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 INTRODUÇÃO 

Neste texto apresentamos uma reflexão sobre nossa práxis docente a partir das 

ações de pesquisa e extensão dos Núcleos e Laboratórios que coordenamos. O contexto 

que nos situamos é o estado de Goiás, o mais populoso do Centro-Oeste. Segundo o 

IBGE (Censo de 2010) são 6.003.788 habitantes e a densidade demográfica é de 17,65 

habitantes/km². 

A estrutura fundiária do Estado é composta por 45,5% de terras destinadas a 

pastagens e 17,9% para produção agrícola, revelando o peso do setor agropecuário no 

cenário estadual. Não nos surpreende que o mesmo censo revelou o processo de 

diminuição do volume da população rural em Goiás. Em 2000, a população rural era de 

606.583, passando para 583.074, com queda de 3,9%, ante um recuo de 21,3% na 

comparação 2000/1991, revelando redução no êxodo rural.  

Ainda segundo o Censo de 2010, Goiás ainda apresenta 6,5 % de pessoas de raça 

ou cor preta e 50,0% de pessoas de raça ou cor parda autodeclaradas conforme gráficos 

a seguir. Ou seja, o estado tem 56,5% de população preta ou parda e sua maior festa 

popular (expressão cultural) é a congada, uma manifestação cultural brasileira, de 

influência africana e católica. A congada tem origem colonial e até hoje permanece 

como fator identitário da comunidade que a prática (BRANDÃO, 2009).  

 

 
Proporção de pessoas de cor ou raça preta , segundo as unidades da Federação, 

em ordem decrescente na região Centro-Oeste (IBGE, 2010). 
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Proporção de pessoas de cor ou raça parda , segundo as unidades da Federação, 

em ordem decrescente na região Centro-Oeste (IBGE 2010). 

O NÚCLEO DE ESTUDOS AFRODESCENDENTE E INDÍGENA/NEADI – 

HISTÓRICO, REESTRUTURAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES ACERCA DA 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

O Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Descendentes (NEAAD) da 

Universidade Federal de Goiás teve sua origem em 2005 sob a coordenação do 

Professor Alecsandro (Alex) J.P. Ratts e no período de 2005 a 2010 desenvolveu ações 

de pesquisa e extensão com alunos e professores de vários cursos da UFG, além de se 

consolidar junto à rede de pesquisadores nacional e internacional que discute as relações 

étnico-raciais. É pertinente que situemos algumas dessas ações que visibilizam uma 

perspectiva de ação política das discussões sobre negritude, cotas, ação afirmativa, 

territorialidades, enfim, tudo que diz respeito à cultura negra. E que tal ação política 

enquanto visibilização do referido núcleo se orientou nas duas direções dentro e para 

fora da instituição. 

Merece destaque, porém, o projeto que aglutinou e deu origem ao grupo inicial 

do NEAAD. Sem dúvida foi o projeto mais ambicioso e propulsor desse processo 

histórico de criação do núcleo, e teve como coordenadores os Professores: Alecsandro 

(Alex) J.P. Ratts e Joaze Bernadino Costa. Segundo o documento de reformulação do 

núcleo que hoje denomina-se NEADI, o referido projeto intitulava-se:  
Passagem do Meio: qualificação de estudantes negros/as para pesquisa 

acadêmica na UFG. O Passagem do Meio foi implementado em julho de 

2002 e tornou-se um dos primeiros projetos de ações afirmativas do país com 

foco na permanência de estudantes negros e negras na UFG. Este projeto 

ficou entre as 27 propostas aprovadas no Concurso Nacional Cor no Ensino 

Superior, do Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira (PPCor – 

LPPUerj) e teve como metas: gerar oportunidades aos “jovens afro-

descendentes” de consolidarem uma carreira na academia; fazer com que 

esses/as estudantes tivessem chances de concorrer a bolsas já existentes na 

UFG, tais como PIBIC, PET, PROLICEN e Monitoria e; prepará-los/as, caso 

interessassem, para o ingresso em programas de pós-graduação. 

Resultante desse processo histórico vivenciado através do Passagem do Meio 

deu-se a organização do NEAAD pois ocorreu uma articulação entre professores e 

alunos de diferentes unidades acadêmicas que se identificavam a partir da discussão da 

cultura negra, ou mesmo pela auto-identificação de pesquisadores negros.  

