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RESUMO: 

 

A Lei 10.639/03, prevê a inserção dos conteúdos de História e Cultura Afro –Brasileira e 
Africana no âmbito de todo o currículo escolar  visando à educação para as relações étnico-raciais e 
ao combate ao racismo e à discriminação nas escolas. O presente trabalho visa a  inserção da  Lei na 
disciplina de Ciências, propondo que, ao trabalhar  conceitos básicos de Genética, promova-se uma 
reflexão sobre a contribuição das Ciências para o estabelecimento do racismo estrutural em nossa 
sociedade e sua contribuição para a desconstrução desse  racismo, através de teorias genéticas 
sobre a inexistência de raças biológicas. A implementação do projeto foi realizada num colégio da 
rede pública estadual, em Almirante Tamandaré, Paraná,  com alunos do 9º ano . Para sua 
implementação foi utilizada a Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, visando 
preparar o estudante para tomar consciência de sua realidade e atuar intencionalmente para 
transformá-la. Foram analisadas as representações sociais dos alunos) a respeito dos grupos 
historicamente classificados como pertencentes a raças distintas e, percebendo-se a presença de 
estereótipos e a ideia de raças biológicas, analisou-se o problema sob diversos aspectos, utilizando 
diversas linguagens. Os estudantes foram  estimulados a proporem soluções para a questão, 
utilizando-se de conteúdos de Ciências. Dentre as propostas  estão a produção de um vídeo com 
entrevistas sobre raças, a confecção de cartazes com os  motivos que comprovam a inexistência de 
raças biológicas na espécie humana e a divulgação de aspectos da História e Cultura Afro-brasileira, 
Africana e Indígena. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Raças; Genética; Metodologia da Problematização; 

Preconceito racial; Relações étnico-raciais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, prevê em seu Art. 26. Parágrafo 

2º, que os conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana sejam 

ministrados no âmbito de todo currículo escolar, visando a uma Educação para as 

relações étnico-raciais e ao combate ao racismo e todas as formas de discriminação 

no espaço escolar. 

No entanto, a educação para as relações étnico-raciais ainda não vem 

sendo efetivamente trabalhada nas escolas, principalmente nas disciplinas não 
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nomeadas na lei, como é o caso da disciplina de Ciências, apesar do destaque das 

Diretrizes Curriculares Estaduais de Ciências, do estado do Paraná, (2008 p.68) 

para o fato que: “ No âmbito das relações contextuais, ao elaborar o plano de 

trabalho docente, o professor deve prever a abordagem da cultura e história afro-

brasileira (Lei 10.639/03)[...]” 

Pena e Birchal (2006 p.13) afirmam que, embora a ciência não seja o campo 

de origem dos mandamentos sociais ela tem um papel importante na instrução da 

esfera social, pois ao mostrar “o que não é” ela liberta, pelo poder de afastar erros e 

preconceitos. 

Dessa forma, propomos através desse trabalho, uma sugestão para a 

inserção da Lei 10.639/03 na disciplina de Ciências, através do conteúdo básico 

“Mecanismos de Herança Genética”, previsto para o 9º ano nas Diretrizes 

Curriculares Estaduais (DCE), no qual iremos inserir a educação para as relações 

étnico-raciais através de reflexões sobre as contribuições das Ciências Naturais na 

racialização de diferentes grupos humanos  no decorrer da história, bem como sobre 

as  teorias genéticas atuais, que levam a desconstrução do conceito de raças 

biológicas na espécie humana e, portanto, podem contribuir para a desconstrução 

do preconceito racial. 

Para a realização do trabalho foi utilizada a Metodologia da Problematização 

com Arco de Maguerez, a fim de que os alunos pudessem refletir sobre um 

problema que faz parte de sua realidade social, no caso, o preconceito racial e, 

assim, atuar no meio em que vivem.  

A fim de que diferentes ângulos do problema fossem analisados, foram 

abordados os seguintes temas: a classificação dos seres humanos no decorrer da 

história das Ciências, as teorias atuais que desmitificam a crença na existência de 

raças biológicas na espécie humana, a importância do respeito e da valorização de 

nossa diversidade cultural e o uso do termo “raça” ou “cor” em nossa sociedade. 

Assim, o trabalho procurou atingir aos seguintes objetivos: 

 Demonstrar de que forma as Ciências classificaram no passado os seres humanos, 

contribuindo para a separação das pessoas em diferentes raças com o intuito de 

estabelecer grupos “inferiores” , bem como refletir sobre o papel dessas influências 

no estabelecimento do racismo estrutural em nossa sociedade e sobre as teorias 

atuais que revelam a inexistência de raças biológicas na espécie humana, podendo 

contribuir para a superação desse racismo. 
 



 Refletir sobre as diversas formas de preconceito, de maneira especial sobre o 

preconceito racial, abordando indiretamente problemas como bullying e violência 

escolar. 

 Trabalhar com os  alunos termos básicos de Genética e demonstrar como os 

conhecimentos atuais dessa Ciência desconstroem o conceito de raças biológicas. 

 Buscar uma educação para as relações Étnico-Raciais em atendimento à Lei 

10.639/03, bem como sociabilizar essa proposta com outros professores de 

Ciências. 

 Utilizar a Metodologia da Problematização, como alternativa para uma educação 

problematizadora que leve os estudantes a desenvolver uma reflexão crítica e  

atuarem  no meio em que vivem. 

 

 
1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 A classificação dos seres humanos na história das Ciências. 

Pena (2008 p.12) relata que a primeira classificação taxonômica dos seres 

humanos apresentada na esfera científica foi feita por Lineu e estabelecia quatro 

raças principais, com “tipos” fixos bem definidos. 

