderam que existe sim uma dívida 

histórica para com os negros na sociedade brasileira, em vista de um passado de violência, 

sequestro, escravização, apagamentos de identidade, religião e cultura, e de sujeição aos 

padrões europeus. O mais cruel é que este passado não se distancia muito da realidade que 

vivemos hoje em dia e, em quesito de temporalidade, estamos há pouco mais de um século do 

“fim” deste processo de escravização, que durou quase 4 séculos, ao qual os negros africanos 

e os já nascidos no Brasil foram submetidos.   
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Além deste passado, a diáspora africana ainda sofre com os ranços da cultura 

massificante branca que insiste em nos pintar como povo sem virtude, passivo aos fatos que 

ocorreram e carentes de sua outorga para sermos livres, bem como o acarretamento de 

preconceitos que sentimos na pele, nos cabelos, nos narizes, nos corpos, nos lugares onde 

moramos e frequentamos, nas músicas, com quem nos relacionamos. 

 Entretanto, existe uma inquietação acerca do “débito” que a sociedade brasileira tem 

com sua população negra, que segundo o IBGE
1
, em seu último senso, se autodeclaram mais 

da metade da população brasileira. 

 A Lei, por si só, não garante a efetivação dos seus descritos, nem que a interpretação 

daqueles que são responsáveis por executá-la em suas salas de aulas seja a mesma de seus 

idealizadores/proponentes. Porém, os governos federal, estaduais e municipais, organizações 

como ONU e UNESCO, se dispuseram e criaram, em parcerias, documentos que 

viabilizassem a implementação da Lei, de maneira a promover a igualdade. 

 Podemos citar alguns destes documentos: Contribuições para a Implementação da Lei 

10.639/03, uma parceria da UNESCO no Brasil e o MEC (Ministério da Educação). Este 

documento é uma Proposta de Plano Nacional de Implementação das Diretrizes curriculares 

Nacionais da educação das relações Étnico-raciais e para o ensino de História e cultura Afro-

Brasileira e Africana – Lei 10.639/2003, sua publicação data de novembro de 2008; Diretrizes 

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

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, uma parceria do MEC com a SEPPIR 

(Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), data de 2004; Plano 

Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnicorraciais e para o Ensino De História e Cultura Afrobrasileira e Africana, MEC 

e SEPPIR, 2008.     

 A elaboração destes documentos, o processo de construção de cada um, assim como a 

divulgação em nível nacional, o apoio de instituições internacionais, a promoção de 

encontros, conferências, congressos para se pensar melhorias, formulação de novas propostas, 

demonstram alguma movimentação governamental para que a Lei 10.639/03 se tornasse uma 

política de Estado, reconhecendo-se desta forma a existência de uma dívida histórica para 

com a maioria da população negra.  

                                                             
1 Censo Demográfico 2010- considerando as declarações de pretos e pardos enquanto negros. 
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 Outras medidas também foram aprovadas pelo governo para garantir a diminuição das 

desigualdades. Por exemplo, as ações afirmativas como o PROUNI (Programa Universidade 

Para Todos), pela Lei nº 11.096/05 e o UNIAFRO (Programa de Ações Afirmativas para a 

População Negra nas Instituições Públicas de Ensino Superior), sendo “criado em 2005, 

publicado no Edital n. 1 de 26/04/2005, (...) e visa apoiar os Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros (Neabs), cuja função é desenvolver pesquisas e favorecer o acesso e permanência 

de estudantes negros nas IES” (BITTAR e MACIEL, 2011, p. 148). 

O acesso à educação básica bem como o direito de acesso às universidades é um 

direito de todos e deve ser respeitado, haja vista que somente após muitas lutas tal 

cenário mostra algumas mudanças, sendo uma delas a Lei N° 12.711/2012, uma das 

que compõem o conjunto de leis de Ações Afirmativas que garante 50% das vagas 

dos cursos aos estudantes negros e que estudaram em escola pública (SANTOS e 

GARCIA, 2014, p. 2). 

A expansão do Ensino Superior que permitiu o ingresso de diversas pessoas a Universidades 

privadas ou públicas, pessoas estas oriundas das classes populares, de camadas da sociedade 

desprivilegiadas, marginalizadas, como negros, pobres, nordestinos, deu-se em grande escala 

no governo Lula, através destas e outras ações afirmativas.  

Entretanto, não é esta a primeira vez em nosso país que se falou ou se tentou promover 

a igualdade (racial)  

A discussão sobre políticas para a igualdade racial, contudo, não é recente. Um 

primeiro registro do que hoje chamamos de ação afirmativa data de 1968, quando o 

Ministério do Trabalho manifestou-se em favor da criação de uma lei que obrigasse 

empresas privadas a contratarem uma porcentagem de empregados negros. Mas tal 

lei não chegou a ser elaborada (Santos, 1999, p. 222). Foi somente nos anos de 1980, 

com a redemocratização do país, que o então deputado federal Abdias Nascimento 

formulou o primeiro projeto de lei propondo uma “ação compensatória” ao afro-

brasileiro em diversas áreas da vida social como reparação pelos séculos de 

discriminação sofrida (MOHELECKE, 2004, p. 758). 

 Notadamente, as ações afirmativas, sobremodo as dos últimos 10 ou 15 anos, foram 

bastante significativas e representativas, abrindo espaços para que pessoas como eu e muitas 

outras tivessem acesso à educação superior pública e de qualidade. O REUNI foi um grande 

movimento para a promoção da igualdade racial. Bittar e Maciel (2011, p. 50-51), apesar de 

não apresentar condições perfeitas ou necessárias para o recebimento e a manutenção dos 

novos contingentes de universitários. 
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Ainda assim foi e é um divisor de águas na vida de muitas pessoas que jamais teriam 

esta oportunidade e pode questionar o status quo, possibilitando que as classes populares 

almejassem ter o ensino superior ou disputar, com dificuldades e alguns passos atrás, por 

cursos como medicina, arquitetura, direito. E não mais excepcionais, dos quais a mídia se 

utiliza enquanto exemplos de superação, para corroborar a ideia da meritocracia e a falácia da 

democracia racial, estes engodos que ainda assombram, matam, excluem, perseguem, 

exotificam, usurpam, calam, humilham o diferente, o diverso, o não normativo. 

 É neste contexto do REUNI que localizo o curso de Pedagogia da Universidade 

Federal Fluminense- UFF no Instituto de Educação de Angra dos Reis, que não é um curso 

recente na região, e trabalhava com uma proposta curricular diferente chamadas NEAPs 

(Núcleos de Estudos e Atividades Pedagógicas), e no ano de 2010 realizou uma reforma 

curricular para adequar-se ao currículo nacional de pedagogia. 

São também Leis afirmativas, no sentido de que reconhecem a escola como lugar da 

formação de cidadãos e afirmam a relevância de a escola promover a necessária 

valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil o país rico, múltiplo e plural 

que somos (Prefácio do Plano Nacional De Implementação Das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Para Educação Das Relações Etnicorraciais E Para O Ensino 

De História E Cultura Afrobrasileira E Africana, Fernando Haddad) 

 Em 2009, com o advento do REUNI e a chegada de novos professores para o corpo 

docente, houve a proposta de uma nova ementa da disciplina com a finalidade de se fazer 

cumprir a Lei e visando formar professoras e educadoras que ensinarão sobre a cultura e 

história africana e afrobrasileira sem reproduzir os estereótipos que sempre vimos presentes 

nas escolas e refletido na sociedade brasileira. A primeira proposta foi intitulada “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, a segunda, que é executada até hoje, “Relações Étnico- 

Raciais e Educação”. 

 A disciplina começou a ser ministrada em 2011.1, para quem estivesse cursando o 3º 

período ou estivesse em defasagem em função desta primeira reforma curricular. Atualmente, 

é ministrada no 7º período, pois considerou-se que as estudantes teriam melhores condições 

de discutir as questões que seriam apresentadas na disciplina. 

Em seu início a disciplina encontrou um ambiente universitário diferente do atual, 

diferente também do que se espera de uma universidade pública. Algumas características 

deste curso e suas estudantes podem ser apontadas: localizar-se no interior do estado do Rio 
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de Janeiro, a existência de apenas um curso no campus, sua clientela ser em sua maioria, 

religiosa
2
. 

Não se encontrava no contexto da UFF de 5 anos atrás a quantidade de estudantes 

negros com discussão da temática racial, estudantes homossexuais engajados na luta LGBT, 

grupos de movimentos sociais ou movimento estudantis que encontramos hoje em dia.  

Fisicamente, podia-se observar quase um padrão de vestimentas, cabelos, maquiagens: 

vestidos longos, calças jeans, sapatilhas, maquiagens bastante sutis, cabelos, geralmente, lisos 

e longos. Não que isto seja uma regra, trata-se de observações e lembranças feitas por mim do 

contexto universitário que encontrei no ingresso à universidade, contexto ao qual eu fazia 

parte e adotava algumas das características acima citadas. 

 Com o passar dos anos pude perceber em mim transformações, internas e externas, 

físicas, intelectuais, sociais, psicológicas. Também percebi mudanças no ambiente 

universitário. Atribuo tais mudanças, em boa parte, aos conhecimentos adquiridos, as 

descobertas e discussões feitas nas aulas de “Relações Étnico-Raciais e Educação”, bem como 

o aumento da visibilidade e das discussões levantadas destes e por estes grupos tidos como 

“minorias” (pobres, negros, mulheres, LGBTs etc) e a inserção destes grupos em lugares que 

antes lhes eram negados, ou quando lhes era “permitido” tinham que adequar-se a estes 

espaços e não questioná-los. 