Porém, a trajetória do NEAAD junto à história da UFG se dá também por alguns 

percalços de discordâncias ao afirmar essa presença da negritude no interior da 

universidade. Fato compreendido a partir do pensamento de Arroyo (2011) quando este 

autor afirma que o currículo é um campo de tensão, é um território em disputa. Essa é 

uma visibilidade que as ações dos núcleos de estudos sobre negritude acabam por 

caracterizar dentro do espaço institucional em que estão alocados. Portanto, em 2007 

quando se instituía a política de inclusão o núcleo não concordou com a escolha da 

reitoria sobre o acesso dos estudantes por concessão de bônus a alunos oriundos da 

escola pública na segunda fase do vestibular, ao contrário o NEAAD defendeu que o 

programa da UFG de acesso para alunos negros que se intitula: UFG Inclui deveria 

instituir 10% de vagas para alunos negros em todos os cursos. O que afinal, entre vários 

debates, aprovou-se para o referido programa de política de ação afirmativa dessa 

universidade. 



Nesse sentido, o NEAAD cumpriu seu papel. Contribuindo para pensar a política 

de ação afirmativa da UFG; criando o debate nas unidades acadêmicas em que se 

ramificava através dos professores que compunham esse núcleo; desarrumando o 

currículo posto; fortalecendo a identidade de alunos negros, e desse modo reforçando o 

surgimento de coletivos de alunos negros; apoiando o movimento social negro através 

dos fóruns específicos de Goiás; organizando seminários internos na UFG e, também, o 

encontro nacional dos pesquisadores negros (2008) que foi apoiado pela Associação 

Brasileira dos Pesquisadores Negros / ABPN evento este que aborda todas as áreas do 

conhecimento. 

Veio, então, uma fase entre 2009 a 2011 de mudanças internas na UFG e 

deslocamentos dos professores e alunos em função da formação continuada e de 

transferência de instituição dos componentes do núcleo o que provocou um período de 

reestruturação do mesmo.  

O núcleo foi, então, reestruturado em novembro de 2011 e passou a chamar-se 

NEADI – Nucleo de Estudos Afrodescendente e Indígena, sendo transferido para a 

Faculdade de Educação, primeiro foi registrado na Pró-reitoria de extensão como um 

projeto de extensão (2011-2013) com a coordenação das Professoras Mariana Cunha 

Pereira e Cristiane Maria Ribeiro e, hoje, na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação 

(2013 – 2017). Nessa reestruturação iniciada em 2011 agregaram-se professores dos 

departamentos de Comunicação, Letras, Museu Antropológico, Professoras da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia / SME e os alunos do Mestrado de Educação e da 

graduação em Pedagogia e Psicologia.  

Desse modo organizamos um Projeto que anuncia nossos princípios de ação, 

concepções políticas acerca da cultura e identidade negra e postula nossas intenções 

científicas de pesquisa, distribuindo-as de acordo com nossos interesses e 

principalmente confluindo para as orientações acadêmicas conforme se apresenta no 

texto do projeto: “A composição do núcleo está ancorada na resolução do CONSUNI 

n.º 10/2007 por seu caráter interdisciplinar e capacidade de congregar professores/as e 

estudantes de diferentes unidades acadêmicas” (PROJETO NEADI, 2011).  

Nessa reestruruação defendemos um núcleo que foque sua ação política no 

campo da educação, aqui entendida no seu sentido mais amplo, para além do escolar. 

Uma ação política que também extrapole os muros da universidade, quanto ao apoio aos 

movimentos negros e, uma participação junto ás práticas educativas no interior desses 

movimentos e no cotidiano da escola. Uma ação política, portanto que prime por uma 

educação antiracista. E assim: 
Destaque-se seu caráter propositivo quanto às políticas da UFG centradas em 

temáticas pertinentes às relações étnico-raciais, afro-descendência, 

multiculturalismos, diáspora, migrações, etnicidade, direitos humanos e 

temas correlatos. O NEADI insere-se no âmbito das estruturas da Faculdade 

de Educação, entretanto, pontuamos sua autonomia supra-departamental, 

devendo ser entendido como um Núcleo que agrega 

pesquisadores/professores/acadêmicos de diferentes unidades e com 

reconhecido trabalho na questão étnico-racial. Interdisciplinar por essência o 

NEADI visa promover e realizar estudos e pesquisas que envolvam as 

relações étnico-raciais em todos os seus desdobramentos congregando 

profissionais das mais variadas áreas de conhecimento (PROJETO NEADI, 

2011). 

E desse modo organizamos as seguintes linhas de pesquisa: Cultura e 

Comunicação; Política Pública - identidade e cultura afro-brasileira; Educação 

Escolar Indígena e Quilombola. Essas linhas nos conduzem a pensar, planejar e 

orientar as pesquisas de acordo com os objetos de estudos com os quais nos 

envolvemos. 