Após essa divisão, foram feitas várias outras, e conforme afirma Pena (2008 

p.21), a mais influente e que persiste até hoje, foi escrita por um discípulo de Lineu, 

Johann Friederich Blumenbach, que descreveu cinco raças principais. Tal 

classificação era baseada principalmente na origem geográfica, no entanto, no 

século dezenove, passaram a ter ênfase características morfológicas facilmente 

observáveis  e cor da pele passou a ser sinônimo das raças descritas por 

Blumenbach. 

Nos séculos dezoito e dezenove, teve ênfase o “racismo científico” que, 

segundo Pena (2008 p.17) “tratava as raças humanas como se fossem espécies 

diferentes, biologicamente incompatíveis”. Essa noção de raça definia o indivíduo 

como um todo, inclusive no tocante a aspectos psicológicos e morais e não apenas 

às características superficiais. Assim, além de comprovar a existência de raças, 

alguns cientistas tentavam comprovar a inferioridade biológica de alguns grupos, 

como os africanos e seus descendentes. 



No século dezoito foi criada ainda a teoria conhecida como eugenia, que, 

conforme afirma Schwarcz, (1993 p. 79) supunha, 

                                     “... uma nova compreensão das leis da hereditariedade humana, cuja aplicação 
visava a ‘produção de nascimentos desejáveis e controlados’ e preocupava-
se em promover, casamentos entre determinados grupos e desencorajar 
certas uniões consideradas nocivas à sociedade”. 

 

  Ou seja, sua intenção era promover a limpeza racial dos grupos 

considerados inferiores ou inaptos, no caso, dos grupos não brancos. No Brasil, a 

eugenia se fez presente através da política de “branqueamento da população.” 

O século dezenove e o começo do século vinte foram palcos de debates 

acerca das similaridades e distâncias no plano moral e intelectual, entre as raças, 

buscando-se na leitura do físico, subsídios para compreender dinâmicas mais 

abrangentes, como possibilidades de vários grupos humanos alcançarem o estágio 

de civilização (GOULD, 1991; SANTOS,1996; SCHWARCZ,1993 apud SANTOS , 

BORTOLINI e MAIO, 2005) 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, seguiu-se uma pausa de várias 

décadas... (BARBUJANI, 2007 p.12), havendo inclusive uma “grande reação contra 

a divisão da humanidade em raças, especialmente através de iniciativas da então 

recém-criada Unesco”  (PENA, 2008 p. 24) 

Surge então um novo modelo, populacional, que divide os seres humanos 

em populações internamente heterogêneas e sobrepostas do ponto de vista 

genético. 

No entanto, de acordo com Pena (2008 p. 32) “... muitos geneticistas e 

antropólogos passaram a lidar conceitualmente com populações, como se elas 

fossem sinônimos de raças”. Dessa forma, a classificação em raças distintas deixa 

de estar relacionada a um tipo específico, mas passa a estar relacionada à 

população a que o indivíduo pertence ou ao continente onde uma pessoa ou seus 

ancestrais nasceram. 

Barbujani  (2007 p.13) ressalta que, nos anos 1990 : 
 
                                       “Recomeçam a publicação de estudos genéticos e antropológicos e as brigas 

a respeito de seu significado. É que, por um lado, nenhum desses estudos 
consegue demonstrar que em nossa espécie existem raças bem diferentes 
como as dos cães ou dos cavalos; além disso, qualquer que seja a definição 
que queiramos dar de identidade, nenhum estudo confirma que nossa 
identidade tem a ver com nossos genes.” (BARBUJANI, 2007 p. 13). 

 

No final do século vinte e início do século vinte e um, os avanços da 

Genética molecular e o sequenciamento do Genoma Humano demonstram que a 

variabilidade genética da espécie humana está muito distante de poder ser agrupada 



em raças ou populações, já que as diferenças intrapopulacionais (dentro de uma 

mesma “raça” ou população) são muito mais relevantes que as interpopulacionais 

(entre as “raças” ou populações) e que as diferenças fenotípicas, tão determinantes 

nas classificações raciais, são apenas uma pequeníssima porção desse genoma. 

 

1.2. Inexistência de raças biológicas na espécie humana: As teorias 

atuais. 

 Os seres humanos apresentam uma enorme diversidade genômica, que faz 

de cada um de nós um ser único, com exceção aos gêmeos idênticos, mas também 

apresentam um genoma comum (uma parte do DNA) que nos diferencia de todos os 

outros seres vivos da Terra e nos define como uma espécie única, a espécie Homo 

sapiens.  

Pena (2008 p. 52)  afirma que nossa diversidade biológica faz de nós seis 

bilhões de indivíduos, com graus diferentes de parentesco em suas várias linhagens 

genealógicas, destacando que a palavra indivíduo, “refere-se a uma pessoa só, 

distinta de um grupo, com um genoma singular e uma história de vida particular”, o 

que torna inviável a separação dos seres humanos em grupos, biologicamente bem 

demarcados. 

 Esse fato já seja é suficiente para esclarecer que jamais poderíamos ser 

classificados, independente do critério utilizado e que, portanto, não existem raças  

biológicas na espécie humana. No entanto, existem outros fatos a serem analisados: 

 Os traços fenotípicos habitualmente utilizados para classificação em raças ( 

cor da pele, cor e textura dos cabelos, formato dos olhos, nariz, boca e estrutura 

facial) “ ...dependem de um número muito restrito de genes e representam 

adaptações morfológicas superficiais ao meio ambiente, sendo assim, produtos da 

seleção natural” (PENA, 2008 p.29). 

