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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino das relações étnico-raciais pressupõe a valorização e o reconhecimento da 

identidade, da história, e da cultura dos povos pertencentes a diferentes grupos 

sociais. Para que essa educação seja realmente efetivada ela depende de 

condições físicas, materiais e também de ações que favoreçam o ensino 

aprendizagem de todos os alunos. 

 

Palavras- chave: 1. Racismo. 2. Educação. 3. Escola. 4. Preconceito Racial. 

 

2. OBJETIVO 

 

Colocam-se como questões desta proposta de pesquisa: Como se apresenta o 

ensino das relações étnico-raciais nas práticas escolares dos anos iniciais do ensino 

fundamental nas escolas selecionadas? Estão em conformidade com o baluarte 

legal? Quais os limites e possibilidades para a sua materialização?  

 

3. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa visará investigar, discutir e compreender como se apresenta o 

ensino das relações étnico-raciais nos currículos de duas escolas municipais de 

ensino fundamental, anos iniciais, sendo uma escola do município de Estrela 

D’oeste e outra do município de Jales. 



4. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa se encontra em andamento e priorizou-se até o momento: levantamento 

e análise de fontes bibliográficas, documentais (legislação) e aplicação de 

questionário semiestruturado para professores que lecionam em classes de 1º ao 5º 

anos, nas duas escolas seletas.  

O questionário visa coletar dados sobre o conhecimento que os professores têm a 

respeito da legislação que determina a inserção do ensino das relações étnico-

raciais na Educação Básica. 

 

5. RESULTADOS 

 

Com base na análise das duas realidades das instituições pesquisadas nesta 

pesquisa, espera-se explicitar, os limites e as possibilidades para a implementação 

do ensino das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana, bem como da cultura indígena. 

Após aplicação do questionário observa-se que há muitos educadores que não tem 

conhecimento dessas leis ou que não se recordam mais. Alguns fizeram cursos de 

formação, porém não tem sugestões de como trabalhar essa temática nas salas de 

aula. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Após análise bibliográfica sobre o tema, conclui-se que os educadores visualizem a 

importância e os avanços obtidos a partir da configuração das Leis n° 10.639/03 e nº 

11.645/08, mas que eles também percebam que as aprovações das mesmas não 

garantem o fim de ações de exclusão na escola.  
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