Nosso objetivo é discutir as relações étnico-raciais na escola, tendo como lócus 

tanto o município de Goiânia quanto a região metropolitana, procurando demonstrar os 

diferentes recortes pelos quais é possível discutir e contribuir na implementação das 



ações que consolidam as Diretrizes da Educação para as Relações Étnico-racial, bem 

como a Lei 10.639/03 e 11.645/08. Nossa contribuição é uma reflexão de como a 

Educação das Relações Étnico-Raciais / ERER tem encontrado um campo fértil de 

debate e ao mesmo tempo alguns entraves. Portanto, vamos situar alguns dos trabalhos 

realizados para efeito de conhecimento: 

1. Primeiro o compromisso de professores pesquisadores em orientar TCCs, 

Trabalho Final de Curso e Monografias nas temáticas das relações étnico-raciais; 

2. Um curso piloto para professores da Rede Municipal de Goiânia que se 

intitulou: Educação Antiracista: desafios e perspectivas; 

3. Uma nova edição do curso: Educação Antiracista: desafios e perspectiva. Esse 

curso direcionado aos técnicos denominados: Apoio Pedagógico; 

4. A criação de um Projeto Permanente de Colóquios a se realizar com o título: 

COLOQUIOS DO NEADI, e um sub-titulo conforme a temática a ser abordada. 

Este a se realizar uma vez por semestre; 

5. Apresentação e execução sob a coordenação das professoras do NEADI de: 

Mini-cursos, GTs e Simpósios Temáticos no principal evento de pesquisa da 

Faculdade de Educação e Psicologia bem como em outros da UFG; 

6. Viabilizou e assumiu a discussão interna na Faculdade de Educação em torno da 

implementação das Diretrizes Curriculares da Educação das Relações Étnico-

Raciais. O que implica lutar pela instituição da disciplina de ERER junto ao 

currículo dos dois cursos ali existentes; 

7. Realização do evento evento com base na comunicação áudio-visual ou 

linguagem plástica que se intitula: AFROCURTA, a se realizar na semana da 

Consciência Negra; 

8.  Proposição de ações interdisciplinares junto a outras disciplinas para contribuir 

com a discussão de ERER no interior da FE, a exemplo da mostra de cinema 

negro ou de aulas isoladas nas disciplinas dos colegas da faculdade; 

9. Contribuiu de forma efetiva com o Programa UFG Inclui quando este instituiu 

as bancas de apreciação de acesso dos alunos negros e quilombolas na etapa das 

entrevistas. E qualquer outra demanda quanto às políticas de cotas que esse 

programa coordena; 

10. Desenvolve Projeto de Extensão junto ao Grupo DANDARA – Mulheres Negras 

do Cerrado a partir de oficinas de conscientização política contribuindo com a 

relação entre educação e movimentos sociais; 

11. Apoiou o surgimento da Comissão de Ação Afirmativa / CAF e se tornou 

parceiro para efeito de tais políticas. Nessa parceria veio a propor uma ação de 

convênio através da CAF junto a SME. A fim de que os pesquisadores da UFG e 

os professores/ administrativos da SME possam realizar atividades de pesquisa, 

de extensão e de ensino com coordenação mutua. Que essas ações possam ser 

tanto nos espaços da UFG quanto da SME. 

O NEADI, porém tem algumas metas que não foram alcançadas, tais como: Aprovar 

projeto de pesquisa e extensão com financiamento externo, tais como o PROEXT; 

provocar a discussão sobre concursos para ERER na Faculdade de Educação e na UFG; 

criar uma revista semestral sobre a temática das relações étnico-raciais; aprovar projeto 

de pesquisa junto a órgãos de fomento a pesquisa. Conquistar junto a Faculdade de 

Educação um espaço destinado ao núcleo com uma infraestrutura adequada à pesquisa 

composta de computadores e impressora e a aquisição de bolsistas que viabilizem ações 

diárias no espaço do núcleo. 

È nesse contexto que o NEADI se encontra. E com essas perspectivas que ele vem a 

criar novas demandas para o ensino superior da UFG; para o ensino da educação básica; 

para a formação continuada dos professores e técnicos e, por conseguinte para a 

sociedade local. Acreditamos que os itens acima relacionados reforçam o processo 



histórico do qual nos originamos e desejamos continuar trilhando por uma educação 

antiracista. 

 

O LABORATÓRIO DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO QUÍMICA E INCLUSÃO 

LPEQI-  UM COLETIVO NEGRO DE SUJEITOS HÍBRIDOS NA SOCIEDADE 

MULTIRRACIAL 

 

Vivemos atualmente sob a égide da sociedade tecnológica. Por sua vez, 

tecnologia é fruto de produção do conhecimento científico e, deste modo, é preciso 

ensinar ciências a todos os indivíduos para que estes possam participar ativamente do 

mundo em que vivem, atuando na tomada de decisões e se tornando cidadãos. Mas que 

ciência é essa que ensinamos na escola? Que química ensinamos nas instituições 

escolares? 