A cor da pele, por exemplo, é determinada pela quantidade e pelo tipo de 

pigmento melanina na derme e sua variação é controlada por apenas quatro a seis 

genes, número insignificantemente pequeno perto dos trinta e cinco mil genes que 

existem no genoma humano. (PENA e BORTOLINI, 2004 p.35). 

Estudos recentes nos mostram que, além desses fatos, devemos levar 

em consideração que as diferenças entre as chamadas raças são absurdamente 

menores que as diferenças entre os indivíduos. Podemos observar claramente que 

existem diferenças fenotípicas entre os seres humanos, sejam elas interpessoais 



(dentro das populações) ou interpopulacionais ( entre as populações), mas quando 

essa análise passa a ser feita em nível genômico, as diferenças interpopulacionais 

tornam-se muito pequenas, enquanto as diferenças interpessoais evidenciam-se 

ainda mais. 

 
Segundo Pena (2008, p.42): 

 
                                      A vasta maioria da variação genômica humana ocorre nas próprias 

populações e apenas 7% entre as raças. Ademais, somente cerca de 0,05% 
do genoma humano varia entre dois indivíduos. Em outras palavras, toda 
discussão racial gravita em torno de apenas 0,035% do genoma humano. 
(PENA, 2008 p.42) 

 
 

Podemos considerar também, que o homem moderno teve sua origem única 

e recente na África, já que a diversidade genética é maior na África que em qualquer 

outro continente e as análises filogenéticas realizadas através de DNA mitocondrial  

demonstram que a primeira bifurcação separa populações africanas de todas as 

outras (PENA, 2008 p.43) 
 

Tal fato é ratificado por uma evidência antropológica, pois, conforme  

McDougall, Brown e Fleagle (2005) foram encontrados na região de Kibish, na 

Etiópia, dois crânios exibindo características modernas de Homo sapiens e datados 

de 195 mil anos. 
 

Essas evidências demonstram que a origem do homem moderno é recente e 

ocorreu na África, ou seja, todos os seres humanos apresentam ancestrais comuns, 

pois são originados de uma população “mãe”, proveniente da África e a distribuição 

mundial de características genéticas ocorreu em razão da deriva genética e seleção 

natural. 

O parentesco existente entre todos os seres humanos atuais pode ainda ser 

demonstrado através de cálculos estatísticos, pois, considerando-se que o número 

de antepassados de uma pessoa cresce exponencialmente, há apenas 1.000 (mil) 

anos, cada ser humano atual teria um trilhão de antepassados, o que é um número 

maior que o número estimado para a população mundial na mesma época. Isso  

porque, na realidade, esses antepassados são virtuais, já que o casamento entre 

consanguíneos diminui seu número.  

Assim, os componentes da população mundial da época só não seriam 

todos antepassados dos seres humanos atuais, pois nem todos apresentam 

descendentes atualmente. De qualquer forma, quaisquer dois seres humanos atuais 



apresentam antepassados comuns em determinada época não muito distante. 
 

Em dados citados por Pena ( 2008, p.50), onde são feitas simulações por 

computador e considera-se todo tipo de complexidade possível, como as diferentes 

regiões geográficas do globo e a taxa de migração entre elas, o primeiro ancestral 

comum à toda humanidade teria vivido entre dois a três mil anos, demonstrando a 

existência de ancestrais comuns bem recentes. 

 

1.3. Diversidade Cultural 
 

No Brasil fale-se em um povo único, formado pela miscigenação e 

mestiçagem, que deu origem a uma nação singular com indivíduos culturalmente 

diversificados, no entanto, presenciamos muitas vezes, em nossa sociedade, 

práticas preconceituosas e discriminatórias em relação a alguns grupos, como as 

mulheres, os indígenas e os negros. 

Tomaz Tadeu da Silva (2000), alerta que a diversidade biológica pode ser um 

produto da natureza, mas o mesmo não se pode dizer sobre a diversidade cultural, 

já que esta não é um ponto de origem, ela é em vez disso um processo conduzido 

pelas relações de poderes constitutivos da sociedade que estabelece  o “outro” 

diferente do “eu” e “eu” diferente do “outro” como uma forma de exclusão e 

marginalização. 

O conceito de cultura é bastante diversificado, apresentando diferentes 

aspectos na sociologia, na antropologia e mesmo na linguagem popular. No entanto, 

a cultura está ligada a tudo que caracteriza uma população humana. Fazem parte da 

cultura de um povo as artes, costumes, crenças e mitos, passados através de 

gerações. É um processo inacabado e dinâmico, ou seja, a cultura está em 

constante processo de mudança através da inter-relação entre diferentes formas de 

pensar e agir. 

  Assim, a cultura está no campo social e os valores e significados 

pertencentes à determinada cultura não podem ser reduzidos a dimensões físicas ou 

biológicas. 

A cultura é, portanto, construída em sociedade e transmitida através de 

gerações,  sendo que cada grupo étnico que contribuiu para a formação de nosso 

país trouxe um pouco da cultura de seu povo de origem para formar a cultura 

brasileira. Dependendo do local de origem de seus antepassados, os diferentes 



grupos étnicos podem apresentar formas distintas de agir, pensar, acreditar e sentir 

que devem ser respeitadas. 