 Acompanhando o desenvolvimento desta disciplina no IEAR e a efervescência, nestes 

últimos tempos, das discussões sobre diversas questões raciais, de gênero, sociais, culturais, 

econômicas e políticas nas quais as ditas “minorias” não participavam, não levantavam 

questões acerca de si e da sua realidade, do seu contexto histórico-sócio-cultural, senti a 

necessidade de me perguntar o quanto a minha inserção enquanto mulher (não 

heteronormativa), negra, pobre, universitária, sem religião, neste período histórico, que 

considero único, ao mesmo tempo plural e diverso, contribuiu para estas transformações.  

 

 

 

                                                             
2 Este fato pôde ser observado durante as aulas e outras atividades, nas falas das próprias estudantes, em seus 
posicionamentos, em seus discursos. 
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2. Sobre as propostas e as aulas de “relações étnico-raciais e educação” 

 

Para entender melhor como surgiu a disciplina de “Relações étnico-raciais e 

educação”, entrevistei o professor Augusto Lima, que foi um dos principais articuladores da 

disciplina e também a ministrou por alguns anos. Tratava-se de um contexto em que não havia 

professor específico para ministrar a matéria. A elaboração da disciplina contou com a troca 

de experiências entre os novos professores, recém chegados 

Eu e alguns professores, que passaram no concurso e vieram pra cá, tínhamos algum 

conhecimento acerca do debate, não só em função da lei, mas das questões raciais 

aqui do Brasil. Tinha gente que já havia feito curso de pós sobre essa questão. E eu 

tinha envolvimento com o movimento negro (...), mas concordávamos que tínhamos 

que aplicar o que foi definido pela lei 10.639/03 e a 11.645/08. (Profº Augusto 

Lima, em entrevista) 

Na criação da disciplina intitulada “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, que 

ocorreu na reforma curricular de 2010.2, os objetivos eram:   

-Conhecer a história da África e da população afro-brasileira e de sua cultura, assim como da história dos 

povos indígenas no Brasil; -Introduzir o(a) aluno(a) do curso de pedagogia na construção do conhecimento 

da matriz africana e afro-brasileira e indígena; -Analisar temas relacionados à educação das populações 

negras e indígenas no Brasil; -Conhecer as propostas teórico-metodológicas da educação das relações 

étnico-raciais no Brasil. 

e a descrição da ementa: 

História da África, da população afro-brasileira e população indígena. Relações raciais e educação no Brasil. 

Os estudos afro-brasileiros como campo de reflexão e produção de conhecimento sobre as relações raciais 

no Brasil. Referências teórico-metodológicas para a formação de professores(as) da educação básica na 

perspectiva da diversidade étnico-racial. Cultura e subjetividade afro-brasileira e indígena. 

E em sua alteração, no ajuste curricular de 2011.2, para “Relações Étnico-Raciais e 

Educação”, com os seguintes objetivos: 

-Noção de história da África e da população afro-brasileira e de sua cultura, e da história e das culturas dos 

povos indígenas no Brasil; -Oferecer oportunidade aos alunos e alunas de adquirir conhecimentos sobre a 

população negra e indígena no Brasil e de desenvolver-lhe a capacidade de realizar práticas pedagógicas 

comprometidas com a equidade racial no interior da educação escolar e em outros espaços educativos; -
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Analisar temas relacionados à educação das populações negras e indígenas no Brasil; -Conhecer e debater as 

Leis 10.639/03 e 11.645/08, levantando formas de explorar a temática no Currículo da Educação Básica. 

descrição da ementa: 

História da África, da população afro-brasileira e população indígena. Relações raciais e educação no Brasil. 

Os estudos afro-brasileiros e indígenas como campo de reflexão e produção de conhecimento sobre as 

relações raciais no Brasil. Referências teórico-metodológicas para a formação de professores(as) da 

educação básica nas perspectivas da diversidade étnico-racial. Cultura e subjetividades afro-brasileiras e 

indígenas. Educação Indígena e a escola autônoma, intercultural bilíngue e diferenciada. Currículos e 

práticas pedagógicas em escolas indígenas.3  

 Percebi poucas mudanças em seus objetivos e na descrição da disciplina, entretanto, a 

primeira versão traz uma proposta bem mais genérica enquanto a alteração parecer trazer uma 

proposta mais concisa, mais específica. 

 Outra fala do professor Augusto Lima, auxilia numa melhor compreensão da 

atualização das propostas: 

No primeiro momento nós trouxemos um pouco do que tinha em Niterói (...) e 

colocamos de forma pouco experiente a disciplina como “História, Cultura da África 

e da Cultura Afro-Brasileira”, depois vimos que um nome desse não comportaria. A 

história da África é algo muito grandioso, que não daríamos conta. E não teríamos 

pessoas aqui com capacidade e com preparo pra falar de História da África. Não era, 

também, isso que a lei colocava. Nas licenciaturas a lei fala da necessidade de se 

trabalhar estas questões vinculadas à História da África, à História afrobrasileira, às 

lutas do povo negro aqui no Brasil. Depois de 2008, a questão dos povos indígenas, 

a história dos povos indígenas, as lutas, da cultura dos povos indígenas aqui do 

Brasil. Eu refiz a ementa, colocando que era pra trabalhar as “Relações Étnico-

Raciais e Educação”. Aí sim a gente faria uma pequena abordagem, muito rápida, 

por uma questão de tempo e por uma questão de não ter o conhecimento adequado 

sobre a história da áfrica e da cultura afrobrasileira. E trabalhar as questões ligadas 

ao debate das relações étnico raciais aqui no Brasil. Então, tomando por base alguns 

estudiosos da área de História, Antropologia ou do Movimento Negro e das questões 

que aparecem sobre as relações étnico raciais, lembrando que a própria ANPED 

passou a ter um GT4 que para trabalhar isso. Redefinimos a ementa da disciplina 

colocando-a numa maneira que fosse possível trabalhar o que a ementa dizia.  

                                                             
3
 Informações retiradas do Formulário nº 13- Especificação da Disciplina/Atividade da Estrutura Curricular do 

curso de Pedagogia do IEAR/UFF, anos de 2010.2 e 2011.2 (ANEXOS 2 e 3) 
4  ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação)- GT 21- Educação e Relações 

Étnico Raciais 
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 Em 2012.1, semestre em que fiz a disciplina, esta era ministrada ainda no 3º período, o 

que ao meu ver, e de outras estudantes e professores, impedia que as aulas fossem mais 

aprofundadas, que alguns conceitos fossem discutidos, que o nível dos debates alcançassem 

esferas mais elevadas. 

Isso foi uma solicitação minha como pessoa que ministrava a disciplina até dois 

semestres atrás, porque eu entendia que pela experiência, pelas alunas, havia 

necessidade de um pouco mais de maturidade para compreensão das questões 

colocadas pela disciplina. (Augusto Lima, em entrevista) 

Muitas das aulas tornavam-se diálogos de trocas de experiências e opiniões. Na época 

ainda não tínhamos sentido na universidade a força destas discussões sobre a questão racial, 

por exemplo. Tratávamos com superficialidade esta realidade que nunca antes 

questionávamos, ou que nunca havíamos enxergado por este prisma. 

 Neste sentido, de apresentar-nos a questão racial, a disciplina de “Relação Étnico-

Raciais e Educação” cumpriu seu papel, ainda que nos fosse apresentada “precocemente”, 

num momento em que muitas de nós ainda não tinha maturidade de discuti-la por outros 

vieses, enxergando nas sutilezas cotidianas a presença do racismo, por exemplo.  

Então, a disciplina tem o papel de fazer as futuras educadoras, educadores, refletir 

sobre essa situação e pensar e repensar a sua prática o tempo todo. É muito difícil 

superar esse problema. Mesmo as pessoas que são negras, têm muita dificuldade de 

romper com essa visão, o mito da democracia racial. Ao longo do tempo eu acho 

que houve alguns progressos importantes, de pessoas que antes não viam ES sa 

questão, não percebiam esta questão. Mas isso merece ainda um estudo para ver em 

que termos, realmente, conseguimos fazer esse trabalho de maneira a ter frutos, 

formar educadores com perspectiva não racistas. (Augusto Lima, em entrevista) 

 Certamente, a disciplina marcou o processo de ensino e aprendizagem das estudantes, 

sobremodo as estudantes negras que não se declaravam, muito menos se enxergavam desta 

maneira. Muitas fizeram questão de lembrar de tal transformação em sua formatura.  

 Analisemos que tal lembrança ocorre sob a forma de homenagem ao professor que 

ministrou esta disciplina por muitos semestres. Segue as falas de duas formandas, em eventos 

distintos, o primeiro na Colação fictícia da Turma de 2010.1 na Vila Velha, em fevereiro de 

2015, e o segundo na Colação de Grau em abril de 2016, na UFF-IEAR, Jacuecanga. 
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[...]estamos homenageando aqui uma pessoa que mudou a cabeça de muita gente, 

literalmente. Voltando um pouco no tempo, no primeiro semestre de 2011, cursando 

a disciplina “Relações Étnico-Raciais e Educação”, vimos o quanto essa disciplina 

mexeu conosco. E mexeu em todos os sentidos. Provocou mudanças de paradigmas 

e mudanças capilares.  Vimos o quanto é necessário ter o conhecimento para 

quebrar preconceitos, estereótipos, e acima de tudo ter o respeito e elevar a 

autoestima para fazer com que não tenhamos que seguir um padrão de beleza[...]- 

cursou a disciplina em 2011.1 

 

[...]Com seus ensinamentos na disciplina de Relações Étnico-raciais, deixei de ser 

morena para me assumir negra. E sinto um orgulho imenso por isso. Ajudou-me a 

amar ainda mais o samba e a admirar com muito mais afinco o meu artista preferido 

[...]. Alterou padrões de beleza [...] e foi mega importante em nossa formação![...]- 

cursou a disciplina em 2012.1  

 A primeira formanda ressalta logo de início as mudanças ocorridas na imagem das 

estudantes, como a opção de utilizar os cabelos em sua forma natural, compreendendo que há 

uma opressão para que as mulheres negras “amenizem” seus traços e aproximem-se mais da 

estética branca, europeizada, alisando seus cabelos.  