Bordieu e Passeron afirmam que “o currículo da escola está baseado na cultura 

dominante: ele se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do 

código cultural dominante” (SILVA, 1999, p.35). Se utilizarmos qualquer ferramenta 

de busca em internet com as palavras “cientista” e “ciências” as imagens mais 

freqüentes caracterizam o sujeito universal: o homem branco em seu laboratório. 

Outro fato bastante interessante diz respeito a maior agência de fomento à 

pesquisa no Brasil: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), que  é uma instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e 

se destina a promover e estimular o desenvolvimento da ciência. O CNPq foi criado em 

1951 e lança em 2012 a 1ª edição do painel “Pioneiras da ciência”, baseado em trabalho 

de Melo e Rodrigues (2006). 

Somente 61 anos após sua criação a instituição que forma e qualifica 

pesquisadores no País e no exterior traz um painel com a questão de gênero e apresenta 

a mulher na figura de cientista, porém a questão racial ainda não foi contemplada: não 

há mulheres negras ou pardas no painel. 

A escola está em crise e o ensino de ciência hegemônica, européia e branca 

ajuda a reforçar atitudes e crenças inadequadas, tais como: 

1. A ciência proporciona um conhecimento verdadeiro e aceito por todos – 

concepção individualista e elitista; 

2. O conhecimento científico está na origem de todos os descobrimentos 

tecnológicos e deve substituir todas as outras formas de saber – visão 

descontextualizada; 

3. A ciência tráz consigo melhoras para a vida das pessoas – visão rígida e 

infalível; 

4. O conhecimento é neutro e objetivo – visão aproblemática e ahistórica (POZO, 

2009; CACHAPUZ, et al., 2005). 

Quanto mais se democratiza o direito à educação maior é a presença no espaço 

escolar de sujeitos desconsiderados como sujeitos do conhecimento. Essa presença 

questiona os nossos currículos colonizadores. Assim, pensemos no estudante do ensino 

médio e sobre o que lhe é ensinado quanto da introdução aos estudos de química. A 

maioria dos livros de ciências do 9º ano do ensino fundamental e da 1
a
 série do ensino 

médio iniciam estes estudos com a evolução dos modelos atômicos e estes são 

essencialmente europeus e datam do inicio do Século XIX, com os postulados do 

modelo atômico de Dalton (BENITE,  et al,2005 no prelo).  

Os autores destes livros esquecem, ou propositadamente ou por ignorância, que 

o africano, por exemplo, já dominava a técnica de fundição dos metais há cerca de 3000 

anos a.C. e que ao fazer isso estava realizando transformações químicas. Ou seja, os/as 

alunos/as negros/as e pardos/as, são apresentados a uma química que surge na Europa 

no início do Século XIX e ao fato de que os seus ancestrais não contribuíram em nada 

para a evolução dessa ciência. 



Com o intuito de corroborar com a investigação nessa temática surge em 2009 

o Coletivo Negro(a) CIATA do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e 

Inclusão – LPEQI – (https://lpeqi.quimica.ufg.br/) do Instituto de Química da 

Universidade Federal de Goiás (CIATA-LPEQI/UFG) que realiza investigações sobre 

as relações étnico-raciais na formação de professores de química e sobre a 

implementação da lei 10.639/03. Defendemos que esta não é tarefa fácil e, para tal, será 

“preciso entender e considerar a importância da articulação entre cultura, identidade 

negra e educação. Uma articulação que se dá nos processos educativos e não-

escolares” (GOMES, 2003, p. 169).  

O LPEQI-CIATA advoga que uma das primeiras alternativas nessa direção deve 

ser a inserção, nos cursos de formação de professores de química e nas disciplinas de 

química oferecida aos outros cursos de graduação, de debates e discussões que 

privilegiem a relação entre a cultura e a educação. Para isso investimos na 

descolonização dos currículos de ciências por meio destes do descolamento epistêmico. 

Na estrutura organizacional definida para desenvolvimento do plano de ações e 

metas do LPEQI contamos com um Colegiado de Gestão Partilhada composta por 

membros de comunidades escolares (pais, professores, gestores), a Universidade (o 

LPEQI) e membros de uma ONG feminista negra: O Grupo de Mulheres Negras 

Dandara no cerrado. A metodologia participativa vem sendo utilizada nos projetos 

desenvolvidos por este coletivo. Esta se desenvolve de forma multidisciplinar e integra 

diversos saberes e linguagens. Neste escopo, temos uma página na rede social vinculada 

a página da Universidade envolvida com o objetivo de disseminar as trajetórias de 

mulheres cientistas com participação direta das estudantes do ensino médio, por meio de 

pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas, que são parte basilares de todo e 

qualquer projeto de pesquisa, ou seja, uma prática da investigação científica. E desta 

forma, inserimos a educação básica nas atividades de pesquisa 

(https://www.facebook.com/investigamenina/?fref=ts). 