Nesse sentido, podemos dizer que cada indivíduo é único, apresentando 

ancestralidade comum com todos os seres humanos e que, portanto, não existe uma 

escala de valor entre humanos, mas existe uma cultura comum a alguns grupos 

étnicos que compõem hoje a cultura brasileira e que deve ser  respeitada, 

principalmente em relação às culturas africana e indígena, historicamente 

desvalorizadas pelo véu do folclore que minimiza sua importância junto a matriz 

europeia. 

 

1.4. O uso do termo raça nos dias atuais 

O  conceito de raças, do ponto de vista biológico é total e comprovadamente 

descartado pelas Ciências, no entanto, ainda é bastante utilizado, das seguintes 

maneiras: 

No vocabulário informal de muitas pessoas, que se referem a “negro”, 

“branco” quando tratam das diferenças fenotípicas entre os indivíduos e que podem 

utilizar o termo com ou sem ter conhecimento de seu significado biológico. Nesse 

caso, fica difícil afirmar se o fazem de forma racializada ou por hábito e cultura 

popular. 

Porque, no Brasil, cor da pele passou a ser sinônimo de raça. Este fato é 

claramente perceptível inclusive em muitos documentos preenchidos por nós na 

escola, serviços de saúde e outros que solicitam a “cor” e não a etnia.  

O grande problema aqui é que a “cor” passou a significar muito mais que cor, 

sendo associada a outras características fenotípicas e até características sociais, 

declarando-se assim, o pertencimento a uma raça. Destarte, O termo cor acaba por 

trazer a ideia de “raça”, mas mantém “as aparências” não entrando em conflito com 

o imaginário de que no Brasil não existe racismo.  

Pelo uso do termo como construção social que segundo Guimarães (2002 p. 

50) “tem existência nominal, efetiva e eficaz somente no mundo social”. 

Nesse caso, o termo tem um efeito político, tornando-se necessário para os 

estudos do campo social e para a luta contra as desigualdades definidas pela ideia 

de raça já que, o conceito de raças biológicas mantém-se enraizado em nossa 

sociedade, influenciando de forma negativa sua organização. Assim, a expressão 



“raça negra”  é utilizada pelo movimento negro em sua luta pela igualdade de 

direitos, estando reunidos nesse grupo as categorias estatísticas pretos e pardos. 

Cabe ressaltar que embora o uso do termo raça nas situações descritas 

possa não conter a ideia de racialização, diversas práticas sociais mantém vivos os 

conceitos de raças - marcadamente diferentes e/ou inferiores inclusive do ponto de 

vista intelectual e psicológico – e o racismo. 

 
 

2.  METODOLOGIA 

 

O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2014, com duas 

turmas de 9os anos, período da manhã, com a média de 48 alunos, entre 13 e 18  

anos, sendo que a maioria apresentava 14/15 anos, no Colégio Estadual Ambrósio 

Bini, localizado no município de Almirante Tamandaré-Pr.  

Para sua implementação foi utilizada a Metodologia da Problematização com 

o Arco de Maguerez, visando evitar a abordagem do conhecimento de forma 

descritiva e repetitiva e, numa perspectiva de Educação Humanizadora e 

Problematizadora, trabalhar um tema que faz parte do meio social dos alunos (as), 

no caso o preconceito racial, de maneira crítica e reflexiva podendo, dessa forma, 

levar à atuação e a transformação no meio em que vivem. 

Conforme Bordenave e Pereira (1995) o método do arco se faz por meio de 

cinco etapas: a) observação da realidade (problema); b) pontos chaves c) 

teorização; d) hipóteses de solução; e) aplicação à realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Teorização 

 

 

Pontos- chave                                           Hipóteses de solução 

 

 

Observação                                                    Aplicação 

da realidade (problema)                               à realidade 

 

                                          REALIDADE 

 ARCO DE MAGUEREZ  

 FONTE: A  AUTORA (2013).  Adaptado de BORDANAVE e PEREIRA (1989) 

a) Observação da realidade (problema): 

Nessa etapa ocorre à observação da realidade a partir da temática em estudo, 

onde os  alunos são orientados a olhar e registrar de forma sintetizada, o que 

percebem sobre o tema em questão, problematizando diversas realidades, para, 

através da discussão com o grupo e da mediação do professor  redigir o problema 

que encerra essa etapa e serve de referência para as próximas etapas de estudo. 

b) Identificação dos problemas (pontos - chaves ) 

Nessa etapa os  alunos  irão refletir a respeito das possíveis causas do 

problema em estudo, ou definir com os conhecimentos que têm nesse momento 

inicial os pontos a estudar, a investigar, no caso, os pontos – chave. Este processo 

pedagógico deve ser  mediado pelo professor com o objetivo de provocar, incentivar, 

fazer os  alunos refletirem,  para que eles mesmos tomem as decisões. 

c)    Teorização: 

Nessa etapa, os estudantes buscam informações sobre o problema, dentro de 

cada ponto-chave já definido. 

d) Hipóteses de solução (Planejamento) 

É a etapa de elaboração das possíveis hipóteses de solução. Tendo os 

alunos  analisado a sua realidade, devem elaborar de maneira crítica e reflexiva as 

possibilidades que podem transformar essa realidade, mesmo que numa pequena 

parcela. 

 

 

          

 



e) Aplicação à realidade: 

Analisam-se quais hipóteses podem ser aplicadas. Planejam-se as ações que 

são colocadas em prática. 

 Nesse momento o mais importante é promover uma transformação naquela 

parcela da realidade, mesmo que essa transformação seja pequena (BERBEL1999, 

p. 6). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

3.1.  Implementação: 

 

1ª Etapa: Observação da realidade 

Essa etapa teve como objetivo observar a representação social dos 

estudantes sobre os grupos historicamente classificados como pertencentes a raças 

distintas visando perceber estereótipos e a existência de classificação de seres 

humanos através de critérios biológicos. Para tal, foram realizadas duas atividades:  

 Produzir quatro desenhos de seres humanos, sendo um(a) branco(a), um(a) 

negro(a), um(a) indígena e um(a) oriental. 