 Há outras formas de opressão que visam diminuir, tornar menos evidentes os traços 

físicos da negritude e são bastante difundidos na nossa sociedade. A disciplina, conforme a 

fala da segunda formanda citada: “alterou padrões de beleza”. Ela cumpriu o papel de 

promover o reconhecimento dos preconceitos que antes permaneciam ocultos. 

 Na fala da primeira formanda, ainda pode-se perceber que antes esta negritude que era 

negada, disfarçada, passou a ser respeitada e, este sentimento de respeito para com suas 

características físicas foi o primeiro passo para “elevar a autoestima para fazer com que não 

tenhamos que seguir um padrão de beleza”. 

 Encontramos outro aspecto interessante sobre o reconhecimento da negritude na fala 

da segunda formanda, no que diz respeito ao samba e sua admiração pessoal por um artista 

negro, pagodeiro. O pagode, hoje em dia, não tem prestígio, é discriminado, entretanto com a 

quebra de alguns paradigmas estas pessoas puderam entender qual a expressividade, a 

representação destes ritmos, destes artistas. 
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 Pode-se observar que a disciplina deu o pontapé inicial para que as pessoas pudessem 

assumir sua identidade enquanto negras e a reconhecer a negritude do outro, a revelar negra 

sua admiração, seu prazer, seu bem estar, seu lazer. A dizer não às imposições sociais, a se 

defender, a não se deixar inferiorizar. Na fala das formandas é bastante evidente a questão 

estética, o que acredito que também será recorrente nas entrevistas. 

 

2.2- Breve introdução sobre a inserção da mulher negra no Ensino Superior 

Brasileiro 

 

 Queiroz (2003) nos traz em sua pesquisa um breve histórico da inserção da mulher no 

ensino superior. O primeiro caso ocorreu em 1887. Augusta Generosa Estrela se formou na 

Faculdade de Medicina da Bahia. O segundo caso, apenas 11 anos depois. Em 19 de abril de 

1879, já havia sido aprovada uma lei por Dom Pedro II que autorizava as mulheres 

frequentarem cursos superiores. No começo do século XX, segundo a autora, pode-se notar, 

no estado da Bahia, um aumento, ainda que não tão expressivo, a presença de mulheres em 

cursos primordialmente masculinos, como Medicina, Direito e Engenharia. Já em 1942, com a 

abertura do curso de Filosofia teve um aumento considerável no número de mulheres. 

 As informações fornecidas pela autora sobre o aumento da quantidade de mulheres no 

ensino superior, no caso, do estado da Bahia, não trazem consigo perspectivas muito 

animadoras quanto esta inserção, como veremos mais adiante com os dados que demonstram 

uma concepção sexista sobre este fato, que foram se reforçando, como veremos no trecho 

abaixo 

Barroso e Mello (1975), consideram que foi marcante o crescimento da participação 

feminina entre 1956 e 1971, passando de 26% para 40%. As autoras apontam para as 

características desta participação, evidenciando que ela não ocorre de modo 

uniforme; o aumento da concentração se dá, sobretudo, naquelas carreiras 

‘femininas’ definidas culturalmente como mais apropriadas à mulher (...). Em 1971, 

algo em torno de metade das mulheres matriculadas no ensino superior, 

concentrava-se nos cursos de Letras, Ciências Humanas e Filosofia (QUEIROZ, 

2003, p. 3) 
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Podemos perceber nos dias atuais que alguns destes estereótipos ainda se encaixam, 

principalmente no que diz respeito a mulheres negras e os cursos tidos como de “menor 

prestígio social”, como a Pedagogia e outras licenciaturas. Pois, historicamente, estes cursos 

são procurados por pessoas das classes populares, muitas das vezes, mulheres negras. 

Os homens estão concentrados predominantemente naquelas carreiras mais 

valorizadas e tradicionalmente “masculinas” como Direito e Medicina; naquelas 

carreiras técnicas e naquelas voltadas para os setores mais dinâmicos do mundo da 

produção, como processamento de Dados, Administração e as do ramo da 

Engenharia. As mulheres, ao contrário, estão predominantemente concentradas 

naquelas carreiras de menor valorização e cujo desempenho freqüentemente não 

envolve mando como Secretariado, Biblioteconomia e Museologia, por exemplo; 

para as carreiras voltadas para o magistério como Pedagogia, Letras, Licenciatura 

em Ciências do 1° Grau, que como se sabe, são espaços cativos das mulheres, ou 

aquelas carreiras cujas características guardam alguma analogia com as tarefas do 

mundo doméstico, (...) o cuidado com os demais como Enfermagem, Nutrição, 

Psicologia, Odontologia, Farmácia. Ou ainda aquelas carreiras que envolvem 

atividades de fruição, lúdicas e de lazer, como as Artes, Arquitetura e Decoração, 

que são tidas, do ponto de vista do mundo produtivo, como de importância menor e 

até mesmo envoltas em uma certa puerilidade, atributo considerado típico das 

mulheres (QUEIROZ, 2003, p.7) 

 O texto acima apresenta um breve panorama sobre o quanto a questão de gênero afeta 

diretamente, desde muito tempo, o espaço que a mulher ocupa dentro da sociedade e da 

academia enquanto profissional e estudante. Ainda que haja mulheres, sobremodo nos dias de 

hoje, em cursos e funções majoritariamente masculinos, existe estes dados que corroboram 

certos estereótipos (de que às mulheres correspondem os cursos de formação mais 

humanísticas, artísticas ou de cuidado). 

 Se fizermos um exercício de flexionar estas informações e pensarmos no caso das 

mulheres negras de classes populares que, agora, em função de ações afirmativas têm 

oportunidade de estar em um curso superior, podemos imaginar que estas opções de curso, 

por exemplo, já se caracterizam como um grande avanço em muitas famílias, ou a 

oportunidade da qual precisavam para alcançar mobilidade social.  

Para muitas pessoas, muitas das mulheres da minha faculdade e até mesmo para mim, 

o ingresso em uma universidade pública, num curso que não é muito valorizado socialmente, 

mas que para nossas famílias é motivo de muito orgulho e esperança de ascensão social, nos 
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possibilitou conhecer coisas novas, nos enxergar de outra forma, sentirmo-nos mais capazes 

intelectualmente, colocou-nos em contato com pessoas com as quais afinamos nossas ideias.    

 Notadamente, o ingresso e o lugar que mulheres brancas e negras ocupam na 

universidade possuem significados diferentes para cada grupo, por alguns motivos, mas 

também porque mulheres brancas têm, geralmente, maior acesso a cursos mais prestigiados. 

Os dados apontados a seguir dizem respeito a UFBA
5
, entretanto dão ideia da realidade do 

país, tendo em vista que o estado da Bahia tem uma grande população negra 

Enquanto as maiores concentrações de mulheres brancas estão, pela ordem, em 

Direito, Odontologia, Arquitetura, Pedagogia, Administração e Medicina, carreiras 

de elevado prestígio social, as maiores concentrações de mulheres pretas estão em 

Pedagogia, Biblioteconomia, Licenciatura em Ciências do 1° Grau, Enfermagem, 

Secretariado e Letras. Como evidencia a tabela 6, mais de um décimo de todo o 

contingente de mulheres pretas da UFBA, concentra-se numa única carreira – 

Pedagogia - que, embora classificada como desfrutando de alto-médio prestígio, 

enquanto uma carreira voltada para o magistério, não oferece as mesmas vantagens 

profissionais que aquelas carreiras em que as mulheres brancas predominam 

(QUEIROZ, 2003, pp. 8-9).  

Levantadas estas questões sobre o gênero e etnia, pretendo compreender o processo 

pelo qual as algumas universitárias do curso de Pedagogia da UFF-IEAR passaram, se 

realmente passaram, para que se assumissem enquanto mulheres negras. Munida de 

informações e dados que indicam as dificuldades delas ocuparem estes lugares assumindo, ou 

não, sua identidade. 

 

3. Entrevistas com as estudantes negras 

  

 Neste capítulo discorrerei sobre as entrevistas realizadas, nas quais pude perceber falas 

bastante similares, algumas divergências e outros apontamentos acerca da disciplina e das 

novas concepções das estudantes a partir dela. 

 É necessário contar que minha principal ideia de abordagem, um questionário objetivo 

enviado para o e-mail das graduadas e graduandas, para selecioná-las para entrevista (semi-

                                                             
5 Estes dados são correspondentes ao período que vai de 1993 à 1997 
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estruturada) que preparei não foi muito eficaz, pois obtive pouquíssimas respostas. Por isso, 

convidei, pessoalmente, algumas mulheres, que se autodeclaram negras, com as quais tive 

contato ao longo da produção do TCC. 

