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OLHARES DOCENTES 
 

Relações étnico-raciais no campo 
educacional e o ensino de ciências: 

reflexões necessárias para a formação e 
prática pedagógica de professores de 

Biologia1 
Joaklebio Alves da Silva2 

 

Desde a Constituição Federal de 1988 já se discutiam questões que 

abarcam a temática étnico-racial até a chegada dela no campo educacional 

após constante luta do Movimento Social Negro que “denunciou” a escola por 

contribuir negativamente na disseminação de práticas racistas. Como 

resultado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi alterada 

em 2003 com a Lei 10.639 que, por conseguinte, tiveram seus desdobramentos 

como é o caso do Parecer do Conselho Nacional de Educação de nº 03/2004 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Em 2020, após 17 anos de aprovação da Lei 10.639/2003 que 

estabelece a obrigatoriedade de incluir no currículo da Rede de Ensino a 

temática História e Cultura Afro-Brasileira, muito já foi discutido e a prática 

pedagógica de professores de Biologia vem sendo contemplada com ações 

que buscam cumprir com a referida lei, porém, a formação docente ainda 

necessita de um olhar crítico acerca da inserção de temáticas condizentes com 

o proposto pela legislação. 

Quando questionados sobre os desafios em promover práticas 

pedagógicas à luz da Lei 10.639/2003, docentes alegam não ter uma formação 

(inicial e/ou continuada) adequada na sua área de conhecimento que colabore 

no planejamento de aulas sob a égide da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, inclusive quando falamos do ensino das Ciências, especificamente a 

Biologia. 

 
1 Texto produzido no âmbito do Curso Ensino de Ciências da Natureza e Relações Étnico-
Raciais, promovido pela Revista África e Africanidades, no primeiro semestre de 2020, sob 
coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos Santos. 
 
2 Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ensino das Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Mestre em 
Educação (UPE). Licenciado em Ciências Biológicas (FADIMAB). E-mail: 
joaklebio.silva@gmail.com. 
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A “ausência” de formação docente que considere questões sobre a 

História e Cultura Afro-Brasileira acarreta em interpretações e/ou em tomada 

de decisões equivocadas que refletem na promoção de práticas pedagógicas 

acríticas que são desenvolvidas apenas em datas comemorativas como a 

Abolição da Escravatura (13 de maio) e a Consciência Negra (20 de 

novembro), alimentando estereótipos da população negra no âmbito escolar. 

Sabemos que tais datas são de extrema importância e dispõem de uma ótima 

oportunidade de trabalhar a temática adequadamente, entretanto, a realidade 

não é como gostaríamos que fosse. 

É válido dizer que o trabalho com a História e Cultura Afro-Brasileira não 

deve ser limitado apenas para as mencionadas datas comemorativas. É 

necessário que esteja presente ao decorrer do ano letivo e seja considerada no 

currículo escolar abrangendo seus componentes. A responsabilidade em 

educar relações étnico-raciais não ficou apenas para o docente de História, 

assim como é visto no contexto educacional, mas requer um esforço formativo 

por parte de todos os docentes da educação básica, independente de sua área 

de atuação. 

O Douglas Verrangia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

é um professor e pesquisador que nos traz excelentes contribuições acerca da 

educação étnico-racial no ensino de Ciências a partir da sua pesquisa de 

doutorado, em 2009, com professores e educadores do Brasil e Estados 

Unidos. A ideia de considerarmos os conhecimentos tradicionais de matriz 

africana e afro-brasileira é uma proposta pedagógica indicada pelo mesmo, 

servindo como possibilidade de efetivar a lei nas aulas de Ciências do ensino 

fundamental e de Biologia do ensino médio. Do mesmo modo, o Verrangia 

sinaliza outras áreas do conhecimento, como a etnobiologia, que vem 

contribuindo teórico e metodologicamente em pesquisas que relacionam o 

diálogo intercultural entre conhecimentos tradicionais e científicos no ensino de 

Ciências e na formação inicial e continuada de professores. 

Como exemplo de estudo na área, vale ressaltar a pesquisa de 

Mestrado em Educação (Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de Pernambuco- PPGE/UPE) que desenvolvi entre os anos de 

2016 a 2018 com o objetivo de analisar, na ótica da etnobiologia, as 

contribuições de conhecimentos tradicionais (sobre a biodiversidade local) de 

alunos quilombolas para o ensino de Ciências e para a formação continuada de 

professores que lecionam na Educação Escolar Quilombola. A pesquisa 

apresentou ricas contribuições de cunho educacional e sociocultural tanto para 

o processo de ensino e aprendizagem de Ciências (Figura 1) no ensino 

fundamental quanto para a formação continuada de professores da educação 

básica. 
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Figura 1: Estudantes da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa da comunidade quilombola 
Povoação de São Lourenço, Goiana-PE. Trabalho com conhecimentos tradicionais quilombolas 
sobre a biodiversidade local. Uso de Imagem autorizado. Fonte: Joaklebio Alves da Silva 
(2017). 

 

          A abordagem de estudos relacionados com as questões étnico-raciais se 

faz cada vez mais necessária em todos os cursos de formação docente, 

inclusive na área das Ciências Naturais. Como a escola é um lugar privilegiado 

para educar relações étnico-raciais os docentes, que são vistos como principais 

mediadores do conhecimento, precisam estar aptos a promover práticas 

pedagógicas que contribua para a luta contra o racismo e toda forma de 

discriminação que perpetua o âmbito educacional até os dias de hoje. 

Para mais, convido professores e professoras de Biologia a responder a 

seguinte questão: De que forma tens contribuído para educar relações 

étnico-raciais nas práticas pedagógicas da educação básica? Deixo a 

resposta para sua reflexão. 
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