Alunos dos cursos de licenciatura em Química/Física/Biologia/Matemática (da 

Universidade Federal de Goiás- UFG), alunos do mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática (UFG-existe uma linha de pesquisa em Educação Inclusiva dentro do 

mestrado), alunos do Mestrado e Doutorado em Química (UFG) e Movimento Social  

participam do LPEQI de forma diferenciada, como sujeitos protagonistas de ações de 

pesquisa e extensão. Para os primeiros, os professores em formação inicial, representa 

uma atividade curricular de introdução à pesquisa em Ensino de Ciências, para os 

segundos, os professores em formação continuada (alunos de mestrado e doutorado, 

vale considerar que muitos desses são professores da educação básica) o LPEQI é a 

própria fonte de construção dos dados de pesquisa. Já para o Movimento Social, o 

LPEQI é espaço de estabelecimento de diálogo entre conhecimento popular e 

conhecimento científico, legitimando a função social da universidade (instituição 

edificada e mantida pelos impostos destes sujeitos sociais). Estes participam ocupando 

lugares de diálogo nesta instituição de produção de conhecimento. Para uns e outros o 

LPEQI pode significar um espaço de ampliação de idéias sobre a prática docente, sobre 

a formação profissional, sobre a relação dialética entre teoria e prática. 

Partindo do pressuposto que a interação reflexiva (SCHÖN, 1998) sobre a 

prática pedagógica se caracteriza pela observação, analise e reflexão critica conjunta, 

mostrando-se importante instrumento para a promoção de mudanças nos relatos e ações 

do professor, sob a mediação do pesquisador, o objetivo geral desta rede de sujeitos 

sociais é a parceira colaborativa entre o professor formador, o professor em 

formação e professor do ensino regular, entre universidade/escola/movimento 

social como estratégia de formação inicial e continuada. Estabelecendo assim um 

processo interacional que busca a reflexão da pratica pedagógica como principio 

articulador e privilegia a formação do sujeito pesquisador de sua própria ação. Nossa 

perspectiva é trabalhar no cotidiano da prática pedagógica da escola por meio de 

https://lpeqi.quimica.ufg.br/
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estratégias variadas, tendo como objetivo produzir uma “reflexão autoformadora” 

(NÓVOA, 1997). 

Sao objetivos do LPEQI: 

 

Objetivo gerais 

1) Parceira colaborativa entre a escola de educação básica (professores em 

formação continuada, estudantes), a Universidade (produção do 

conhecimento científico: professores em formação inicial e professores 

formadores) e a sociedade (movimento social feminista) como estratégia de 

formação inicial e continuada no âmbito da lei n
o
.10639/03; 

2) Fomentar o desenvolvimento de pesquisas e intervenções pedagógicas no 

ensino de ciências(química, física, biologia e matemática) que implementem 

a lei no.10639/03 e combatam o machismo.  

Objetivos específicos  

1) promover a conjugação ensino/pesquisa/extesnão e portanto, uma nova 

formação dos profissionais de educação; 

2) criar articulação ente teoria e prática no processo de formação docente; 

3) potencializar a ruptura com a fragmentação e o isolamento instituído 

entre o currículo e os movimentos sociais; 

4) criar interações cooperativas e produtivas na perspectiva da parceira 

colaborativa entre a Universidade (Universidade Federal de Goiás) , a 

sociedade (movimento social) e a escola básica. 

5) contribuir para a formação inicial e continuada de professores de ciências 

no Estado de Goiás; 

6) promover integração social e cooperativa entre os diferentes níveis de 

ensino; 

 

Assumidos estes pressupostos, o LPEQI apresenta alternativas para a o 

descolamento epistêmico nos currículos de ciências, ou seja, a abordagem da temática 

história e cultura afro-brasileira no ensino de química em nível médio e superior 

(Tabela1). Cabe ressaltar que os contéudos abaixo listados são ministrados em 

disciplina regular de Química Geral Experimental que é oferecida a vários cursos da 

universidade ou seja, em nenhum momento o descolamento epistêmico contrariou as 

estruturas engessadas da academia ( tal como julgam ser empecilho para a abordagem). 

Também importa esclarecer que essa é apenas uma das vertentes que o LPEQI atua. Nós 

ainda oferecemos disciplinas na educação básica em ações de extensão com escolas 

parceiras e em no colégio de aplicação da UFG- CEPAE oferecemos uma disciplina 

optativa de mesma natureza. O LPEQI segue realizando bianualmente o Colóquio de 

Ensino de Ciências e as Relações Étnico-raciais. 

Tabela 1. Abordagem cultural e contextual para temas curriculares.  
 