 Destes contatos, consegui entrevistar 12 mulheres, com idade entre 22 e 34 anos, 

sendo duas delas já formadas. Dentre elas: 2 são de 2011.1 (primeira vez a aula foi oferecida 

na UFF de Angra dos Reis); 1 de 2011.2; 2 de 2012.2; 5 de 2013.1; 2 de 2014.2. 

 Vale lembrar que a primeira turma a cursar esta disciplina encontrou alguns desafios, 

pois tratava-se da primeira experiência de todos com as aulas, tanto professor, quanto 

estudante. Era uma turma bastante cheia, existindo estudantes de diversas turmas que já 

estavam em períodos adiantados e deveriam fazer a disciplina além daqueles que deveriam 

cursá-la.  

 Fiz o meu recorte até o ano de 2014 por considerar um período mais exequível, pois 

iniciei meu TCC em 2015 e não achei viável analisar uma turma em andamento. Ainda em 

2015 estivemos em greve durante 4 meses, o que causou alguns atrasos, entretanto não 

impediu a realização da pesquisa. 

 Para proteger a identidade de cada entrevistada, seus nomes são fictícios e não há 

nenhuma outra informação que possa identificá-las. Utilizarei suas falas para compreender o 

processo pelo qual cada uma delas passou e em que medida elas consideram que a disciplina 

de “Relações Étnico-Raciais e Educação” influenciou ou não nisto. 

 Perguntei para cada entrevistada o que a disciplina representou para ela, obtendo as 

seguintes respostas: 

No início, eu não lembro muita coisa da disciplina, do que foi estudado na 

disciplina, mas coisas básicas me tocaram bastante: foi essa questão de eu me 

considerar negra. Porque as pessoas me perguntando: ‘o que você se considera?’. 

Até naquela época de responder questionário, que pedia tua identificação, aí eu 

botava parda. Ficava assim: ai gente, o que que eu sou? Comecei a me perguntar 

isso. Mas mesmo durante a disciplina tinha coisa de eu falar, por mais que eu 

pensasse sobre isso. Porque pra mim, falar a palavra negro naquela época era 

travado, como se eu tivesse falando algo que não fosse bom. Mas a partir do 

momento em que eu não quis mais alisar o cabelo eu senti isso mais forte dentro de 

mim, até o processo foi chato pra caramba (Lia, turma 2011.1) [grifos meus] 
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Eu acho que a disciplina, como curso, tem coisa que você entende depois. Na 

época que eu fazia a disciplina não entendia muito não. Acho que depois, 

quando o tempo passa, você começa a ligar as coisas. Coisas que você começa a 

ler, a opinião de outras pessoas, você começa a comparar e vê: isso realmente 

existe. O preconceito é uma coisa velada ainda, ele existe, mas as pessoas dizem 

que não sentem. E ás vezes a gente mesmo é e não se dá conta disso. Eu acho que a 

faculdade ajudou nesse ponto, a ver que existe sim, que não acabou como dizem. Tá 

longe de acabar. Muita gente sofre com isso, a gente sofre com isso, a gente mesmo 

é vitima disso. A gente acha que não, que por não ser negro mesmo, mas a gente é 

vítima. Toda uma história. Até o fato de eu não ter podido fazer o curso que eu 

queria, já me faz vítima desse sistema também. Acho que deu pra entender um 

pouco melhor da história da gente (Rute, turma 2011.1). [grifo meu] 

A disciplina representou um momento importante de reflexão sobre racismo e suas 

variadas formas. (...) A disciplina foi o ponta pé inicial no meu processo de 

construção de identidade... Mesmo com toda discussão saí dela com alguns 

equívocos, mas participar me fez buscar mais referencias para não cair em 

‘desserviço’ (Cristina, turma 2011.2) [grifo meu] 

Acho que serviu pra abrir meus olhos de diversas formas, mas eu acho que o 

principal foi a construção da minha identidade enquanto mulher negra e até a 

aceitação do meu cabelo da forma que ele é ao natural. (...) Claro, a disciplina 

ajudou muito, acho que ela deu o pontapé inicial, pelo menos pra mim, na minha 

construção de identidade. Acho que ela foi essencial, foi o primeiro passo para que 

houvesse mudança (Ivone, turma 2012.1) [grifo meu] 

Ela representa muita coisa, porque você conhece muita coisa. Você entende que 

a cultura em si ela tá discriminada dentro do seu mundo, porque, por exemplo, 

quando eu fui pra Valença pela primeira vez eu não queria porque pensei que lá só ia 

ter macumba e depois eu descobri que é um mundo maravilhoso, que é uma cultura 

diferente. Que eles iniciaram aquilo ali porque eram os brancos que faziam mal, era 

o meio deles utilizarem a cultura pra poder sobreviver, se apegar a alguma coisa. E 

se os brancos tinham direito, porque eles não, né, se somos iguais. Eu não 

compreendo este racismo que tem dentro das pessoas, mas é baseado nisso. O 

Augusto ele faz com que a gente entenda isso (Amanda, turma 2012.1) [grifo meu] 

Quando eu comecei a fazer a disciplina, acho que abriu meus horizontes. Porque 

eu achava que nunca tinha sofrido preconceito e você vai começando a escutar, ver 

situações na disciplina que a gente passa, igual, eu já ouvi assim: ‘você é negra e 

tem espírito branco’. Detalhes que as vezes a gente não percebe. Quando você 

começa a fazer a disciplina, começa a ampliar os horizontes, ver que não é bem 

assim, entendeu? Eu achava que nunca tinha sofrido preconceito. Uma palavra ou 
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outra, uma frase que o outro já diz, já vê que tá bem enraizado o preconceito 

(Melissa, 2013.1) [grifo meu] 

Eu acho que... no meu ponto de vista, abriu os meus olhos, por exemplo, eu fazia 

progressiva no cabelo e eu parei de fazer progressiva e eu pensei muito nisso: cabelo 

cacheado está na minha raiz, então eu não posso fugir daquilo que eu sou, pra 

mostrar pra sociedade, né, uma pessoa que eu não sou. Eu não tenho cabelo liso, 

tenho cabelo cacheado. E aí muita gente chegava pra mim e falava assim: ‘ah, você 

fica muito melhor de cabelo liso’. Mas eu não é o que Deus fez, eu não nasci de 

cabelo liso. (...) Me sinto bem assim, livre! (...) muita gente estranhou, mas a minha 

família, minha mãe falou: ‘bem melhor assim, é o seu cabelo’ (Tabata, turma, 

2013.1) [grifo meu] 

Foi uma disciplina que em alguns pontos eu bati de frente, principalmente a 

questão do cabelo. Porque quando eu cheguei aqui, eu uso cabelo escovado, sempre 

usei, e o pessoal falou assim: ‘quando você tiver aula com o Augusto você vai 

mudar sua ideia’. Então eu queria muito isso, queria ter essa matéria pra saber o que 

de tão grandioso era. Porque eu não poderia alisar o cabelo. Porque que o pessoal 

me apontava assim: ‘pra que você alisa o cabelo?’, não levando em conta o meu 

gosto, a minha preferência, o meu bem estar. Então, isso não mudou pra mim, eu 

continuo usando meu cabelo de escova. Eu achei mais uma implicância do que um 

convencimento. E foram discussões que eu já tinha em mente. Claro que aprofundou 

mais, mas não foi aquela coisa de assustar (Luana, turma 2013.1) [grifo meu] 

Em minha cidade natal eu participava de discussões do Movimento Negro, de 

algumas entidades do Movimento Negro, então, assim, a disciplina não teve muita 

relevância pra mim, porque as discussões eu já fazia em outros espaços. Eu 

optei por não me envolver muito e deixar a turma se descobrir (Karla, turma 2013.1) 

[grifo meu] 

Representou pra mim uma... representou, realmente. Eu nunca pensei que teria 

uma disciplina como essa dentro de uma graduação, nunca imaginei porque, por 

passar no Ensino Médio todo, Ensino Fundamental todo, nunca discutiu esta 

questão, só na aula de história, às vezes vagamente, eu nunca imaginava que teria 

uma disciplina voltada para étnico-raciais, eu me surpreendi muito. Me representou 

muitos esclarecimentos, esclarecimentos não, porque o preconceito eu sempre soube 

que existia. Eu acho que foi diferente discutir na academia, isso me surpreendeu 

muito (Sara, turma 2013.1) [grifo meu] 

Foi muito importante, porque eu sempre achei que eu tive uma vida que 

problematizei essa coisa do negro, porque minha mãe é negra e meu pai é branco. 

E minha vó era preconceituosa e não queria que eles se casassem por causa dessa 
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relação interracial. Mas na disciplina eu fui perceber o preconceito sutil de alisar o 

cabelo, esse preconceito internalizado. E quando a gente se descobre preconceituosa 

a gente começa a problematizar nossas próprias ações (Ana, turma 2014.2) [grifo 

meu] 

Me fez ver o quanto a gente é... não fala pra gente sobre a história na realidade. 

Conta a história que a gente aprende na escola, não ensina a questão sobre a 

África, sobre a nossa descendência. A reconhecer o preconceito, que muitas vezes 

a gente não aprende. Porque nós somos preconceituosos assim, então a gente acaba 

não achando e acho que me fez reconhecer o preconceito (Tamires, turma 2014.1) 

[grifo meu] 

É bastante recorrente, na fala da maioria das entrevistadas, que a disciplina foi o ponto 

de partida, que lhes “abriu os olhos” para questões que, anteriormente, passavam 

desapercebido, que antes estas mulheres não problematizavam, como os racismos e 

preconceitos sutis por trás das falas e ações que muitas vezes reproduzimos e somos alvos, o 

racismo estrutural que encontramos em nossa sociedade, questionar sobre o mito da 

democracia racial.  

