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Estamos vivenciando uma nova realidade no Brasil. A ênfase aos conteúdos da História 

da África e dos afro descendentes exige mudanças na estrutura e nas concepções 

metodológicas que permearam nossa formação acadêmica, voltada a atender 

determinados interesses exclusos que ocultou a realidade dos fatos. A Lei 10.639/03 – 

Educação anti-racista, vem atender aos anseios de movimentos negros que afloraram as 

discussões no meio educacional, proporcionando um repensar nos currículos escolares. 

Como trabalhar com a temática da diversidade racial? De que maneira os professores  

estão desvestindo seus preconceitos e assimilando um novo olhar para a cultura afro 

como fator determinante na formação sócio-cultural brasileira? 

 

 

Introdução 

 

 A proposta de um programa de formação docente e continuada sobre a 

diversidade racial, nasceu a partir da obrigatoriedade da implantação da Lei 10.639/03 

nos currículos escolares. O estado de Mato Grosso possui Centros de Formação e 

Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPROs), os quais oferecem e 

disponibilizam aos professores da rede estadual, cursos de atualização e 

aperfeiçoamento em diversas áreas, com vistas a proporcionar o conhecimento, a troca 

de experiências entre professores de diferentes escolas, elaboração de projetos que 

contemplam teoria e prática e principalmente, que contribuam para a reflexão do ser e 

do fazer docente.  

Com esse objetivo e buscando oportunizar aos professores um contato mais 

próximo com a Lei 10.639/03 e as questões raciais explícitas e implícitas no cotidiano 

social e escolar brasileiro, o CEFAPRO de Sinop/Mt, organizou um projeto de 
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formação continuada  para o período de 02 anos que abordasse especificamente as 

questões raciais. No ano de 2007 os encontros eram realizados quinzenalmente em 3 

períodos, com 3 grupos de professores de diversas escolas e diferentes áreas de atuação 

e coordenados por professores formadores do CEFAPRO nas áreas de história, literatura 

e pedagogia.  

Denominamos o projeto “Formação Docente para a Pedagogia da Diversidade 

Racial” título que nasceu a partir de muita polêmica sobre qual seria a maneira mais 

adequada de vincular o fazer docente à diversidade, uma vez que tínhamos claro que 

enfatizaríamos mais especificamente a diversidade racial. Mais que subsidiar material 

teórico, buscava-se no decorrer do processo, avaliar no grupo e com o grupo quais as 

dificuldades e desafios que as escolas apresentavam concernente à discriminação racial, 

uma vez que de acordo com Pinto, além da necessidade de “[...] transmitir de modo 

eficiente o conteúdo, há uma preocupação com a percepção que o professor tem a 

respeito desse aluno” (PINTO, 2002, p. 106). 

Tinha-se por objetivo verificar se os professores(as) da rede pública do 

município de Sinop-MT se sentem preparados (as), seja através da formação recebida 

durante a graduação ou através de cursos oferecidos pelo estado ou grupos de estudos e 

reflexão, para trabalharem com a questão racial na sala de aula com seus alunos. 

Pretendia-se ainda observar como esses professores(as) aproveitam as situações 

cotidianas para promover a interação cultural através da realidade vivenciada e trazida 

pelos alunos e promover o rompimento com o preconceito e discriminação existentes no 

âmbito escolar.  

A proposta desse trabalho surgiu a partir da solicitação de alguns professores e 

da obrigatoriedade da implantação da Lei 10.639/03, sancionada pelo presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva em 09 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o 

ensino sobre a História e Cultura Afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio das escolas públicas e privadas da Educação Básica nos currículos 

escolares.  

Uma educação voltada para as relações étnico-raciais, fomenta discussões entre 

professores que se dividem entre aqueles que defendem e os que se posicionam 

contrários à implantação da lei anti-racista e das políticas afirmativas. Diversas são as 

manifestações e interpretações dos professores quanto ao que está prescrito na Lei 

10.639/03 e à sua aplicabilidade no contexto escolar e fazer pedagógico.  



Teve-se a preocupação e o cuidado por parte dos formadores de não assumirem 

uma postura impositiva, inferindo o menos possível nas discussões entre os professores 

cursistas e promovendo através da fala dos mesmos, questionamentos que os levassem à 

reflexão. Mesmo admitindo o racismo e o preconceito no cotidiano da escola através das 

relações sociais, a aplicação da lei não é vista como importante por alguns professores 

por acreditarem no mito da democracia racial, que iguala a todos para apagar as 

diferenças, criando uma pseudo harmonia entre os atores sociais.  

