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Resumo:  

 

As práticas pedagógicas devem-se pautar na superação dos estereótipos que limitam as 

possibilidades de ampliarmos o diálogo com os diferentes grupos sociais. Necessária se faz a 

valorização das diferentes identidades existentes como meio de aprendizagem, com a 

consideração do contexto sócio- cultural em que estas estão inseridas. Por outro lado, a escola 

também se mostra como um espaço social reprodutor dos valores da cultura dominante sob a 

forma de saber sistematizado. Essas particularidades se revelam essencialmente nem uma 

sociedade marcada por uma herança escravocrata que interfere na formação do imaginário 

predominante sobre as populações negras. Neste contexto, nossa intenção é apresentar 

reflexões a respeito das condições do processo de ensino e aprendizagem com as implicações 

do machismo e do racismo sobre aquele. Buscamos assim, um conhecimento mais amplo e 

uma postura crítica para além dos padrões impostos pelas percepções ordenadas pelo 

discurso machista e racista sobre as mulheres afro – brasileiras. Pretendemos colocar em 

questão a importância da formação dos educadores na percepção pedagógica da escola como 

espaço social de transmissão de conhecimento preparado para lidar com a diversidade 

existente socialmente, inclusive com as questões de gênero e étnico-raciais.       
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Introdução  

Para o desenvolvimento de uma cidadania plena, o aprimoramento dos processos 

educativos no Brasil se apresenta como um dos pilares fundamentais. A partir desta ótica é que 

se coloca a relevância de se estudar as particularidades referentes ao campo em que se 

situam as condições das mulheres negras no sistema escolar e as discussões sobre as 

relações étnico-raciais e de gênero em relação aos processos de aprendizagem. Portanto, este 

é um trabalho que tem por objetivo ampliar a compreensão das conexões que constituem as 

relações étnico-raciais na sociedade brasileira, marcadas por processos de invisibilidade social, 

inferiorização e marginalização das populações negras em geral e das mulheres negras, em 

particular. Esta condição reflete-se em uma flagrante de desigualdade que, embora venha 

sendo combatida, ainda persiste em nosso país a estruturar as diferenças de oportunidades 

para negros e brancos, homens e mulheres. 
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 Discussão:  

           Ao longo da história brasileira e na atualidade como estão ocorrendo as relações 

sociais, principalmente as relações de gênero e étnico-raciais? Como as diferentes instituições 

e os espaços educativos oficiais têm se posicionado e se capacitado para lidar com a 

promoção da cidadania dos diferentes grupos étnico-raciais e de gênero que compõem nosso 

quadro social? Em que medida, as mulheres negras ainda têm sido prejudicadas com 

referências culturais negativas e ações de diferentes agentes sociais (públicos e privados) 

quanto à sua existência. Estas são questões importantes que orientam nossa pesquisa a 

respeito de diferentes gerações de mulheres negras e seus processos de aprendizagem. 

Ao longo dos tempos, na sociedade brasileira as mulheres negras foram 

marginalizadas e oprimidas como alvos principais dos processos de  discriminação de ordem 

étnico-racial, de gênero e econômica. Estes processos são base da construção da 

desigualdade no Brasil e mantida, em muitos aspectos, ao longo do século XX e neste início de 

século XXI, ou seja, durante toda a República. Um fator importante neste contexto, a respeito 

ao machismo e do racismo, diz respeito às formas de discriminação presente na sociedade 

brasileira que interferem, com de maneira incisiva, negativamente no desempenho escolar das 

mulheres negras em nosso país.  

    A partir destas considerações iniciais é que procuramos trazer para discussão a importância 

da produção de um conhecimento mais amplo capaz de gerar uma postura crítica sobre este 

tema. Uma postura que se estabeleça para além do discurso hegemônico a respeito dos 

conteúdos vinculados socialmente à influência do racismo e do machismo nos processos de 

ensino e aprendizagem. Caminho que passa pela desconstrução dos estereótipos nos livros 

didáticos e outros suportes educacionais além de uma reorientação dos educadores e 

gestores, enfim, de todo corpo institucional ligado aos espaços educativos. Neste âmbito, 

apresentamos alguns dos principais fatores sociais, gerados em confluência com o racismo e o 

machismo, que interferem no processo de ensino e aprendizagem: 

� Pobreza , falta de estimulação e baixa auto- estima 

� Deficiência nas condições de habitacionais , sanitárias , de higiene e desnutrição 

� Privação lúdica , simbólica , lúdica e cultural 

� Ambiente repressivos  

� Relações interfamiliares violentas 

� Discriminação racial 

      No contexto desta pesquisa estes fatores são pensados como aspectos que se 

relacionam na dinâmica da exclusão como reflexo da falsa democracia racial e da opressão 

machista presente na sociedade brasileira. Aspectos que pretendemos melhor entender na 

sociedade de Mineiros, no Sudoeste goiano. 

 

Metodologia 

A princípio realizamos levantamento bibliográfico sobre discussões referentes ao tema. 

Como machismo e hierarquia social, relações étnico-raciais e patrimônio histórico-cultural afro-



brasileiro, processos educacionais e formação de docentes, processos de ensino e 

aprendizagem, entre outros. 

Buscamos nos inteirar sobre estas discussões para assim, possibilitar maior compreensão 

sobre o quadro teórico e as relações sociais que envolvem nosso estudo. Portanto, buscamos 

entender melhor as relações existentes na sociedade uma vez que sabemos a obrigatoriedade 

da lei nº 10.639 de 9\01\2003 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional de 

incluir no currículo oficial de rede de ensino a temática história e cultura afro-brasileira.  Assim 

pretendemos estudar os aspectos políticos, econômicos e culturais que envolvem os processos 

de exclusão social das populações negras em nosso país como também objetivamos pensar 

propostas que aprimorem o sistema educacional brasileiro. 

 
 
Referencias bibliográficas: 
 
 
MUNANGA, Kabenguele. Superando o Racismo na escola. 3ª Ed. Brasília. Ministério da 
Educação, Secretaria da Educação fundamental, 2001. 
 
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de  origem:  sugestão 
de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. 
São Paulo: Tempo soc, volume 19, n. 1, junho  2007. 
 
PENA, Sergio Danilo. O DNA do Racismo .  Revista Ciência Hoje. Disponível em: 
<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/deriva-genetica/o-dna-do-
racismo/?searchterm=permitindo%20a%20aflora%C3%A7%C3%A3o%20do%20%E2%80%9Cr
acismo%20cient%C3%ADfico%E2%80%9D,%20que%20tratava%20as%20ra%C3%A7as%20h
umanas4> Acessado em: 08 de maio de 2013. 
 
Projetos de Inclusão Social: casos de sucesso - Curtibiba: IESDE Brasil S.A., 2009. Prova 
Unicamp 2008, segunda fase, disciplina história , Campinas: UNICAMP, 2008. 
 
ROCHA, Everardo. O que é Etnocentrismo . São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. pág. 7. 
 
SANTOS, Gislene Aparecida dos. A invenção do "ser negro". Rio de Janeiro: Editora Pallas, 
2002. p.34 
 
SANTOS, Rafael Chaves. Os viajantes e o negro no Rio de Janeiro do século XIX. Revista 
Urutágua – Revista acadêmica multidisciplinar, Nº 15 – abr./mai./jun./jul.– Quadrimestral – 
Maringá – Paraná – Brasil, 2008.  
 
  

 

 