Bem como introduziu a algumas pessoas a História da África, fomentando assim os 

pensamentos acerca de sua origem e do motivo dela ser negada, apaga ou excluída nos 

ensinamentos escolares. Serviu de suporte também, para aquelas mulheres que já discutiam ou 

pensavam sobre questão racial em suas famílias, círculos de amizades, etc. 

Analisando os relatos das entrevistadas, a disciplina de “Relações Étnico-Raciais e 

Educação” não parece ter sido o marco para o reconhecimento de suas identidades raciais, 

visto que muitas delas já se enxergavam enquanto mulheres negras. Mas, certamente, a partir 

destas aulas muitas ideias começaram a germinar, muitos questionamentos surgiram, 

imposições sociais foram problematizadas, racismos ocultos foram revelados, a exemplo disto 

temos as falas de Rute (turma 2011.1) e Melissa (turma 2013.1), respectivamente: 

Eu já pensava sobre isso, mas na faculdade eu tive condições de entender muita 

coisa. (...) Uma experiência pessoal que eu tive com uma pessoa negra, que sofreu 

preconceito e eu participei muito disso, mas eu não entendi muito essa relação, eu 

não sabia muito me expor sobre isso. A faculdade me ampliou. Ás vezes é aquela 

coisa que você vê, mas não sabe como acontece, por quê acontece. A faculdade me 

ajudou e eu vi que não era um caso isolado, é uma coisa que acontece muito. As 

pessoas dizem que é isolado, mas que não é. 
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(...) eu já ouvi assim: ‘você é negra e tem espírito branco’. Detalhes que as vezes a 

gente não percebe. Quando você começa a fazer a disciplina, começa a ampliar os 

horizontes (...) Eu achava que nunca tinha sofrido preconceito. Uma palavra ou 

outra, uma frase que o outro já diz, já vê que tá bem enraizado o preconceito. (...). 

Outro exemplo que eu posso te dar: eu não gosto de samba, porque eu não gosto do 

ritmo samba. Gosto de pagode, mas samba, a batida pra  mim não deu. E as pessoas 

pra mim: ‘como assim você não gosta de samba?’. (...) Acham que por eu ser negra 

tenho que saber sambar, tem que gostar de samba, tenho que ficar lá igual ‘as 

mulatas’ (...).  

 

3.1- Considerações estéticas suscitadas pela disciplina: os cabelos e sua relação com 

identidade racial das estudantes 

 

Os cabelos, representando a questão estética em si, foi um aspecto bastante recorrente 

em algumas falas. Uma das entrevistadas confessa que seu processo de reconhecimento foi 

“chato”, que levou bastante tempo para dizer-se negra e que parar de alisar o cabelo a auxiliou 

a se relacionar melhor com a negritude 

Ficava assim: ai gente, o que eu sou? Comecei a me perguntar isso. Mas mesmo 

durante a disciplina tinha a coisa de eu falar, por mais que eu pensasse sobre 

isso. Porque pra mim, falar a palavra ‘negro’ naquela época era travado, como se eu 

tivesse falando algo que não fosse bom. Mas a partir do momento em que eu não 

quis mais alisar o cabelo eu senti isso mais forte dentro de mim, até o processo 

foi chato pra caramba (Lia, turma 2011.1) [grifos meus] 

Outro relato diz, com certa indignação, sobre como a entrevistada percebeu que o 

processo de alisar seus cabelos não dizia sobre sua vontade, mas sobre o desejo de agradar os 

olhares alheios 

Eu nunca gostei do meu cabelo natural, cacheado e hoje em dia eu to pouco me 

lixando se ele está alto, se tá cheio. Eu alisava, aquilo não me fazia bem, não era 

pra mim, era pros outros. As pessoas olham com um ar de: ‘tá bagunçado’. 

Quando a gente alisa a gente fica meio alienado, será que é pra você? A maioria fala: 

‘alisa Amanda, dá menos trabalho’. Eu não quero depender mais de química, 

porque machuca, dói (Amanda, turma 2012.1) [grifos meus] 
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 Pode-se citar outra entrevistada que teve uma reação menos conflituosa consigo 

mesma ou com relação às pessoas externas  

(...)eu fazia progressiva no cabelo e eu parei de fazer progressiva e eu pensei muito 

nisso: cabelo cacheado está na minha raiz, então eu não posso fugir daquilo que eu 

sou, pra mostrar pra sociedade, né, uma pessoa que eu não sou. Eu não tenho cabelo 

liso, tenho cabelo cacheado. E aí muita gente chegava pra mim e falava assim: ‘ah, 

você fica muito melhor de cabelo liso’. Mas eu não é o que Deus fez, eu não nasci de 

cabelo liso. (...) Me sinto bem assim, livre! (Tabata, 2013.1) 

 Em contrapartida, algumas das entrevistadas que tiveram uma outra relação com a 

questão cabelo, no sentido de não sentirem o desejo de deixar seus cabelos naturais 

Foi uma disciplina que em alguns pontos eu bati de frente, principalmente a 

questão do cabelo. Porque quando eu cheguei aqui, eu uso cabelo escovado, 

sempre usei, e o pessoal falou assim: ‘quando você tiver aula com o Augusto você 

vai mudar sua ideia’. Então eu queria muito isso, queria ter essa matéria pra saber 

o que de tão grandioso era. Porque eu não “poderia” alisar o cabelo. Porque que 

o pessoal me apontava assim: ‘pra que você alisa o cabelo?’, não levando em conta o 

meu gosto, a minha preferência, o meu bem estar (...).  

Eu alisei o cabelo por ser uma prática mais fácil. Eu usei trança por 15 anos da 

minha vida, sabe? Então, depois de adolescente que eu resolvi alisar porque pra 

mim é uma coisa mais fácil. Porque se colocar pra mim o processo de alisamento e 

de relaxamente, é a mesma coisa. Eu acho que pra você se assumir negro pelo cabelo 

tem que ser uma coisa natural, porque agora tá muito padronizado. (...) Não é porque 

você é negro que você tem que cortar seu cabelo e deixar o cabelo natural. Eu ainda 

não concordo. Não sei se alguém vai mudar minha ideia, mas ainda não concordo. 

Não acho feio. Acho que a partir do momento que você acha feio o outro por 

usar um certo tipo de cabelo, isso sim eu acho que seria preconceito da minha 

parte. Mas eu não acho, eu acho que eu uso meu assim e não acho que pra me 

afirmar negra eu tenha que estar com certo tipo de cabelo. (Luana, turma 

2013.1) [grifos meus] 

 

(...) sua raiz é assim, você vai ter que assumir. E outras pessoas que dizem que fica 

melhor assim. Eu prefiro assim! (...) Eu acho que isso não me torna menos 

negra, é uma opção de usar. Eu posso lavar e sair com ele qualquer dia cacheado, 

mas hoje, não é minha preferência. É uma questão de preferência, assim (Melissa, 

turma 2013.1) [grifos meus] 
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Nos trechos acima destacados, observa-se que as alunas têm uma concepção de 

assumir-se negra que não tange na questão dessa militância estética, em que elas se veem 

necessitadas de usarem seus cabelos de forma natural. Estas mulheres consideram que o 

direito de optar por qual estética capilar aderir não interfere em sua negritude, em seu auto 

reconhecimento enquanto negras. 

A fala de outra entrevistada, que também optou por não utilizar os cabelos naturais, 

está baseada também neste direito de escolha, a importância de respeitar o que cada um 

enxerga, ou como cada um se enxerga belo e a importância de pensar sobre estas questões. 

Um dado importante nesta fala é a consciência que a entrevistada tem com relação ao 

momento em que alisou seus cabelos pela primeira vez 

Eu vi muita gente mudando. Questão de cabelo, se assumindo, de roupa. Isso não 

aconteceu muito comigo não, não por fora. Eu acho que eu aprendi a respeitar 

também, eu acho que a pessoa tem que ser o que ela quiser ser, aprendi isso na aula. 

Eu tenho cabelo cacheado, eu não gosto, me prefiro de outra forma, é um direito 

meu. Como é um direito seu ter alisado ou não. Ninguém tem que te obrigar a isso. 

A primeira vez que eu alisei o cabelo foi há 10 anos atrás, foi uma coisa muito 

imposta da época, quem tinha cabelo cacheado era favelado, foi o auge disso, foi 

o auge da escova progressiva, você tinha que alisar o cabelo. Daí eu já fiquei 

quase careca por causa disso, meu cabelo caiu muito. Depois de um tempo, até na 

faculdade mesmo, eu aprendi a me enxergar: o que eu gosto? Como que eu gosto de 

mim? É assim que eu quero ser? Eu tenho opção de não ser, mas eu quero ser. É 

uma escolha minha, eu posso mudar também, porque hoje eu gosto e amanhã decidir 

não querer mais. Acho que vai da pessoa. A matéria em si, me ajudou a entender 

isso e respeitar também o fato do outro. É quebrar também esse rotulo do que é 

bonito ou do que é feio, cada um tem sua imagem do que é bonito e feio, não 

tem que ser padrão (Rute, turma 2011.1) [grifos meus] 

Não pretendo neste trabalho, ao expor os relatos das entrevistadas, colocá-los em 

comparação uns com os outros, sequer exprimir juízos de valor independentemente das falas 

realizadas e aqui reproduzidas.  