CONTEXTO ABORDAGEM CULTURAL ABORDAGEM CONCEITUAL. 

A Arqueologia da África 

e suas técnicas. 

Processos de datação. 

Reconhecimento do continente 

africano como. 

uma das antigas civilizações mais 

brilhantes do mundo 

Técnicas analíticas usadas em 

arqueometria 

 Objetivos da pesquisa e da análise 

arqueométricas 

 

Reações dos elementos 

Fe, Cu e Ni. 

Legado do ferreiro africano e de 

seus descendentes no campo das 

artes, mineração e religião. 

Estabilidade de complexos em 

solução, efeito quelato. 

Propriedades Físico-

químicas do azeite de 

dendê 

A importância do dendê na 

formação e manutenção da cultura 

afro-brasileira. 

Conceitos de densidade e 

viscosidade, ácidos graxos. 

Síntese de biodendê 

Extração de diamantes. 
Guerra civil em Angola; 

Imperialismo 
Alotropia dos elementos C, S, P e O. 



Produção de Pd e Pt em 

África. 
Apartheid  na África do Sul. 

O uso de metais platínicos em 

catálise e em drogas 

anticancerígenas. 

Fonte: SILVA et al, no prelo. 

 

Também como ação do LPEQI o contéudo de Educação para as Relações 

Étnico-raciais tem sido ministrado para os cursos de ciências (Química, Física, Biologia 

e Matemática) numa disciplina optativa intitulada: Ensino de Química, Identidade e 

Cultura Africana com a seguinte ementa: 
A Arqueologia da África e suas técnicas. Processos de datação. Elementos da 

diáspora africana no Brasil e o ensino de química: A química do ferro e o 

papel do ferreiro africano nas sociedades centro-africanas e no Brasil colônia; 

A química do dendê e a sua importância nas religiões de matriz africana e na 

culinária afro brasileira. Abordagem etnobotânica acerca de plantas utilizadas 

nas de religiões de matriz africana. Produção de diamantes e metais nobres 

em alguns países do continente africano e suas implicações nas guerras civis 

em África (UFG, 2015). 

 

Realizar mudanças no currículo do Ensino de Química configura um avanço no 

reconhecimento da historiografia deste país. Trata-se de reconhecer a heterogeneidade 

da sala de aula de química a partir de uma ciência não branca, euroupeia, masculina e de 

laboratório.  

Neaad e LaGENTE: UM PERCURSO COMUM 

 

O Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades 

(LaGENTE) da Universidade Federal de Goiás (UFG) é fruto de grupo interdisciplinar 

com ações baseada[s] no tripé da universidade: ensino, pesquisa  e extensão. A 

denominação LaGENTE se deu pelas características do próprio grupo, de aglutinar 

pesquisadores/as cujo temas trabalhados são diretamente relacionados as questões que 

os atores e as atrizes principais definem e direcionam as ações humanas sobre 

territórios, territorialidades e grupos sociais/culturais de raça, etnia, gênero ou 

sexualidade. 

A formação do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e 

Espacialidades (LaGENTE) ocorreu em 2008, contudo o grupo não se originou nesta 

data. O processo se iniciou entre docentes e discentes negros e negras que conseguiram 

fazer a travessia acadêmica e sobreviver a muitos sonhos e perspectivas, como projeto 

de permanência na universidade, denominado “Passagem do Meio qualificação de 

alunos/as negros/as de graduação para pesquisa acadêmica na UFG”, desenvolvido de 

agosto de 2002 a outubro de 2004, na Universidade Federal de Goiás vinculado ao 

Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira, do Laboratório de Políticas Públicas 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LPP/UERJ) e financiado pela Fundação 

Ford. Coordenado pelos/as os/as professores/as: Joaze Bernardino Costa, Alecsandro 

(Alex) Ratts e Adriane A. Damascena. 

O projeto foi selecionado através do Concurso Nacional Cor no Ensino Superior 

com suporte da Fundação Ford, contemplado juntamente com outros 26 projetos em 

todo o país. Teve projetos apresentados por organizações governamentais e não 

governamentais, sindicatos, associações comunitárias, movimentos sociais e instituições 

de ensino superior brasileiras. Orientados a promover ações, programas e iniciativas que 

visem ampliar as condições de acesso e/ou permanência especialmente dos afro-

brasileiros carentes nas instituições de ensino superior. 

Este projeto abriu as discussões a respeito das ações afirmativas no contexto 

acadêmico da UFG e se constituiu na possibilidade de estudantes negros/as 

demonstrarem seu potencial deixando de ser apenas um/a aluno/a hora aula, ou seja, 

alguém que não tem acesso à pesquisa, à extensão, enfim, à vida acadêmica. Adentrar 



no caminho da pesquisa acadêmica, com esses/as jovens é o mesmo que instigá-los/as 

para agir coletivamente e, assim, neste processo de aprendizagem e posicionamento 

frente à sociedade valorizar as habilidades individuais em prol de muitos/as que 

vivenciam estar à margem do processo. 