Esperava-se que através do conhecimento, das discussões e troca de 

experiências, concomitante ao investimento na formação continuada do corpo docente, 

pudéssemos transformar a prática pedagógica oportunizando mudanças na educação e 

consequentemente na sociedade.  

Estamos vivenciando uma nova realidade na história brasileira. A ênfase aos 

conteúdos sobre a história da África e dos afro-descendentes exige mudanças na 

estrutura e nas concepções que permearam e ainda permeiam a formação acadêmica de 

nossos professores, considerando que a academia ainda privilegia a cultura ocidental 

européia em detrimento das demais.  

 Muitas vezes a escola se cala diante do racismo, tratando as desigualdades como 

sendo “naturais” e perde a oportunidade de trabalhar as diferenças enquanto algo 

enriquecedor na interação das diversas culturas presentes no espaço educacional. Santos 

afirma que os professores “[...] quando questionados como trabalham frente aos 

conflitos entre alunos, expressam tratar a questão com conversas, repreensão aos alunos 

envolvidos e, em algumas situações, encaminham para a coordenação pedagógica da 

escola” (SANTOS, 2007, p. 71). 

 Percebe-se que no ambiente escolar as situações de conflito que poderiam 

promover a interação, o conhecimento e o respeito às diferenças e às peculiaridades das 

diversas culturas ali presentes, não são bem aproveitadas pelo professor, que muitas 

vezes, vêem na situação que se apresenta, algo constrangedor, gerador de tensão e não 

sabem como trabalhar adequadamente com a questão, se omitindo ou tratando 

isoladamente o fato.  

De acordo com a autora, é evidente a “dificuldade do professor em lidar com 

situações de conflitos em relação à questão racial, demonstrando que essas questões, se 

tratadas, são de forma pontuais, sem que haja uma prática pedagógica explícita que 

desautorize a discriminação racial no contexto escolar”. (SANTOS, 2007:72). 



“O racismo e seus derivados no cotidiano e nos sistemas de ensino não podem 

ser subavaliados ou silenciados pelos quadros de professores(as). É imprescindível 

identificá-los e combatê-los”. (Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei 

10.639/03:12).  Numa sociedade fortemente marcada pelos aparatos ideológicos – como 

a sociedade brasileira – que homogeneíza a todos através do discurso, imagens, 

emoções, nacionalismo e, ao mesmo tempo de forma sutil, divide e hierarquiza seus 

cidadãos, se faz necessário uma mudança de postura e comportamento onde as pessoas 

passem a refletir sobre sua identidade racial, seus valores e sua relação com o outro.  

Os professores em especial têm o compromisso de repensar sobre sua prática 

pedagógica, seus princípios enquanto educador e enquanto ser humano diante do 

racismo e avaliar como o racismo se apresenta e o que ele representa no meio escolar e 

social para que tenha conhecimento dos “mecanismos de produção, reprodução e 

mutação de preconceitos e discriminações raciais da instituição escolar” (SILVA, 

2000:73).  

Nas visitas e interação com os professores nas diversas escolas, pudemos 

perceber claramente cenas e situações que envolvem o preconceito racial no convívio 

escolar, não só entre alunos, mas entre os próprios educadores que muitas vezes 

preferem não se posicionar quanto às questões raciais por considerá-las desgastantes ou 

sem importância ou em deixar de trabalhar o assunto em sala por se tratar de algo 

polêmico e delicado.  

Quando o assunto é colocado em pauta e causa incômodo, parece-nos algo 

positivo, pois “mexe” com o que está velado, não explícito, amalgamado interiormente. 

Problema mais sério, acreditamos, é o silêncio e a indiferença que reforça nossas 

crenças preconceituosas enquanto indivíduos e educadores, que não nos permite a 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional e nos leva consciente ou 

inconscientemente a prejudicar a capacidade intelectual e emocional de nossos alunos. 

Esse fato pode ser avaliado na concepção de Cavalleiro, quando afirma que a 

escola está: 

 “repleta de práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas, o que gesta, 

em muitos momentos, um cotidiano escolar prejudicial para o 

desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes, em especial às 

consideradas diferentes - com destaque para os pertencentes à população 

negra”. (CAVALLEIRO, 1998).  



