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Introdução

A ciência não é uma atividade neutra e o seu desenvolvimento está diretamente 
imbricado com os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, um 
empreendimento que não diz respeito exclusivamente aos cientistas e possui fortes 
implicações para a sociedade. (GIL-PERÉZ et al., 2001; SANTOS; MORTIMER, 2001, 
2002) Ao longo da história, por exemplo, é possível verificar como discursos científicos 
e práticas das tecnociências estiveram comprometidos com processos sociais de domi-
nação entre povos, compondo complexas relações de poder. 

Em todo o século XIX – um período marcado pelo imperialismo e guerras coloniais 
–, os conceitos relativos ao pensamento darwinista contribuíram para mistificar cienti-
ficamente determinadas hierarquias raciais no imaginário coletivo do mundo ocidental. 
(SÁNCHEZ-ARTEAGA, 2007) Existem relatos de outros casos históricos de marginali-
zação de determinados grupos humanos fundamentada na naturalização de categorias 
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de normalidade, inferioridade e superioridade em sistemas hierárquicos de indivíduos, 
como, por exemplo, as numerosas tentativas históricas de demonstrar a superioridade 
intelectual dos homens sobre as mulheres. (FEDIGAN, 1986; HARAWAY, 1991; QUE-
ROL, 2001; SCHIEBINGER, 2000) Esses exemplos históricos de alterização1 científica 
mostram que a marginalização de diferentes comunidades humanas sobre bases cientí-
ficas tem sido uma prática recorrente na história das ciências biomédicas. (SÁNCHEZ-
-ARTEAGA, SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013)

Os conhecimentos derivados das ciências naturais que contribuíram para criação 
e legitimação do conceito de raça ao longo da história, com objetivos explícitos de in-
feriorização, marginalização e dominação étnicas – seja na política expansionista das 
potências europeias do século XIX, pautada nos discursos darwinistas sobre competi-
ção inter-racial e extinção racial, ou nas políticas eugênicas do século XX – atualmente 
põem em questão a própria existência de raças dentro da espécie humana, a partir da in-
vestigação genética contemporânea. (PENA; BORTOLINE, 2004; SÁNCHEZ ARTEAGA; 
SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013) No entanto, essa tendência de desconstrução do con-
ceito biológico de raça não necessariamente permite negar a existência dessa categoria 
como construção e realidade social e pode vincular-se a diversas perspectivas ideológi-
cas, políticas e econômicas em torno da questão racial, como no caso da implementação 
de políticas de ações afirmativas em universidades brasileiras.

O debate em torno dos resultados de um conjunto de estudos da genética humana 
com marcadores de ancestralidade sobre a composição étnica da população brasileira, 
tornado público sob o título “Retrato molecular do Brasil”, mostra-se relevante para as 
reflexões sobre o papel que o conhecimento científico-tecnológico pode exercer na con-
formação das relações sociais e políticas na sociedade ocidental moderna. (SANTOS; 
MAIO, 2004) 

O estudo de autoria de Sérgio Pena e colaboradores (2000), geneticistas ligados à 
Universidade Federal de Minas Gerais, utiliza ferramentas da moderna genética mole-
cular, visando reconstituir as “origens genéticas do brasileiro”.2 Os resultados da pesqui-
sa indicam, entre outros aspectos, que a amostra de indivíduos, autoclassificados como 
brancos, que participou do estudo, apresentava uma maior frequência de marcadores 
genéticos de origem africana e/ou ameríndia do que de origem europeia. Entre as impli-

1 Usamos o termo “alterização” com o significado atribuído por Sanchez-Arteaga, Sepúlveda e El-Hani 
(2013, p. 61), para fazer referência aos processos simbólicos de geração e construção de categorias 
com as quais passamos a compreender os “outros”. Entendidos desta forma, esses processos podem 
ser considerados como intrínsecos a todo processo social, envolvidos na construção de identidade. 
Mas, neste caso específico da alterização científica, estamos nos referindo aos processos de no-
mear e etiquetar aqueles que são considerados como diferentes, “outros”, desde o ponto de vista 
de uma comunidade hegemônica constituída por “nós”, processos esses que, na maioria das vezes, 
implicam inferiorizar e discriminar aqueles tidos como diferentes.