O projeto “Passagem do Meio” foi o primeiro contato para uma parte 

significativa dos/as alunos/as da UFG com a discussão acerca da temática étnico-racial e 

tinha como propósito a permanência destes/as no âmbito acadêmico, através da 

concessão de bolsas de estudo. Os objetivos eram: a) estabelecer um espaço regular de 

debate sobre relações étnico-raciais e as estas relações na universidade pública 

brasileira; b) criar uma estrutura que permita qualificar o grupo para intervir na vida 

universitária e política mais ampla; c) estimular que os/as participantes cursassem 

algum idioma; d) desenvolver pesquisas sobre relações raciais em Goiás; e) iniciar o 

debate para criação de um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Universidade Federal 

de Goiás. 

A formação proposta para atingir os objetivos se desenvolveu por meio do grupo 

de estudo que contribuiu para a formação destes acadêmicos/as negros/as, nos períodos 

1ª turma (28/08/2002 a27/02/2003) e a 2ª turma (01/08/2003 a 30/05/2004) e à 

comunidade universitária, as temáticas foram divididas em módulos temáticos, com 

aulas, palestras e depoimentos proferidos por convidados/as da academia e do 

movimento negro. Para complementar essa formação foram realizados 03 eventos:  

 Seminário de Lançamento do Projeto Passagem do Meio, “Estudos 

Raciais e Ações Afirmativas” que ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto de 

2002, no Auditório Lauro de Vasconcelos da Faculdade de Ciências 

Humanas e Filosofia (FCHF/UFG), com a temática educação - 

desigualdades raciais e África – historiografias;  

 “Seminário 1888/2003 – A segunda abolição?” realizado no Museu 

Antropológico da UFG, no período de 13 a 15 de maio de 2003, no qual, 

através de vídeos e debates, foi discutida uma releitura da abolição na 

visão da população negra e do movimento negro e  

 “Seminário Regional: Universidade e Ação Afirmativa no Coração do 

Brasil” realizado entre os dias 1 a 3 de dezembro de 2003, na Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Goiás, contando com as 

participações de professores/as e alunos/as da rede PPCOR dos estados 

de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. 

Também aconteceram no período do projeto outros eventos que em ações 

conjuntas com algumas unidades da UFG, dos movimentos feministas e 

estudantis, na qual houve a participação efetiva do grupo.  

O corpo docente também investiu na sua capacitação e divulgação do projeto 

participando e discutindo em atividades como encontro, debates, palestras, seminários e 

congressos. As suas publicações também tiveram uma presença neste contexto e 

afirmando que com subsídios e discussão houve produção relevante de materiais 

direcionado para questão étnico-racial e ações afirmativas (BERNARDINO, 2007; 

RATTS e DAAMSCENA, 2004).  

O projeto alçou outros caminhos, além das realizações que não foram apenas de 

cunho pessoal do corpo docente, tivemos outras conquistas neste período com destaque 

para os seguintes passos: 

 Sensibilizar a reitoria e mais especificamente a Pró-Reitoria de Graduação e 

a Comissão Organizadora do Vestibular, para inserir os quesitos cor/raça na 

ficha de inscrição do vestibular e de matrícula dos/as aprovados/as, 

ressaltando que a implantação ocorreu no processo seletivo para ingresso no 

ano de 2004;  



 Abrir um canal de diálogo com a reitoria para discussões sobre ações 

afirmativas na UFG. O marco público desta conquista foi o Seminário 

Regional do Programa de Políticas da Cor acima referido;  

Estas ações produziram muitos dos frutos almejados, como a visibilidade deste 

grupo no âmbito acadêmico e no movimento negro, a inserção dos bolsistas e alunos/as 

de graduação e pós-graduação que participaram dos cursos de extensão e dos grupos de 

estudos. Por parte dos coordenadores, houve várias participações em eventos para 

divulgar e debater sobre as ações afirmativas no Estado de Goiás.  

Outra ação foi iniciar o debate e criar um núcleo de estudos afro-brasileiros na 

UFG que se consolidou em 13 de abril de 2005, com a fundação do Núcleo de Estudos 

Africanos e Afro-Descendentes (NEAAD) uma entidade sem fins lucrativos, sediada no 

Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, com mesma coordenação do 

projeto “Passagem do Meio”. Para realizar as atividades do grupo neste espaço e 

efetivamente constituir um território negro na UFG, objetivo foi promover e realizar 

estudos e pesquisas acerca das sociedades africanas e de sua população na diáspora, 

os/as afro-descendentes. 