 Separar seres humanos em envelopes, conforme critérios estabelecidos pelos 

alunos. 

Durante a realização dos desenhos alguns alunos demonstraram 

preocupação em não fazer desenhos preconceituosos. No entanto, dos quarenta e 

dois desenhos confeccionados, vinte apresentaram estereótipos nos desenhos dos 

seres humanos negro e indígena. Quinze apresentaram estereótipos em relação aos 

orientais e dezoito apresentaram estereótipos a respeito dos indígenas e não 

apresentaram em relação aos negros. 

Após a realização dos desenhos, foi falado em sala  o que era um estereótipo 

e os desenhos  foram analisados, para que os estudantes pudessem observar a 

presença ou não de estereótipos. Pretendíamos utilizar os desenhos de uma turma 

em outra, sem identificação, mas os alunos, ao perceberem a presença de 

estereótipos nos desenhos  dos colegas solicitaram  analisar seus próprios 

desenhos para observar se  viam o “outro” de forma estereotipada. Essa atividade 

surpreendeu os alunos e foi bem interessante, por ter proporcionado aos estudantes 

uma reflexão a respeito do seu olhar para o “outro”.  



Na separação de seres humanos em envelopes distintos, os alunos 

participantes do Projeto foram separados em 14 grupos, sendo que somente um 

estudante questionou se não era preconceito separar as pessoas.  

Em um grupo um dos alunos questionou aos outros: 

- Não podemos separar, aos olhos de Deus somos todos iguais. 

Ao que o outro respondeu: 

-Mas a professora não perguntou aos olhos de Deus! 

A análise e reflexão sobre a separação de imagens de seres humanos em 

envelopes, foi  realizada da seguinte maneira: 

Cada equipe apresentou a forma com que havia separados os seres 

humanos. Ao mesmo tempo, foram sendo anotados no quadro os critérios de 

separação de cada uma, sendo que os resultados foram os seguintes: 

Dos quatorze grupos formados, cinco utilizaram exclusivamente o critério cor 

da pele ou raça, sendo que quatro deles não usaram nenhum desses termos, 

dizendo simplesmente o nome dos grupos em que haviam separados os seres 

humanos e um grupo disse ter separado por raças . 

Outros seis grupos não utilizaram a cor da pele como critério principal, mas 

citaram tal critério da seguinte forma: Um grupo utilizou os critérios: riqueza, pobreza 

e sorrindo. No entanto, todos os negros e indígenas  foram classificados no grupo 

pobreza, mesmo os que estavam sorrindo. 

Um segundo grupo separou em negras, brancas magras e brancas acima do 

peso. Outros dois grupos separaram os cadeirantes e depois em brancos , negros  e 

asiáticos. O quinto grupo separou as pessoas que estavam sorrindo, os jovens, e o 

restante do grupo separou em negros e orientais. Enfim, o sexto grupo separou em 

homens e mulheres, mas ficou em dúvida quanto à localização dos indígenas, 

mesmo sendo o gênero facilmente identificável na imagem. 

Nesse momento da apresentação houve muita discussão sobre as diversas 

formas de preconceito, evidenciando a necessidade dos (as)  alunos (as) em falar 

sobre os diversos tipos de preconceitos em nossa sociedade e como se sentem a 

respeito deles, sejam vivenciados por eles ou somente presenciados pelos mesmos. 

Através dessa reflexão e da observação dos alunos a respeito da presença de 

estereótipos em diversos desenhos  pudemos então levar o nosso problema inicial 

que era:  

 Como podemos contribuir, para reduzir o tratamento diferenciado e muitas vezes 



preconceituoso em relação ao "outro" em nossa escola? A disciplina de Ciências 

pode de alguma forma contribuir com essas ações?  

Tendo os critérios de classificação estabelecidos pelos alunos dispostos no 

quadro, verificamos qual foi o critério utilizado por mais grupos. Sendo o critério "cor" 

da pele ou "raça" o mais evidente, estabelecemos através do diálogo, que dentro do 

problema estabelecido, deixaríamos as outras formas de preconceito para serem 

discutidas em outro momento e nos concentramos no preconceito racial. 

 

2ª Etapa: Elaboração dos pontos – chave 

Para a elaboração dos pontos-chave, iniciamos dialogando sobre qual teria 

sido o critério utilizado pelos alunos para separar seres humanos em brancos, 

negros, orientais e indígenas.  

Um grupo havia dito ter separado por raças e outros três também disseram 

ser por raça no momento em que foram perguntados. O quinto grupo disse ser por 

cor porque raça era preconceito. Assim, levantamos em grupo, o seguinte 

questionamento: 

 Existem raças na espécie humana? Se não existem, porque utilizamos 

esse termo? Utilizar o termo raça é uma forma de preconceito? O termo 

sempre foi utilizado ou houveram mudanças no decorrer da história da 

humanidade? O pertencimento a uma raça modifica o tratamento que a 

pessoa recebe? 

Em seguida os alunos foram perguntados se poderia ter sido utilizado o 

critério cor. As opiniões ficaram divididas, sendo que alguns achavam 

preconceituoso utilizar o termo, outros achavam que desvalorizava "sua raça" e 

outros ainda achavam ser mais correto que falar em raça.   