2 Esses estudos buscaram, através do sequenciamento de porções do DNA mitocondrial e do cro-
mossomo Y, identificar padrões de ancestralidade das matrilinhagens e patrilinhagens da popula-
ção brasileira.
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cações destes resultados, encontram-se as conclusões de que os afrodescendentes são 
em número bem maior do que aqueles que aparentam ser por suas características físicas 
e, de outro lado, que muitos dos indivíduos que se identificam como negros apresentam 
uma proporção significativa de ancestralidade europeia. (PENA et al., 2000; SANTOS; 
MAIO, 2005a) Segundo Santos e Maio (2005a), o que emerge das pesquisas genéticas é 
a corroboração quanto à natureza mestiça da amostra de brasileiros (autoclassificados) 
brancos, já que a maioria (aproximadamente 60%) apresenta marcadores genéticos in-
dicadores de matrilinhagem de origem ameríndia ou africana.

Tais resultados desestabilizam discursos racialistas, que afirmam a existência de 
raça, baseados em um conjunto específico e limitado de características fenotípicas, e 
relativizam diversas questões sociais e políticas em torno dos parâmetros raciais de clas-
sificação e processos identitários no Brasil. Nessa conjuntura, conforme Santos e Maio 
(2004, p. 4), “[...] há uma forte tensão entre perspectivas, cujos ingredientes incluem 
raça, genes, construção de identidades coletivas, história e modalidades de interpreta-
ção do Brasil, bem como ativismo e estratégias de combate ao racismo”. 

O debate sobre implementação de políticas de ações afirmativas3 é um exemplo que 
pode indicar como conhecimentos científicos da nova genômica são apropriados ideo-
logicamente por alguns grupos sociais e geram tensões entre demandas sociais diversas. 
A polêmica se dá, principalmente, no que diz respeito à definição de critérios indicados 
para definir quem deve ser beneficiado por tais políticas, levando em consideração a 
relativização e a negação do conceito de raça como categoria de distinção biológica. Por 
esta razão, consideramos que este tema pode dar origem a uma Questão Sociocientífica 
(QSC) a ser tratada no contexto do ensino de biologia. 

A utilização de QSC no ensino de ciência e biologia, a partir da abordagem edu-
cacional Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), baseia-se no uso de co-
nhecimentos científicos sobre temas sociais controversos, que geralmente exigem dos 
educandos diálogos, discussões e debates, além de um grau de raciocínio moral ou ava-
liação de questões éticas e posicionamento crítico no processo de tomada de decisões. 
(MARTÍNEZ PÉREZ; CARVALHO, 2012; ZEIDLER; NICHOLS, 2009) 

As QSC apresentam, para o ensino de ciências, importantes possibilidades para tra-
balhar aspectos políticos, ideológicos, culturais e éticos relacionados à ciência contem-
porânea (MARTÍNEZ PÉREZ, 2010) e podem, ainda, promover a capacidade de posi-
cionamento na esfera social que subsidie alguma ação sociopolítica. (HODSON, 2004) 
Um viés de trabalho com estes aspectos pode ser planejado a partir de controvérsias, 
envolvendo temáticas sobre raça, ciência e sociedade.

A abordagem de tais temáticas, a partir dessa perspectiva, relaciona-se ainda com a 
possibilidade de implementação de uma educação das relações étnico-raciais (BRASIL, 

3 Trata-se de conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, 
orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginali-
zação criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. (BRASIL, 2004)
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2004, 2009) no ensino de ciências e biologia. Verrangia e Silva (2010) descrevem algu-
mas temáticas e questões prioritárias do ponto de vista dessa diretriz educacional, como 
abordagens que visem analisar criticamente a utilização dos conhecimentos científicos 
pela mídia na discussão, por exemplo, sobre políticas públicas, como as ações afirmati-
vas. Para realizar a crítica sugerida, podem ser promovidas atividades que identifiquem 
e avaliem a veiculação de conhecimentos do campo da genética molecular e de popula-
ções a respeito da variabilidade genética humana e, especificamente, os estudos sobre 
padrões de ancestralidade da população brasileira, baseados em marcadores gênicos, no 
contexto de discussões sobre as chamadas cotas raciais. (VERRANGIA, 2014; VERRAN-
GIA; SILVA, 2010)

Diante do exposto, levantamos a seguinte questão: quais as possibilidades e os desa-
fios em promover compreensão crítica das relações CTSA e das relações étnico-raciais, 
por meio da abordagem de uma QSC baseada no uso do conhecimento sobre variabi-
lidade genética e ancestralidade genômica da população brasileira e suas implicações 
sociais e políticas no debate sobre cotas raciais nas universidades brasileiras? Tal neces-
sidade de problematização sustenta o objetivo deste capítulo, o qual pretende apresen-
tar uma QSC sobre os discursos em torno das origens genéticas da população brasileira 
e as políticas de ações afirmativas, discutindo meios para sua aplicação no ensino de 
ciências e biologia. 