Como essas questões estão sendo trabalhadas nas escolas? Quais ações estão 

sendo desenvolvidas, seja por meio de palestras, cursos, seminários, estudos em grupo, 

encontros temáticos?  Existe um público alvo a quem essas ações são dirigidas, ou elas 

(as ações) inexistem? O que é abordado ou privilegiado a ser discutido dentro de um 

contexto/assunto tão complexo, desafiador e polêmico como a questão racial? Estamos 

exercendo a função de juízes, tentando estabelecer nossas próprias verdades? Qual é o 

lugar que devemos ocupar para podermos contribuir e agregar conhecimentos e valores 

no processo educacional? 

 

 

O contexto da aplicação da experiência e os procedimentos metodológicos 

 

O município de Sinop está situado a 472 Km da capital do Estado de Mato 

Grosso, Cuiabá. Localizado na região Norte do Estado é uma cidade relativamente 

jovem. Fundada em 14 de setembro de 1974, Sinop é parte de um projeto colonizador 

da empresa paranaense Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, que deu origem ao 

nome do município. De acordo com o censo de 2000, Sinop apresentava uma população 

de 74.761 habitantes e sua economia está centrada na Indústria madeireira, na 

agricultura e pecuária. 

Sinop conta atualmente com 13 escolas estaduais e 19 municipais, além das 

pertencentes à rede particular de ensino. O CEFAPRO - Centro de Formação e 

Atualização dos Profissionais da Educação Básica é referência da política de Formação 

Continuada para professores do estado de Mato Grosso, constituindo-se unidade 

administrativa do sistema público de ensino. Sua atuação se dá sob as orientações da 

Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica – SUFP – da 

Secretaria de Educação - SEDUC. 

Os CEFAPROs são regionalizados por pólos e têm como função disseminar as 

políticas oficiais de educação do Estado de Mato Grosso; mediar as necessidades 

formativas dos professores e das políticas oficiais, fortalecendo e dinamizando a rede de 

formação e, implantar e acompanhar o desenvolvimento do projeto de formação 

continuada, estabelecido pelo estado, denominado Sala de Professor. 

A Sala de Professor constitui-se de 4 horas semanais dentro das horas atividade 

docente, onde os professores das diversas áreas de conhecimento, se reúnem em suas 



unidades escolares, com a finalidade de estudos, elaboração de projetos e levantamento 

de questões pertinentes e importantes à realidade de suas escolas. 

Nesse sentido, os CEFAPROs têm a função de acompanhar e assessorar esse 

trabalho nas escolas dos diversos municípios que compõem cada pólo. O CEFAPRO de 

Sinop atende a outros 13 municípios adjacentes na formação continuada de professores 

e conta atualmente em seu quadro com 08 professores formadores, nas áreas de 

pedagogia, letras, matemática, filosofia e história, 01 coordenadora pedagógica, 01 

diretora e equipe técnica-administrativa. 

O projeto de formação continuada visando o conhecimento e a implantação da 

Lei 10.639/03 e que promovesse uma educação anti-racismo, foi elaborado para o 

período de 02 anos, perfazendo um total de 80 horas, sendo 60 horas presenciais e 20 

indiretas, sendo essas últimas direcionadas para elaboração de trabalhos e projetos de 

aprendizagem junto aos alunos nas respectivas unidades escolares em que atuassem os 

professores. 

Com o intuito de sensibilizar para as problemáticas das relações raciais, 

procurou-se envolver atividades e ações de conceituação de aspectos racistas presentes 

em nossa sociedade. Desenvolvido numa perspectiva histórico cultural, o trabalho foi 

atrelado às diferentes áreas de conhecimento, objetivando oportunizar durante os 

encontros momentos de reflexão sobre comportamentos e ações discriminatórias. 

Iniciou-se os trabalhos com os grupos em abril de 2007 nas dependências do 

CEFAPRO de Sinop com encontros quinzenais de 4 horas. Os encontros aconteciam às 

quartas-feiras nos períodos matutino e vespertino e às quintas-feiras no período noturno, 

procurando oportunizar a todos os professores interessados, a possibilidade de participar 

dos estudos.  Nas 3 turmas formadas, contamos em média com 15 professores 

participantes. 