Os alunos foram então questionados sobre o por que haviam utilizado tal 

critério em sua separação e dentre as respostas disseram que era a característica 

mais evidente, mais importante ou por sempre ter sido assim. 

Então os alunos foram questionados sobre se podíamos perceber preconceito 

em nossas classificações e a maioria respondeu que sim.  

Então, estabelecemos outros questionamentos, a saber: 

 O preconceito racial existe somente em nossas classificações ou 

influencia toda a sociedade? 

 Como podemos combater essa forma de preconceito através da disciplina 



de Ciências? 

 De onde vem esse preconceito? 

 O que precisamos saber para modificar essa situação? 

 Como podemos conhecer melhor as diversas etnias que formam o povo 

brasileiro e dessa forma evitar a visão estereotipada dos mesmos. 

 

3 ª Etapa: Teorização 

Para a teorização foram selecionadas algumas linguagens, que estimulassem 

os estudantes  à reflexão sobre o tema em estudo e pudessem embasá-los para 

avaliar os pontos-chaves, analisando diferentes ângulos do problema. 

Iniciamos a teorização fazendo uma abordagem de como os seres humanos 

foram classificados no decorrer da história e de como essas classificações 

influenciavam suas vidas, através de slides por mim produzidos. 

Durante a apresentação de slides observamos a imagem da tela a Redenção 

de Cam, pintada por Modesto Brocos em 1895 e fizemos uma leitura coletiva do 

significado da imagem. 

Então, assistimos a trechos do documentário Racismo científico, darwinismo 

social e eugenia”, disponível em:   http://www.youtube.com/watch?v=NtHmmxcHvh0  

E do filme: “O elo perdido” – 2005, atualmente disponível em:   

https://www.youtube.com/watch?v=J3FO5U4Z6zs  

Em seguida, realizamos uma atividade em grupo. Pudemos perceber que os 

alunos identificam facilmente o preconceito em diversos ambientes sociais, inclusive 

na escola, pois dos dezesseis grupos formados para a realização das atividades, 

cinco responderam já ter presenciado racismo na escola, além de relatar que os 

negros são sempre associados a fatores como pobreza, cabelo ruim e mau cheiro. 

Dentre as agressões citadas estavam chamar de macaco, pneu e jogar papelzinho. 

Os alunos afirmaram não ter presenciado situações de preconceito racial por parte 

dos professores nessa escola, no entanto, a maioria afirmou já ter presenciado esse 

tipo de situação em outra instituição de ensino, sendo que na atividade que 

solicitava um desenho sobre o racismo  sobre o racismo nos dias atuais a maioria 

dos desenhos era sobre o preconceito em instituições escolares. 

Em seguida iniciamos uma revisão sobre diversos assuntos da disciplina, 

chegando ao material genético e caminhando naturalmente para a individualidade 

genômica que faz de cada um de nós seres completamente diferentes, com exceção 

http://www.youtube.com/watch?v=NtHmmxcHvh0


aos gêmeos idênticos, não podendo, portanto, ser agrupados  em raças e, ao 

mesmo tempo muito semelhantes, fazendo parte de uma “ grande família”. 

Realizamos nesse momento mais um atividade de discussão em grupo e,  a 

maioria dos grupos já demonstrou perceber que cor da pele e aparência física 

semelhante não significam semelhança genômica. 

Em seguida os alunos trabalharam a interpretação de um texto, por mim 

produzido, que tratava de todos os fatores que comprovam a inexistência biológica 

de raças na espécie. 

Embora durante a interpretação do texto a maioria dos alunos tenha 

compreendido que os seres humanos não podem ser separados em raças pelas 

suas características, duas equipes ainda afirmaram ser possível essa classificação. 

Para começar a falar sobre diversidade cultural e o uso de termos como “ raça 

negra” e mesmo o preenchimento de cor ou raça em formulários, iniciamos 

pesquisando o termo “raça” em dicionários. Os alunos puderam então perceber que  

o termo ainda é bastante utilizado como forma de classificar seres humanos e, em 

alguns casos atribuir-lhes até mesmo características psicológicas, pois dentre os 

seis dicionários pesquisados somente um não trazia a definição de raça. A 

quantidade de raças descritas em alguns dicionários levou à percepção e que as 

características físicas de cada aluno poderia encaixá-lo em duas ou mais raças 

descritas. 

Em seguida lemos uma reportagem que trazia a expressão “movimento 

negro” e falamos sobre o uso do termo como construção social. Abordamos também 

o preenchimento de formulários e o uso de termos como indígenas e/ou negros, 

esclarecendo que o maior problema não está no termo utilizado, mas no que se 

supõe ao utilizar tal termo.  

Em seguida assistimos ao vídeo “Vista a minha pele”, disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM para a percepção de que o 

maior problema do preconceito está no tratamento direcionado “ao outro”. 

Elaboramos então um conceito de cultura através dos conhecimentos dos 

alunos e  nesse momento pude perceber que os alunos apresentam a noção de que 

a cultura apresenta diversos aspectos, mas está sempre ligada ao campo social, não 

podendo ser reduzida a dimensões físicas e sociais. 

Em seguida foram feitas algumas perguntas sobre os hábitos familiares de 

cada aluno. Todas as respostas foram colocadas no quadro. Perguntamos aos (às) 

http://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM


alunos (as) quais eram os hábitos corretos. Nesse momento houve muita discussão, 

com cada qual concluindo como correto os hábitos de sua família. Então fomos 

encaminhando uma reflexão e falamos  sobre o conceito de relativismo cultural, 

esclarecendo que devemos procurar perceber, como culturas distintas expressam 

maneiras distintas de viver, construídas em diferentes circunstâncias históricas e 

sociais. Em seguida perguntamos a respeito de que culturas os alunos conheciam e 

eles citaram italianos, poloneses, africanos e indígenas. Porém, não sabiam falar 

nenhum aspecto da cultura indígena e sobre a africana conheciam somente a 

feijoada e a capoeira. 