Entretanto, considero interessante que hajam, dentro dessa pequena, porém 

significativa, representação das pedagogas e futuras pedagogas que cursaram a disciplina, 

relatos com perspectivas diferentes, opostas de um mesmo assunto. Ainda que seja consenso 

que o uso dos cabelos naturais ou com químicas de relaxamento, alisamento, não é o 
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parâmetro para declarar-se negra, apresentou-se como um aspecto bastante polêmico e 

sensível.  

Mesmo não sendo a principal questão, a questão do cabelo, pelo que se mostra nas 

entrevistas, é bastante forte em suas falas. O que ou o quanto significa os cabelos para esta 

identidade de mulheres negras?Infelizmente, neste trabalho não darei conta de fazer uma 

discussão maior, mais aprofundada sobre este assunto, visto que este não é o objetivo 

principal da pesquisa, bem como a escassez de tempo e conhecimento, leituras para tal.  

 

3.2- Outras impressões sobre a disciplina 

 

 Fiz outra pergunta às entrevistadas: se elas acreditam que haveria a discussão racial na 

universidade caso a disciplina de “Relações Étnico Raciais e Educação” não existisse?  

 As respostas foram um pouco divididas. Algumas acreditam que existiria a discussão 

em algum momento em função de ser um assunto que vêm sendo bastante discutido nos dias 

atuais, ou pelo fato da UFF está recebendo um público maior, com outros cursos, a maior 

inserção de negros na universidade, o fato de tratar-se de uma Universidade Pública e carregar 

consigo uma bagagem de militâncias e lutas: 

Eu acho que só teria na questão do movimento negro está surgindo agora. Fora isso 

acho que não teria (Tamires) 

Acho que hoje em dia surgiria bem mais, porque naquela época tinha a disciplina, 

mas não tinha pessoas que discutissem. Você, por exemplo, é uma pessoa que fala 

muito dessa temática, questão racial e tudo mais. Acho que hoje em dia, por ter mais 

negros dentro da faculdade, tem umas questões que estão muito mais pautadas. Acho 

que essa parada de virem outros cursos ajudou bastante nessas discussões, até por 

outros professores também. Só a disciplina não daria conta, eu acabei podendo me 

aprofundar um pouco mais (Lia) 

Acho que lá na UFF, mas por ser uma instituição pública, pela cabeça dos 

professores, pelas lutas deles, pelas militâncias que tinham lá, acho que surgiu em 

outros momentos. Mas não sei se isso seria realidade em todos os espaços não. Eu 

acho que tem que ser obrigatório sim, porque você corre o risco de nunca discutir 

sobre. Não acho que seria o nosso caso não, mas isso deu uma ênfase maior também, 
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porque foi onde mais foi discutido. Mas ao longo da graduação acho que foi 

discutido, como estudante foi bom pra minha formação, pois eu vi num dado 

momento, mas ficava voltando isso. Então você sempre estava repensando, ligando 

uma coisa na outra. Eu acho legal ser uma coisa contínua, não uma coisa só na 

matéria. Todo semestre está se falando alguma coisa sobre isso (Rute) 

Eu acredito que surgiriam discussões a respeito disso, mas a disciplina foi 

importante em muitos aspectos. Mas eu acho que haveriam outras discussões ao 

longo do curso. A disciplina foi mais uma que potencializou essas discussões. Acho 

que ao longo do curso tivemos diversas discussões em relação a cultura negra, enfim 

(Ivone) 

 Outras entrevistadas acreditam que a discussão não surgiria, ou quando surgisse talvez 

não tivesse tanta ênfase como teve com a disciplina: 

Não. Talvez em uma disciplina ou outra falaríamos sobre, mas não com um semestre 

inteiro dedicado ao assunto (Cristina) 

Não, porque essa discussão eu só tive com dois professores. Um que é o meu 

orientador, porque é a questão que eu to discutindo, ele conversa comigo, é a base 

que ele fala. E essa disciplina, porem quando a gente vai falar desta disciplina fica 

mais no âmbito político, as pessoas não entram mais nesse âmbito pessoal, fica mais 

no âmbito político (Luana) 

Não, os professores, toda vez que é levantada a questão racial na uff (...) “ah, depois 

a gente vê isso, há um momento pra discutir isso” e esse momento não chega, é 

sempre renegado esse momento. Então eu acho que se não houvesse a disciplina, 

não teria essa discussão. Mas, mesmo assim a disciplina deixa a desejar no momento 

em que o aluno percebe a resposta que o professor quer obter e acaba dando esta 

resposta pro professor. E na verdade não há uma discussão, um debate. Eu percebo 

assim na minha turma, que a discussão saiu vazia, deu a resposta que o professor 

queria naquele momento e conseguiu o CR necessário e continua racista, 

homofóbica, preconceituosa. Então, acho que a disciplina não atendeu esse... chegou 

a levantar a discussão, mas não de forma incisiva, não levou a uma discussão séria, 

pelo menos, por parte de alguns alunos (Karla) 

 Na fala de Karla, pode-se sentir que houver momentos em que a discussão foi 

silenciada por alguns professores e tratada superficialmente por alguns estudantes. Talvez por 

ela ter tido experiências com o Movimento Negro, anteriormente ao seu ingresso na UFF, ela 

tenha tido este olha mais perceptivo para estas questões. 
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 Em ambos os posicionamentos, pode-se perceber que a disciplina foi importante, por 

mais que ela não atendesse as expectativas, algumas discussões fossem mais rasas, mas ela, a 

seu tempo conseguiu alcançar minimamente alguns de seus objetivos. A própria capacidade 

de estar questionando com domínio de causa a disciplina a qual cursaram já demonstra, em 

minha analise, que ela muniu as estudantes de algumas ferramentas necessárias para a 

discussão da questão racial. 

 Pedi que as entrevistadas pensassem sobre sua turma, sobre outras pessoas da 

universidade com as quais tinham contato e que também fizeram as aulas de “Relações 

Étnico-Raciais e Educação”, se estas pessoas tinham sido, aparentemente, afetadas, de alguma 

forma, pela disciplina. 

 Dentre as falas que selecionei observa-se que a impressão que as entrevistadas negras 

tiveram foi que, realmente, houve mudanças, houve pessoas que, além delas, refletiram sobre 

o que aquelas aulas propunham sobre questão racial. Entretanto, há também, em meio a estas 

pessoas, os que passaram pela disciplina sem que esta, aparentemente, lhes proporcionasse 

mudanças. 

 Vejamos: 

Eu conheço pessoas, não da minha turma, que mudaram esteticamente, mas também 

vi pessoas que mudaram o pensamento também, assim como eu mudei o meu, eu 

também vi que isso aconteceu com outras pessoas, lógico que em diferentes 

proporções, mudaram o olhar (Rute) 

 Rute, analisa que cada pessoa teve um processo auto identificação ou localização de 

seus preconceitos diferente, ressaltando as mudanças estéticas, que apesar de não serem em 

sua turma, foram bastante expressivas.  

A fala de Rejane é objetiva e vai ao encontro com as falas de Luana e Lara, em 

algumas partes: 

Sim, mas não época que eu fiz nem todos, porque muitos não levaram tão a sério 

(Rejane) 

Sem ser da minha turma, sim, porque eu vejo alunos que hoje discutem bem mais. 

Até teve um olhar diferenciado. Da minha turma foram bem poucos, também, ainda 

preferem ficar no manso, no superficial. (...) Também teve outros que usaram 
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palavras bonitas ali, só naquele momento, porém o discurso fora continuava o 

mesmo (Luana) [grifo meu] 

Eu acredito que sim. Durante a disciplina que eu fiz eu vi pessoas bastante 

impressionadas, assim como eu fiquei e comovidas com alguns textos lidos na sala, 

transpareceu mesmo que elas foram tocadas. Mas teve pessoas que realmente a 

gente vê nos corredores que não afetou em nada e se deixasse iria discutir ainda 

mais, dizendo que o professor está errado quanto a isso, quanto aquilo (Lara) 

[grifo meu] 

 Infelizmente, não há como assegurar que ao cursarem a disciplina tais pessoas vão 

compreender a importância de reeducarem-se numa perspectiva antirracista para educar. 

Como ver-se-á no próximo trecho:  

Com certeza. Vários. Acho que conheço pessoas que fizeram a disciplina, mas 

que ainda reproduzem e fomentam atitudes racistas (Lia) [grifo meu] 

Lia problematiza uma questão vivenciada por ela em seu ambiente de trabalho, no qual 

presenciou uma antiga estudante reproduzindo piadas de cunho racista para uma criança, 

tratando como se tal atitude fosse uma brincadeira. 

Cristina conta que em sua turma havia bastante pessoas religiosas (evangélicas) e em 

função disto teve a seguinte impressão: 

Não. Pelo contrário era bastante racista e ideias totalmente equivocadas sobre o 

papel e função da mulher (Cristina) [grifo meu] 

 Em seu relato diz sobre o quanto foi julgada por abrir-se as experiências 

proporcionadas pelos trabalhos de campo realizados na disciplina, nos quais visitava-se 

escolas de samba, quilombos, ouvia-se músicas, etc. Compreendendo ela, que também é 

cristã, que conhecer faz parte do processo de eliminação do preconceito.    

 Destaquei acima as falas que mais me chamaram a atenção pelo fato das entrevistadas 

estarem falando de experiências pessoais vivenciadas por elas durante o curso, com pessoas 

do curso, muitas das quais já atuam na área da Educação Básica.  