Havia, no entanto, por parte dos professores formadores, uma certa preocupação 

e cuidado em relação à metodologia e às estratégias adotadas para abordagem da 

temática, uma vez que alguns professores não consideravam relevante a questão por não 

se considerarem preconceituosos e/ou racistas. Buscou-se dessa forma, trabalhar 

inicialmente com atividades que “falassem por si mesmas”, propiciando a todos a 

oportunidade de reflexão sobre a realidade presente no meio em que vivemos. 

No primeiro encontro, iniciamos o trabalho com uma dinâmica de colagem onde 

os grupos deveriam montar um quadro com figuras de pessoas que, segundo suas 



concepções, representassem características como: sucesso, liderança, inteligência, 

alegria, beleza e sabedoria.  

Terminados os trabalhos, os cartazes foram socializados, o que permitiu-nos 

perceber o quanto estamos condicionados ao preconceito e somos vulneráveis a ele. 

Pudemos constatar o que as estatísticas evidenciam, ou seja, o negro quando retratado, 

só se destacou em áreas que requerem mais aptidões físicas que intelectuais e só 

apareceu nos quesitos alegria (através da música e dança) e sucesso (em práticas 

desportivas). 

Em seguida foram apresentados índices estatísticos que comprovam as 

desigualdades existentes entre brancos e negros no que se refere à educação, saúde, 

moradia, profissão, salário, entre outros e mesmo diante de dados oficiais percebia-se 

certa resistência por parte de alguns professores que alegavam que a questão da 

desigualdade é social e não racial. 

Somente após alguns encontros e discussões polêmicas, iniciamos leituras e 

debates respaldados por referencial teórico. No decorrer dos encontros algumas 

indagações foram surgindo. Mediante o que é determinado por lei e sua efetiva 

aplicação, ou não, nos currículos escolares, será que os professores e a escola vêm 

contemplando e respeitando a diversidade étnico-racial?  

A questão é considerada complexa, se tomarmos por base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, quando revelam que “[...] 45% da população brasileira é 

composta de negros (de acordo com o censo do IBGE)” (PCNs, p.14) e esse fato 

associado à contribuição da cultura negra na formação da identidade brasileira, “ [...] 

não têm sido suficientes para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas” 

(PCNs, p. 14).  

A partir da década de 1.990, a questão das diferenças se destacou na pauta de 

estudos e propostas de inovações, conforme os PCNs-Pluralidade Cultural:  

“Há a necessidade imperiosa da formação de professores no tema 

Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação docente 

é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa ser um 

compromisso político pedagógico de qualquer planejamento 

educacional/escolar e/ou desenvolvimento profissional dos professores.” 

(PCN. Temas Transversais, 1997: 123).  

Acredita-se que professores(as) que têm acesso a informações, a leituras, que 

discutem e socializam idéias no grupo, têm maior facilidade em analisar sua prática 



pedagógica diante das questões raciais e dessa forma interferem positivamente no 

conteúdo que compartilham e nas reflexões que suscitam, utilizando o espaço escolar, 

enquanto “lócus” privilegiado para romper com conceitos equivocados e pré-

concebidos. 

Diante dessa perspectiva, foi solicitado aos professores que trouxessem 

propostas de ação que contribuíssem para uma prática docente mais articulada com o 

trabalho em sala de aula no que fosse pertinente à problemática racial. As sugestões 

foram variadas e por consenso optou-se que a maneira mais apropriada de intervenção 

seria a elaboração de projetos que contemplassem a cultura africana. 

Na construção dos projetos percebeu-se que a maioria dos professores(as) 

optaram pelos projetos de aprendizagem embasados na  metodologia de Léa Fagundes   

(1999) que propõe que os projetos escolares sejam elaborados a partir daquilo que é 

significativo para o aluno. Pressupunham que se os alunos optassem na escolha do 

recorte a ser trabalhado dentro da cultura negra, haveria mais empenho e interesse na 

realização das ações. 

No decorrer dos encontros, mediante as leituras que embasaram as discussões 

nos grupos, experiências vivenciadas no cotidiano escolar sobre situações de racismo e 

preconceito eram compartilhadas e delas nasceram sugestões de outras ações que 

viessem de encontro à proposta de educação anti-racista contemplada no projeto de 

formação docente oferecido pelo CEFAPRO.  