 Nesse momento, fomos até o laboratório de informática e a biblioteca, que se 

encontram no mesmo espaço e fizemos uma pesquisa sobre a cultura africana e 

afro-brasileira. 

 Para finalizar a teorização, perguntei aos alunos que outros tipos de 

preconceito, além do racial, existiam em nossa sociedade. As respostas foram: 

preconceito com obesos, homossexuais, transexuais, bissexuais, deficientes físicos, 

deficientes mentais, idosos, maneira de falar e de vestir e condição social, sendo os 

mais evidentes o preconceito social e o preconceito contra homossexuais. 

 

4ª Etapa: Hipóteses de solução 

Sendo esta a etapa de elaboração das possíveis hipóteses de solução, os 

alunos, propuseram ações que poderiam realizar para modificar sua realidade em 

relação ao preconceito racial. 

Dentre as atividades propostas pelos alunos estavam: 

 Em relação ao preconceito racial: passeatas, gravação de teatro demonstrando 

situação de preconceito na escola, apresentação de slides sobre as diversas formas 

de preconceito, entre eles o racial, cartazes e histórias em quadrinhos demonstrando 

situações de preconceito racial na escola e na sociedade, vídeo relacionando 

preconceito a reportagens sobre os episódios de racismo ocorridos no futebol. 

 Em relação à inexistência de raças biológicas na espécie humana: entrevistas para 

saber o que as pessoas pensam sobre a existência de raças na espécie humana e 

posterior elaboração de vídeo com as reportagens e intervenções que explicassem a 

teoria atual sobre inexistência de raças biológicas em nossa espécie; cartazes 

demonstrando através de desenhos as diversas razões pela qual a espécie humana 

não pode ser dividida em raças distintas e animação stop-motion. 



 Em relação à divulgação de um aspecto da história e cultura africana e afro-

brasileira, os aspectos selecionados pelos alunos foram: artesanato, capoeira, 

alimentos, lendas, adinkras e provérbios, sendo que o único aspecto que não foi 

relacionado à disciplina de Ciências foi o artesanato. Nos demais conteúdos, os 

alunos falaram durante as apresentações, qual a relação daquele aspecto com a 

disciplina de Ciências, por exemplo, as alunas que trabalharam a lenda cobra e do 

sapo, falaram sobre as características dos grupos aos quais os animais pertencem. 

Nos provérbios e adinkras não observamos a relação com a disciplina de Ciências, 

mas os valores que continham e como aplicá-los em nosso cotidiano. As formas de 

divulgação foram cartazes e internet através de blog. Os alunos propuseram ainda a 

visitação a locais que tivessem como foco a cultura africana, afro-brasileira e/ou 

indígena e/ou a presença de pessoas para divulgar tais culturas na escola através 

de palestras, aulas de dança, artesanato e outros. 

Para encerrar essa etapa verificamos quais eram as hipóteses de solução 

mais viáveis para efetiva implantação na escola. Então, decidimos não realizar a 

passeata, por perceber que precisaríamos iniciar com a conscientização da 

comunidade, caso contrário a adesão a passeata seria muito pequena. Todas as 

outras atividades foram realizadas, sendo que os alunos optaram pela divulgação 

através de rede social ao invés do blog, já que na rede social, cada postagem no 

grupo de discussão é avisada, facilitando a participação. 

 

5ª Etapa: Aplicação à realidade 

 O material produzido durante o projeto foi exposto na escola  e 

divulgado através de rede social (facebook), em grupo formado durante a etapa da 

teorização, denominado Biodiversidade Humana: A Ciência de ontem e de hoje na 

reflexão sobre o preconceito racial, que pode ser visitado no link: 

https://www.facebook.com/groups/569515356502270/?fref=ts 

Em relação a inexistência de raças biológicas na espécie humana, a 

animação stop-motion não foi realizada, pois devido a falta de espaço, já que a 

escola encontra-se em um prédio provisório, tentamos por duas vezes tirar uma 

sequência de fotos sem movimentar a câmera, mas nenhum dos locais se mostrou 

adequado devido ao intenso movimento de alunos. Então, utilizamos os origamis 

confeccionados e fizemos um painel. 

https://www.facebook.com/groups/569515356502270/?fref=ts


Em relação a história e cultura africana e afro-brasileira, todas as atividades 

foram realizadas, inclusive tivemos uma aula de dança afro e sua relação com os 

elementos da natureza realizada pelo professor Carlos Malaquias e, visando 

trabalhar o grande número de estereótipos produzidos em relação aos indígenas, 

tivemos uma visita do professor Mario Karai que oportunizou aos alunos um diálogo, 

para esclarecimento de dúvidas sobre  a cultura indígena. 

As atividades continuaram após o término da aplicação do projeto, durante 

todo o período letivo, integradas à equipe multidisciplinar. 

 

3.2. As discussões no GTR. 

Dentre os professores participantes do GTR, haviam professores de Ciências, 

Biologia, Geografia,  uma  professora que atuava em classe especial, com 

portadores de dificuldades visuais e pedagogos, o que tornou bastante rica a 

discussão. 