 Tais relatos, ainda que partindo de uma visão de terceiros, corrobora o fato de que uma 

disciplina sozinha não tem o poder de transformar, de promover a mudança de pensamentos e 

atitudes de todos que a cursam, mas a alguns sim.  
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Considero que o fato de minhas entrevistadas, mulheres negras, tenham se sentido 

mais tocadas, mais afetadas pelo fato, de uma forma ou outra, se verem naquilo que 

aprendiam. O que pode não ter acontecido com outras, negras ou não. 

 

3.3- Sobre a lei 10.639/03 

 

 Enquanto pedagogas e futuras pedagogas, perguntei às entrevistadas se elas 

consideram que a Lei 10.639/03 trouxe avanços nos campos da educação. Muitas delas acham 

que trouxe avanços por existir, mas que ainda encontra-se longe de algum ideal. 

 Rejane tem uma concepção da lei bastante otimista, segundo sua experiência enquanto 

professora (pois cursou Formação de Professores no Ensino Médio), assim coma Tabata e 

Amanda:   

Trouxe bastante, principalmente na Educação Fundamental. Sim, como eu já dei 

aula, hoje em dia se fala mais, as crianças querem saber mais, querem entender mais 

(Rejane) 

Acho que ajudou bastante, acho que abriu uma voz pra essa fala (Tabata) 

O fato de eu conhecer a cultura aumentou meu respeito. O catolicismo alienou muita 

gente sobre uma regra que não deveria existir, diferenciava o negro e o índio como 

se sua cultura fosse inferior. A lei abriu um caminho pra gente poder respeitar 

(Amanda) 

 Compreende-se nos trechos acima que estas futuras pedagogas acreditam que a 

existência da lei 10.639/03, bem como a lei 11.645/08, tornou o desconhecido, conhecido, 

quebrou alguns paradigmas, desmistificou a inferioridade entre os povos. Esses são pequenos 

avanços que vêm ocorrendo e sendo percebidos e sentidos por elas. 

 A fala de Cristina sintetiza bem a opinião das demais entrevistadas, as quais não têm 

uma visão tão otimista sobre a lei: 

Acho que trouxe poucos avanços. A lei ainda não foi implementada, por enquanto é 

advento. Sem falar nos equívocos referente a sua interpretação.  
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Acredito que a lei, ela foi um passo importante pra gente, mas ela vem sendo pouco 

inserida nos espaços escolares, muito pouco discutida de verdade, parece que falar 

do preto, do negro, da escravidão em si de tudo que se relaciona a cultura negra 

é um tabu. As pessoas têm medo de conversar sobre, as pessoas têm medo de 

abrir o livro da história do Brasil como se fosse proibido falar da nossa origem. 

Muito complicado ainda, eu acho que com a lei a gente tem que ir tentando 

introduzi-la de diversas formas pra que as pessoas possam ouvir, possam entender o 

processo histórico que levou a ter a implementação dessa lei. Acho que as 

pessoas precisam realmente, de fato, conhecer a história do Brasil, aquela que até 

hoje respinga nos que vieram depois. É muito complicado falar do negro, falar da 

gente de forma aberta, clara e objetiva. Acham sempre que a gente tenta dar uma 

de vítima, mas só quem conhece a história de fato sabe que não é ser vítima 

(Ivone) [grifos meus] 

 Complementar ao que Cristina disse, Ivone traz alguns desses equívocos, como a 

própria promulgação das leis (tanto a 10.639/03 quanto a 11.645/08) em razão do tempo em 

que estas culturas, estes povos, estas histórias foram negadas, excluídas, desvalorizadas, 

desrespeitadas. O apagamento dessas ancestralidades em nossas vidas.  

Bem como o processo de escravização dos povos negros, o massacre dos povos 

indígenas. E a disseminação do mito da democracia racial que tenta deslegitimar as lutas em 

busca de reparação, com o discurso de “vitimismo”, entre outros. 

 Outras entrevistadas consideram que na graduação a lei pode ter alcançado maiores 

avanços, como vê-se no destaque do quinto trecho, fala de Tamires, do que na escola básica. 

Rute analisa suas aulas e faz as seguintes colocações, destacadas no terceiro trecho:  

Acho. Na universidade sim, na escola nem tanto (Melissa) 

Eu acho que problematizado é na graduação mesmo. Nas escolas ainda precisamos 

ter um avanço significativo porque a gente não conseguiu avançar (Ana) 

Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem muita coisa pra ser feita e talvez porque eu 

peguei bem o comecinho dessa lei, acho que esta disciplina deve estar sendo vista e 

revista, acho que minha turma foi a primeira. Lógico que teve erros, ou faltas, teve 

coisas que foram deixadas de lado, que não se desenvolveram tão bem quanto 

poderia. Mas eu acho que a educação é assim, você tá o tempo todo se 

aprimorando, o tempo todo melhorando, não foi a melhor matéria, eu acho que 

poderia ter sido mas trabalhada. Mas, dentro do que se tinha, das 

possibilidades que se tinha foi muito boa. Mesmo sendo desse jeito teve muito 

proveito pra mim e pra outras pessoas. Eu acho que é importante, eu acho que é 
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legal porque se não fosse obrigado eu acho que não seria tratado. Iriam deixar 

passar como muitas outras coisas (Rute) [grifo meus]  

Eu acho que trouxe, não ainda o ideal, mas só o fato de ter uma disciplina, não sei 

como está a disciplina hoje em dia, a gente pode dizer que é um avanço (Lia) 

Eu acho que a lei fez com que fosse obrigatório o ensino, mas eu não sei hoje se ela 

é totalmente trabalhada nas escolas. Digo que na universidade talvez seja, por ser 

um momento mais aberto pra discussão, os alunos estão mais conceituados das 

coisas assim. De querer mesmo se identificar, ter essa identidade. Acho que nas 

escolas, os professores terem como montar sua grade, como planejamento, as vezes 

passam superficialmente sobre o que se pede pra falar (Tamires) [grifo meu] 

Outras analisaram esta pergunta com enfoque maior na escola básica, comparando 

com suas experiências enquanto estudantes, estagiárias e professoras: 

Pelo que eu vejo, não. Porque, pela época que eu passei pelos bancos escolares e 

nunca tive contato com essa lei e ela é antiga e eu só via ela passar no dia 20 de 

novembro ou nas aulas de história do ensino primário e nos estágios não 

vivenciei isso, acho que não (Lara) [grifo meu] 

 

Não. Nas escolas há uma maquiagem, o pessoal confunde a aplicação dessa lei, 

ah, no dia 20, uma data específica e vamos trabalhar isso. E no dia 20 de 

novembro, por causa de Zumbi dos Palmares, trabalha. Ou então faz uma 

confusão, terrível pra mim, que é comemorar no dia 13 de maio, que pra mim, 

não quer dizer nada. E aí, acaba, não trata da forma que tem que tratar. Até como 

uma transversal mesmo, no decorrer de todo ano. Pega datas específicas e fazem 

eventos/shows, que eu chamo. Naquele dia eu trabalho e o resto do ano... e acaba 

não discutindo com os alunos, acaba não levando a uma discussão. Claro que é bom 

ter uma lei, que pode cobrar, sei lá, mas um evento fashion no ano pra mim não 

atende para o tipo de sociedade que eu queria, que eu desejo (Karla) [grifo meu] 

 

Eu frequento sala de aula como professora desde 2011 e eu tenho visto que pouca 

coisa mudou, eu tenho falado com um monte de professores, quando você vai 

discutir(...) Uma coisa que eu não concordo também na minha cidade é o “Dia 

da Consciência Negra”, que faz o desfile da beleza negra da cidade. É uma coisa 

que por mim tinha que acabar por ser só mais um dia festivo, como se fosse um 

Carnaval, talvez (...) mas não tem nenhum debate sobre. E na escola também é, 

você vê que o aluno chama o outro de macaco na sala de aula e vai reclamar com o 
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professor, o professor simplesmente fala: ‘pede desculpa’ (...), fica no mesmo. A lei 

só está no papel. Ai você vai ver as discussões em sala, a única coisa que coloca é 

assim: ‘Deus criou todo mundo igual, somos irmãos e você não pode falar assim do 

seu coleguinha’. Assim, fica na mesma coisa. Pra criança tá normal: vou chamar de 

macaco e vou pedir desculpa e vai ficar tudo bem. E esse negócio de hoje, tudo tem 

que ter um negro. Eu posso tá falando bobeira ou não. Eu acho uma bobeira: tem 

que ter um negro! Eu acho meio forçado, acho que tem que ser uma coisa 

espontânea. É uma discussão muito fora, porque a lei só tá no papel mesmo. Se você 

perguntar pros professores que leis são essas, eles nem conhecem. Ou tiram um dia 

da semana, faz um desenhinho, faz aquela frasezinha de efeito, fica muito artificial 

na sala de aula. E quando você quer um espaço pra discutir em sala de aula, te falta 

materiais e apoios, de modo geral. Se você quer discutir, a pessoa nunca quer entrar 

nesse assunto porque vai gerar muitas discussões, vai ofender fulano. Isso eu tenho 

por experiência própria com alguns professores. Cada vez vai crescendo  porque 

existem negros na sala, existe favelado, “classes inferiores”, e eu vejo a escola sendo 

um funil, aquele que não se enquadra no padrão, vai embora (Luana) 

 Nestes 3 trechos vê-se a recorrência, quase que uma denúncia, a redução da lei a um 

dia específico, 20 de novembro, como se assim estivessem contemplando os descritos da lei. 

Assim como acontece no dia 19 de abril (“dia do índio”), em que as crianças são vestidas com 

penas, pintam os rostos com guache. 