Sugeriu-se que fossem criadas parcerias com órgãos ligados à educação para a 

promoção de outros cursos contemplando a história do negro e da África, palestras e 

visita a espaços com predominância da cultura negra, além de estudos teóricos. 

Percebeu-se o empenho por parte dos professores na efetiva implantação da Lei 

10.639/03 nos conteúdos curriculares e demonstraram através da socialização de 

resultados obtidos em suas práticas docentes, que tão importante quanto a implantação 

da lei no currículo é a articulação das ações que atinjam o objetivo proposto para uma 

educação mais justa. 

Essa preocupação manifestava-se nas falas diante da alegação dos professores de 

não se considerarem preparados para intervirem positivamente nas situações de racismo 

quando estas se apresentavam entre alunos ou mesmo entre professores e alunos.  

De acordo com o relato escrito de uma das professoras participantes, “[...] nunca 

tivemos uma formação direcionada a essa questão, apesar de termos situações de 



racismo a todo momento [...] os professores não podem “ensinar” o que desconhecem, 

não sabem o que fazer ou que atitude seria melhor tomar em uma situação de racismo”. 

Segundo Grant, estudos sobre a formação de professores para lidar com 

situações de discriminação, demonstram que os mesmos não receberam nenhum tipo de  

preparo e que muitas vezes acabam se omitindo diante de determinados acontecimentos 

racistas, seja por insegurança ou mesmo por insensibilidade (GRANT, 1977). 

Talvez esse seja um trabalho custoso que demore a evidenciar resultados, mas 

que precisa ser feito. Nos encontros que realizamos no decorrer do ano de 2007, nos 

convencemos através da troca de experiências da prática pedagógica, das leituras que 

nos deram sustentação para os debates e no amadurecimento do pensar e repensar nossa 

prática enquanto educadores, da necessidade de sensibilização de toda comunidade 

escolar, priorizando a figura do professor(a), por acreditarmos que somos nós que mais 

contato e oportunidades temos em trabalhar coletivamente a questão racial e cultural.  

Partimos da hipótese que um bom início seria uma avaliação criteriosa do 

material didático adotado, especialmente a escolha de livros didáticos que contribuem 

para valorizar as diversas culturas ao invés de privilegiarem algumas. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, muitas vezes o livro 

didático está impregnado de estereótipos e visões idealizadas de mundo e se o professor 

não percebe esses estereótipos e preconceitos, também não tem consciência do papel 

importantíssimo que exerce enquanto mediador no processo ideológico, reforçando a 

transmissão estereotipada e preconceituosa. O contrário também é verdadeiro, se bem 

utilizado, sob o olhar crítico e avaliativo dos educadores, pode, o livro didático 

transformar-se em aliado no processo de ensino: “A mediação do professor pode 

transformar o livro didático e outros materiais pedagógicos em instrumentos poderosos 

de reflexão para o aluno”.(GIROUX, 1983). O livro didático, que geralmente é o 

material mais utilizado por professores e alunos, pode ser transformado em grande 

aliado no processo de aquisição e construção de conhecimento, podendo segundo 

Giroux, reproduzir também a resistência e a luta social. 

Pesquisa realizada por Costa (2007) em escolas públicas no Estado de Mato 

Grosso, demonstra que o livro didático é na maioria das vezes utilizado pelos 

professores como um instrumento técnico de trabalho não sendo “percebido em ótica de 

importância, nem para o bem, nem para o mal, como massificador de ideologias” 

(COSTA, 2007, p.68). Nesse contexto, segundo a autora, a questão racial é revestida de 



invisibilidade na realidade escolar e cotidiana e praticamente passa imperceptível ao 

olhar do professor.  

A professora e pesquisadora Vera Moreira Figueira, faz uma análise da postura 

do professor, por acreditar ser ele(a) quem transmite, a partir de sua condição de 

autoridade em sala de aula, conceitos que serão assimilados pelos alunos como 

verdadeiros. Portanto, buscou estudar a formação do professor no que tange a sua 

postura em relação a sua visão sobre o negro e diante dos dados coletados, perceber em 

que medida, professores e escola estão preparados para lidar com a questão racial.  

(FIGUEIRA, 1990, p.68).  