Pode-se perceber que o atendimento a Lei 10.639/03, bem como o combate 

ao preconceito racial, é uma grande preocupação dos educadores,  no entanto, os 

mesmos sentem-se pouco preparados, demonstrando a necessidade de qualificação 

nessa temática de estudo. 

Os pontos considerados relevantes pelos professores cursistas do GTR, em 

relação ao trabalho foram o atendimento a Lei 10.639/13 nas disciplinas de Ciências 

e Biologia, pois existem poucas propostas de trabalho nessa área, e essa é uma 

barreira a ser ultrapassada; o uso de materiais facilmente disponíveis nas escolas 

para a execução das atividades; a utilização  da Metodologia da Problematização 

com o Arco de Maguerez, que proporciona ao aluno reflexão crítica sobre o 

processo, a abordagem do tema racismo através da relação de fatos históricos que 

contribuíram para a disseminação desse  preconceito e do conhecimento científico 

atual que pode levar a uma reflexão crítica sobre o tema;  a reflexão sobre 

estereótipos do ponto de vista biológico e a fundamentação teórica com enfoque 

biológico, histórico e social. Muitos professores disseram não se sentir a vontade 

para trabalhar o assunto por ter conhecimento somente de sua área e, portanto, não 

apresentar domínio conceitual do tema em questão, relatando ter conseguido uma 

boa visão interdisciplinar através do projeto e da produção didático- pedagógica., 

diferentemente do que ocorre nos livros didáticos. 



Os cursistas sugeriram também, outros materiais para trabalhar as relações 

étnico-raciais, entre eles as músicas Racismo é burrice -Gabriel Pensador, Quem 

planta o preconceito – Banda Natirut’s e África, do grupo palavra-cantada; o filme 

Kiriku e a feiticeira, o livro do 8 º ano ,da coleção “Tempo de aprender” que traz o 

texto "As diferenças genéticas entre etnias são insignificantes"; o debate sobre 

imagens estereotipadas vinculadas na mídia, em especial em anúncios publicitários 

de marcas mundialmente famosas acusadas de racismo, para levar a discussão 

sobre a representação de determinados grupos sociais, em especial dos negros; 

Segundo os participantes do GTR, o principal desafio a ser superado, para o 

estabelecimento de uma educação para as relações étnico-raciais são os conceitos 

estereotipados e racistas muitas vezes adquiridos em sua história de vida pessoal e 

as piadas e comentários maldosos de muitos colegas. Posso afirmar que também 

passei por essas dificuldades, sendo muitas vezes questionada por não estar 

trabalhando a cultura alemã, polonesa, italiana e outras, de matriz europeia. 

Durante a sociabilização do Projeto no núcleo de educação, os colegas 

também acharam a proposta interessante, sendo que a Produção didático-  

pedagógica foi a mim solicitada por e-mail por alguns colegas, para ser utilizada nas 

escolas em que atuam. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das reflexões realizadas durante a implementação do projeto, os (as) 

alunos perceberam que algumas de suas atitudes poderiam agredir os colegas e 

aumentaram a percepção das consequências dessas atitudes nos pares, levando a 

um maior respeito entre os  colegas das turmas envolvidas e demonstrando a 

importância de trabalhar o tema com outras turmas. Também demonstraram maior 

disposição em lutar por seus direitos e maior liberdade em falar sobre as formas de 

discriminação e preconceito enfrentadas por eles. 

Além disso, demonstraram perceber a ocorrência de bullying na escola e 

evidenciaram situações de preconceito vivenciadas tanto através de colegas quanto 

de professores. Esse fato pode, portanto, estar relacionado à dificuldades de 

aprendizagem na escola, abandono escolar e indisciplina, devendo, haver um 

estudo mais aprofundado para a afirmação de tais fatos nessa 

escola/município/núcleo/estado. 



Tanto os alunos envolvidos no projeto quanto os professores cursistas do 

GTR, demonstraram a necessidade de trabalhar o preconceito e as relações étnico-

raciais junto aos professores, fato que também pode ser percebido durante a 

implementação do projeto, pois a participação dos professores  a princípio foi 

pequena, tendo ocorrido somente em nas atividades finais. Os que se propuseram a 

trabalhar temas sugeridos no projeto estão trabalhando nesse momento para 

apresentação no Dia da Consciência Negra, inclusive em outras escolas, 

demonstrando a importância da conscientização para inserção real de tais temas 

nas escolas durante todo o ano letivo e não somente em datas específicas.  

A Metodologia da Problematização mostrou-se uma alternativa estimulante,  

provocando nos alunos um grande interesse pelo assunto e levando-os a refletir de 

maneira crítica sobre sua realidade, procurando formas de atuar no meio em que 

vivem, tendo sido utilizada também para trabalhar o tema drogas no oitavo ano e 

levando à confecção de cartazes e cartas produzidas pelos alunos solicitando a 

atenção de seus pais, que serão divulgados na escola e em rede social (facebook). 

O trabalho mostrou-se eficiente para trabalhar termos básicos da Genética, 

demonstrando ser uma alternativa para a inserção da Lei 10.639/2013 na disciplina 

de Ciências e também na disciplina de Biologia, principalmente no que diz respeito à 

busca por uma educação para as relações étnico-raciais,  assim como teve uma boa 

aceitação junto aos participantes do GTR e os colegas do núcleo como alternativa 

para atendimento a Lei 10.639/03 e para uma educação para as relações étnico-

raciais. 

O projeto serviu também como aporte para a equipe multidisciplinar, que não 

havia atuado efetivamente na escola até o momento e nesse ano teve uma 

participação bastante ativa, tendo muitas vezes as atividades do projeto como 

parceiras e/ou pontos de partida. 
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