Karla, ainda aponta outro equívoco, que é o dia 13 de maio (“dia da abolição da 

escravatura”), como algo a ser celebrado. O que para muitos negros, sobremodo os que 

problematizam esta questão, é errado, no sentido em que os povos escravizados não foram 

libertos pela Lei Aurea, mas sim pelas lutas de muitos negros e negras, como Zumbi. 

 Luana, aponta em sua fala um caso comum nos espaços escolares, que é o fato de 

crianças trocarem ofensas, mas dentro destas ofensas estão contidos racismos, os quais não 

nasceram com estas crianças, mas foram aprendidos em seus meios sociais. A escola, muitas 

vezes não enxerga tais ações como racismos, mantendo, muitas vezes estas práticas.   

 É notório que existem muitas experiências negativas quanto à implementação das leis 

10.639/03 e 11.645/08, muitas questões que ainda não são tocadas ou trabalhadas de forma 

ideal. Sabe-se também que existem muitas outras experiências positivas ocorrendo pelo Brasil 

afora. 

 Considero que as críticas levantadas pelas entrevistadas têm a ver com o desejo que 

estas mulheres, enquanto profissionais da educação e negras, nutrem de que realmente se 
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concretize tanto na educação básica, quanto no ensino superior uma educação não racista. Que 

se tenha meios de erradicar o preconceito para que tenhamos uma sociedade mais justa.   

 

4. Considerações finais 

  

No presente trabalho me dispus a conhecer o processo de construção de identidade de 

estudantes negras do curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Educação de Angra dos Reis, após as aulas de “Relações Étnico-Raciais e Educação”. Esta 

pesquisa carrega em si um interesse pessoal, visto que me vejo dentro de um processo de 

construção de identidade no qual posso contar com esta perspectiva racial para desenvolver-

me pessoal, acadêmica, profissionalmente. 

Ainda que as respostas que obtive não apontam a disciplina como o principal fator 

para que estas mulheres negras se identifiquem assim atualmente, pois algumas delas, 

anteriormente à universidade já se consideravam negras, ainda que não se posicionassem ou 

não compreendessem politicamente este fato. Desta forma, a disciplina significou, conforme 

muitas das falas, como um “ponto de partida”.  

Considero que este “ponto de partida” seja uma mudança de perspectiva, o enxergar a 

questão racial a partir de um novo olhar. Pois quando estas mulheres citam as mudanças 

estéticas, por exemplo, principalmente os cabelos, seja para defendê-los alisados ou em sua 

forma natural, elas conceituam o que é ser negra para si. 

Quando nas entrevistas elas fazem o exercício de pensarem sobre si anteriormente à 

universidade e trazem à memória fatos como o de não se considerarem negras ou acharem que 

nunca haviam sofrido racismo, compreenderem toda uma estrutura racista na sociedade e em 

que medida isto as afeta é um fato, que segundo minhas análises, corroboram a ideia de que a 

disciplina contribuiu, em maior ou menor proporção, para a construção de identidade dessas 

mulheres. 

Sabe-se que a disciplina em si, bem como a Lei, não dá conta de alcançar todas as 

pessoas que a cursaram, nem de abranger todos os assuntos pertinentes à questão racial que se 



38 
 

 
 

deseja. Entretanto, acredito que fomentar essa curiosidade, essa criticidade é uma das grandes 

contribuições da disciplina para as pessoas que se interessam na temática. 

A própria universidade está experimentando um momento novo em que vê-se mais 

estudantes negras e negros em seus espaços, estudantes que já ingressam com certa inserção 

na discussão racial, em movimentos sociais, em coletivos. Há professores e professoras negras 

em nosso corpo docente, ainda que em números inferiores ao de brancos. Mas, tal 

representatividade, tal ocupação destes espaços dantes negados, importa. 

No mês de novembro de 2015, tivemos ainda o I Congresso de Diversidade e 

Interculturalidade promovido pela UFF, em que os estudantes puderam participar como 

ouvintes, como organizadores e/ou apresentando seus trabalhos. Penso que estas atividades 

podem e irão proporcionar experiências mais enriquecedoras para as novas turmas que 

cursarão esta disciplina adiante, pois experimentarão outras vivências.         
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Anexo 1: QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA NA PESQUISA:  

“IDENTIDADE FEMININA NEGRA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS” 

  

Olá! Chamo-me Edyelle Carolina de Araujo Rosa, sou estudante de Pedagogia da UFF-IEAR, assim 

como vocês são ou foram. Este questionário é parte preliminar de minha pesquisa sobre identidade racial de 

mulheres estudantes de Pedagogia, para a produção de meu TCC. Esta pesquisa será realizada com todas as 

turmas que cursaram a disciplina “Relações étnico-raciais e educação” (também chamada inicialmente de 

“História e cultura afro-brasileira e indígena”) desde sua implementação, em 2011.1, até 2015.2, data de início 

da minha pesquisa.   

 Com base nas respostas selecionarei as participantes da segunda parte da pesquisa, que será uma 

entrevista pessoal;  

 Todas as envolvidas receberão feedback de sua participação na pesquisa (caso aceitem participar); 

 A participação é voluntária e será mantido o anonimato de quem responder. Entenderei o não 

recebimento da resposta deste e-mail como uma recusa. 

 

1. Esta é sua primeira graduação? 

(  ) SIM  

(  ) NÃO 

 

2. Por qual motivo cursa Pedagogia? 

 

        

3. Você lembra como se identificava quando chegou a universidade? 

(  ) BRANCA 

(  ) PRETA 

(  ) PARDA 

(  ) NEGRA 

(  ) INDÍGENA 

(  ) AFRO INDÍGENA 

(  ) MORENA 

(  ) OUTRA 

 

4. Como você se identifica atualmente? 

Se você se identifica como preta ou parda, segundo o IBGE, ou negra, gostaria de participar da segunda 

etapa desta pesquisa? 

(  )SIM   (  )NÃO 

 

 



42 
 

 
 

Anexo 2: 

                                                        Estrutura Curricular (EC) 

FORMULÁRIO Nº 13  –   ESPECIFICAÇÃO  DA  DISCIPLINA/ATIVIDADE  

CONTEÚDO DE ESTUDOS  CÓDIGO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO   

NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE CÓDIGO CRIAÇÃO     ( X   ) 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA DED ALTERAÇÃO: NOME  (  )  CH (   ) 

DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO: DED/COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

CARGA HORÁRIA TOTAL:   60                                               TEÓRICA:  60              PRÁTICA:               ESTÁGIO:   

DISCIPLINA/ATIVIDADE:  OBRIGATÓRIA   (  X  )          OPTATIVA   (   ) 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/ATIVIDADE: conhecer a história da África e da população afro-brasileira e de sua cultura, assim como 
da história dos povos indígenas do Brasil. Introduzir o(a) aluno(a) do curso de pedagogia na construção do conhecimento 
de matriz africana e afro-brasileira e indígena; analisar temas relacionados à educação das populações negras e indígenas 
no Brasil; conhecer as propostas teórico-metodológicas de educação das relações étnico-raciais no Brasil;  

DESCRIÇÃO DA EMENTA: História da África, da população afro-brasileira e população indígena. Relações raciais e educação no 
Brasil. Os estudos afro-brasileiros como campo de reflexão e produção de conhecimento sobre as relações raciais no 
Brasil. Referências teórico-metodológicas para a formação de professores(as) da educação básica na perspectiva da 
diversidade étnico-racial. Cultura e Subjetividades afro-brasileiras e indígenas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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2000. 
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Anexo 3: 

                                                        Estrutura Curricular (EC) 

FORMULÁRIO Nº 13  –   ESPECIFICAÇÃO  DA  DISCIPLINA/ATIVIDADE  

CONTEÚDO DE ESTUDOS  CÓDIGO 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO   

NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE CÓDIGO CRIAÇÃO     (   ) 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO DED00104 ALTERAÇÃO: NOME  ( X )  CH (   ) 

DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO: DED/COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

CARGA HORÁRIA TOTAL:   60                                               TEÓRICA:  60              PRÁTICA:               ESTÁGIO:   

DISCIPLINA/ATIVIDADE:  OBRIGATÓRIA   (  X  )          OPTATIVA   (   ) 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/ATIVIDADE: noção de história da África e da população afro-brasileira e de sua cultura, e da história 
e das culturas dos povos indígenas no Brasil. Oferecer oportunidade aos alunos e alunas de adquirir conhecimentos sobre 
a população negra e indígena no Brasil e de desenvolver-lhes a capacidade de realizar práticas pedagógicas 
comprometidas com a equidade racial no interior da educação escolar e em outros espaços educativos; analisar temas 
relacionados à educação das populações negras e indígenas no Brasil; conhecer as propostas teórico-metodológicas de 
educação das relações étnico-raciais no Brasil. Conhecer e debater as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, levantando formas 
de explorar a temática no Currículo da Educação Básica. 

DESCRIÇÃO DA EMENTA: História da África, da população afro-brasileira e população indígena. Relações raciais e educação no 
Brasil. Os estudos afro-brasileiros e indígenas como campo de reflexão e produção de conhecimento sobre as relações 
raciais no Brasil. Referências teórico-metodológicas para a formação de professores(as) da educação básica na 
perspectiva da diversidade étnico-racial. Cultura e subjetividades afro-brasileiras e indígenas. Educação Indígena e a 
escola autônoma, intercultural, bilíngüe e diferenciada. Currículos e práticas pedagógicas em escolas indígenas. 
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