 

 

Algumas considerações 

 

 Entende-se que a educação é um projeto de tempo indeterminado, portanto 

resultados apresentados serão sempre parciais, mesmo que relevantes. Ao serem 

convidados para participarem de um curso de formação continuada que trabalharia a Lei 

10.639/03 e os mecanismos de racismo e preconceito, as professoras formadoras do 

CEFAPRO de Sinop se depararam com a resistência de alguns educadores que não viam 

sentido em um curso anti-racismo. Mesmo dentre os que se inscreveram, inicialmente 

alguns pareceram “desconfiados” ou pouco confortáveis diante da apresentação dos 

indicadores sociais e educacionais que retratam a discriminação racial. 

 No decorrer dos encontros, foi-se percebendo maior interação dos professores 

que passaram a discutir com mais naturalidade as questões e situações raciais presentes 

na escola e na sociedade. Aos poucos, nos encontramos num processo de mudanças 

significativas, com um olhar mais cuidadoso dos professores em relação aos seus alunos 

e principalmente nas atitudes que demonstravam que houve uma mudança de postura 

desses educadores no que se refere às questões raciais. Esse fato ficou evidenciado não 

somente na fala, mas também nos relatos escritos e nos trabalhos apresentados ao final 

do primeiro ano do curso. 

 No mês de setembro de 2007, o município de Sinop completou 28 anos. Nas 

comemorações alusivas às festividades, foram distribuídos na cidade folderes, painéis e 

convites que retratavam nitidamente o caráter etnocêntrico e racista que permeia a 

sociedade. Obras realizadas pelo prefeito foram representadas por crianças, onde a 



saúde, a informática e a tecnologia eram representadas por crianças brancas ou asiáticas 

e à única criança negra representada, coube o uniforme de gari. 

 Não desmerecendo os trabalhadores que atuam nessa função, a qual 

consideramos de extrema importância social, mas que no caso em questão, revela uma 

ideologia cultural e estereotipada que acentua uma condição de inferioridade do negro 

no mercado de trabalho. 

 Diante do fato, os professores indignados com o conteúdo explicitamente 

discriminatório, organizaram-se e elaboraram em nome do grupo, uma moção de 

repúdio que foi encaminhado à Prefeitura, Secretaria de Educação Municipal e à 

Repartição de Propaganda e Marketing, responsável pela publicidade da Prefeitura.  

 Considera-se que diante do número de professores que atuam na educação no 

município de Sinop, o percentual daqueles que buscam informações e estudos sobre a 

Lei 10.639/03 e a problemática racial, ainda é bastante pequeno, mas os resultados 

apresentados no decorrer desse ano, foram extremamente profícuos, onde os próprios 

professores participantes já se perceberam com um novo olhar para suas posturas 

enquanto pessoa e profissionais da educação, avaliando que princípios são tão 

importantes quanto o conhecimento teórico e, isso ficou bastante claro e perceptível nos 

relatos de alguns professores nos seminários realizados pelo CEFAPRO de Sinop para o 

encerramento dos trabalhos relativos aos cursos ministrados em 2007. 

Ao finalizarmos os encontros no ano de 2007, os professores participantes 

apresentaram trabalhos práticos realizados com os alunos, tais como peça de teatro, 

dança maculelê, capoeira, descrições de histórias de preconceito e racismo e também 

projetos que visam o conhecimento social, político, econômico e cultural das diversas 

Áfricas.  

Com resultados bastante parciais ainda, pode-se verificar a importância e 

necessidade de ações que visam discutir a questão racial no meio educacional e social, 

promovendo a informação, a reflexão, a alteridade e o respeito para com o “outro” que, 

ao mesmo tempo em que se apresenta ímpar e singular em suas especificidades - 

portanto alguém diferente de nós - também se caracteriza enquanto pessoa, cidadão, ser 

humano munido de inteligência, capacidades e sentimentos, o que o torna exatamente 

igual a qualquer um de nós. Diferença não significa necessariamente, desigualdade. 

 

 



Quando vêm lhe passar a mão na cabeça, com olhares 

benevolentes e caras de um desprezo comiserado, na tentativa 

implícita de rebaixá-lo permanentemente à condição de vítima, 

de quem precisa de ajuda, de quem tem um grande futuro, mas 

uma porcaria de presente – esses são os momentos que não 

podemos deixar passar em branco. São os momentos de recusar 

a piedade, a benevolência, o afago frio e insincero e pegar o 

chapéu e partir pra estrada à procura de um abraço amigo... 

 

Gustavo Ioschpe 
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