
E-mail para contato: ana.unesa2014@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Ana Paula Cerqueira Fernandes

Palavra(s) Chave(s): Lei 10639/2003. Movimentos Sociais. Pedagogia Decolonial. Práticas Educativas. Agentes da Lei.

Título: POR UM MUNDO OUTRO: A CONSTRUÇÃO DE NOVAS ABORDAGENS ÉTNICO RACIAIS NO CENÁRIO EDUCACIONAL DO 
RIO DE JANEIRO

Curso: Pedagogia

Educação e Licenciatura

RESUMO

O presente trabalho  é um recorte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento que  analisa práticas educativas que garantam a emergência de 
uma pedagogia decolonial em escolas públicas do Rio de Janeiro. Tendo por hipótese inicial desta investigação que a construção de tais  praticas 
sob o viés da  decolonialidade  está associada ao protagonismo de docentes categorizados por Amauri Mendes Pereira como agentes da lei, numa 
referencia explícita ao papel desempenhado por  docentes/sujeitos oriundos de movimentos sociais e ou da militância para as questões temáticas 
raciais no contexto educacional brasileiro. Tal hipótese traduz ainda a necessidade de uma ampla revisão dos processos formativos docentes no 
país, já que doze anos se passaram desde a promulgação da Lei nº 10639/03 que estabeleceu a inclusão no currículo oficial da rede de ensino 
brasileira da obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e mesmo assim resultados de uma investigação nacional conduzida 
por Nilma Lino Gomes apontam que experiências em vários estados do Brasil ainda não atingiram grau de maturidade gerencial no tocante a 
novas abordagens com recorte intercultural. O texto  busca suporte teórico em autores da corrente modernidade-colonialidade como Anibal 
Quijano, Walter Mignolo, Ramon Grosfoguel, Catherine Walsh e Luiz Fernandes de Oliveira entre outros; e endossa os apontamentos dos dois 
últimos autores no tocante a necessidade de que a formação docente assuma o compromisso com a construção de uma pedagogia decolonial. 
Assim o problema a que esta pesquisa quer dar respostas pode ser colocado nos seguintes termos: No cenário educacional do Estado do Rio de 
Janeiro, transcorridos doze anos desde a promulgação da lei 10639/03 podemos encontrar proposições educativas e pedagógicas propostas pelos 
agentes da lei que garantam a emergência de uma pedagogia decolonial que abrace a tripla tarefa de reconstruir o conhecimento histórico, 
reconstruir o conhecimento histórico escolar e enfrentar o racismo? Elege como questões de estudo para a resolução do problema  analisar quais 
pedagogias os agentes da lei se utilizam para implementar políticas afirmativas nas escolas onde atuam; identificar como os agentes da lei 
propõem soluções práticas para o enfrentamento do racismo no ambiente escolar e ainda investigar a recorrência ou não de uma aliança dos 
agentes da lei com movimentos sociais sensíveis as questões que englobam o trato das relações étnico raciais na educação.  A abordagem 
metodológica que propõe  é do tipo qualitativa, elegendo como procedimentos técnicos para a coleta de dados uma ampla pesquisa bibliográfica, 
documental, além de lançar mão de entrevistas com a observação sistemática da práxis pedagógica dos sujeitos "agentes da lei"  que atuam em 
escolas da rede pública do Rio de Janeiro. A pesquisa encontra-se na etapa de aprofundamento dos estudos teóricos com  revisão de literatura  e  
formação de uma rede colaborativa que viabilize a  observação da pratica docente de sujeitos que concomitantemente vem atuando em espaços 
de  militância acadêmica com vínculo Institucional  ao Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Culturais  vinculado a uma 
Instituição de Ensino Superior Federal localizada no Rio de Janeiro, que atuam em escolas das redes públicas do Rio de Janeiro
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