As ações do NEAAD foram conduzidas por meio de várias ações de pesquisas e 

extensão, entretanto, para conduzir teoricamente e empiricamente as atividades do 

grupo cadastrou em 2004 na UFG um projeto denominado “Trajetórias e 

Territorialidades Negras” para abarcar as pesquisas de graduação, mestrado e 

doutorado. Também foi executado um projeto que prolongou algumas das ações 

anteriores: “Passagem do meio: qualificação para pesquisa acadêmica étnico-racial” – 

MEC/SESU-SECAD (2005 – 2006) o grupo estabeleceu suas atividades nos dois campi 

da UFT, em Goiânia, a) NEAAD no campus Colemar Natal e Silva de 2005 a 2010 e no 

campus Samambaia com a formação do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-

Raciais e Espacialidades (LaGENTE) no Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA) 

em 2008.  

Em agosto de 2008, este grupo e um amplo coletivo com docentes da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e 

integrantes do realizou conjuntamente com a Associação Brasileira de Pesquisadores 

Negros (ABPN), o V Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as com o tema 

“Pensamento negro e anti-racismo: diferenciações e percursos”, com apoio de órgãos 

governamentais como Secretaria Especial de Políticas Públicas de Igualddade Racial 

(SEPPIR), Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura (FCP/Minc) e Ministério 

da Educação (MEC) as discussões direcionou-se para a necessidade de contínua 

reflexão acerca da produção de intelectuais negros/as, em grande parte "invisíveis" na 

ciência brasileira e nas sociedades científicas. 

As ações do grupo neste espaço denominado LaGENTE vem ao encontro com as 

diretrizes do tripé da universidade (ensino, pesquisa e extensão) com abordagens 

geográficas e socioculturais dos estudos étnico-raciais perpassando pela temática de 

gênero em diferentes frentes de pesquisas. Os/as pesquisadores/as que compõem o 

grupo estão vinculados em distintas áreas de conhecimento: geografia; antropologia; 

sociologia; história; comunicação, artes. Este grupo também se expandiu com seus 

integrantes vinculados a outras instituições como: Universidade Federal do Tocantins, 

Instituto de Federal de Goiás (Cidade de Goiás); Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

(Unidades Universitária de Itapuranga, Minaçu e Pires do Rio), além de colaboradores 

no Rio de Janeiro (UERJ), Paraná (UEPG), São Paulo (USP), Minas Gerais (UFMG), e 

Fortaleza (UFC). 

Em 2009 o LaGENTE realizou o I Seminário Nacional “Geografia e Relações 

Étnicos Raciais: campos de pesquisa e perspectivas de Ensino”, contemplando as 

temáticas com foco no ensino e nas leis n.º 10639/2003 e 11645/2008, vinculado aos 

projetos: a) Implementação da Lei 10.639/03 e Educação Quilombola no Território 

Kalunga (FAPEG/SEMIRA) coordenado por Alecsandro (Alex) Ratts e Kênia 



Gonçalves Costa; b) Geografia e Educação Indígena: Reflexão acerca de 

Natureza/Ambiente e Território(CAPES) (2007-2014).  

Durante dois anos, o mesmo grupo tentou manter os dois núcleos – NEAAD e 

LaGENTE – funcionando em dois campi da UFG em Goiânia: o primeiro no Museu 

Antropológico e o segundo no Instituto de Estudos Sócio-Ambentais. Após discussões 

com as professoras Mariana Cunha e Cristiane Ribeiro da Faculdade de Educação, o 

NEAAD foi reestruturado com outra conformação. 

O LaGENTE  continua seu trabalho, agregando estudantes de graduação e pós-

graduação da área de Geografia e também da História, Antropologia e Artes, apoiando 

eventos como a Semana da África organizada por estudantes africanos(as) e realizando 

o Colóquio Nacional Espaço e Diferença. No campo do ensino, uma conquista foi a 

obrigatoriedade da inclusão dos conteúdos referentes à Educação para as Relações 

Étnico-Raciais (ERER) no curso de Geografia, distribuídos nas disciplinas “Formação 

do Território Brasileiro”, “Geografia da África” e “Geopolítica da África”. 

Finalmente, conforme sugere o próprio título, apresentamos aqui as trajetórias 

de luta, militância, pesquisa e extensão de coletivos organizados compostos por sujeitos 

sociais que se compreendem a partir da diáspora africana em Goiás. São relatos de 

deslocamentos,  reconstruções, enfrentamentos e identidades negras que caracterizam o 

histórico de mobilização e de configuração social, cultural e política do centro-oeste. 

Esperamos estabelecer empatia com nossos leitores a patir da premissa de que é preciso 

deslocar as produções(de quaisquer natureza) nas academias brasileiras, reinventando 

seus currículos. 
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