Para dar conta de tal objetivo, aprofundaremos algumas questões sobre a temática 
proposta e, em seguida, apresentaremos um caso de QSC, elencando os objetivos estru-
turantes e as formas de aplicação e discussão dessa estratégia de ensino em contexto de 
salas de aula. Assinalamos algumas considerações sobre a educação das relações étnico-
-raciais, bem como algumas possibilidades futuras de aplicabilidade e pesquisa em salas 
de aula e espaços não formais de educação científica, como em exposições museais.

“Retrato molecular do Brasil” e cotas raciais: alicerces para o 
debate

É recente a adoção de ações afirmativas no Brasil, marcando sobremaneira o início 
do século XXI. Vistas como medidas para criar igualdade de oportunidades para grupos 
e populações socialmente excluídas, essas ações preveem um tratamento diferenciado 
na sua execução, objetivando uma maior inserção na educação, no sistema de saúde e 
no mercado de trabalho. (SANTOS, 2012) O sistema de cotas, um exemplo de política 
de ações afirmativas, representa ação dirigida à correção de desigualdades raciais e so-
ciais na educação através da reserva de vagas para negros e indígenas nas universidades 
públicas.

Essa temática complexa e controversa tem suscitado diversos posicionamentos, 
constituindo-se em questão que tem gerado apreciações divergentes no plano jurídico e 
acadêmico como também discussões acaloradas no plano social. (BAYMA, 2012) Como 
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salienta Oliveira Filho (2009, p. 2), “[...] a adoção de ações afirmativas como estratégia de 
combate às diferenças socioeconômicas entre grupos racializados, uma tendência das 
políticas públicas governamentais nos últimos anos, é bastante suscetível a uma rejeição 
fundamentada em argumentos universalistas [...]”. 

Um exemplo destes argumentos universalistas pode ser verificado nos discursos que 
se baseiam na perspectiva de que no Brasil, por conta do elevado grau de miscigenação 
e da ausência de uma fronteira biológica entre raças, exista uma suposta igualdade ra-
cial que limita qualquer tomada de ação política com vistas a reparos socioeconômicos, 
como as cotas raciais. Segundo Oliveira Filho (2009, p. 2), “os racismos universalistas 
procuram assimilar as diferenças, mas preservam mecanismos que perpetuam a desi-
gualdade, a dominação e a exploração”, tais como os mobilizados pelo discurso “mitoló-
gico” da democracia racial, que considera a existência de relações culturais e sociais en-
tre negros e brancos no Brasil como harmoniosas, democráticas e diluídas nas questões 
socioeconômicas. (MUNANGA, 2004)

O discurso da democracia racial é adversário de qualquer discurso que 
afirme diferenças étnicas na sociedade brasileira. (OLIVEIRA FILHO, 2009) Sobre esse 
processo, Joaze Bernardino (2002) afirma que a democracia racial e o ideal de embran-
quecimento4 conformam grandes desafios para a implementação de ações afirmativas 
no Brasil. No bojo desse discurso, a miscigenação é um argumento muito utilizado para 
mascarar as relações de discriminação racial e impedir a implementação de políticas di-
recionadas aos negros. (MATTA, 2007; OLIVEIRA FILHO, 2009) Diante de tal conjun-
tura, os dados de Pena e colaboradores (2000) sobre a composição étnica da população 
brasileira podem endossar tal argumento, já que era o intuito da pesquisa destrinchar, 
do ponto de vista biológico, a história de formação do povo brasileiro, enfatizando a 
realidade sociodemográfica do país no tocante à mestiçagem. (PENA et al., 2000) 

Ao longo da história, o discurso da miscigenação tem sido utilizado na defesa de 
uma ideia sobre inexistência de fronteiras raciais no Brasil. (BERNARDINO, 2002) Nes-
se contexto, os resultados de Pena e colaboradores (2000) podem ser utilizados como 
um modo de comprovação, de ordem científica, da inexistência de tais fronteiras raciais 
da população brasileira, reiterando tal discurso.

Sobre esse paralelo, Santos e Maio (2004) discutem como narrativas sobre a história 
da formação do povo brasileiro produzidas pela genômica, nos moldes de Pena e cola-
boradores (2000), vão ao encontro de um imaginário social amplamente arraigado que 
vê na miscigenação um elemento positivo e definidor da identidade do Brasil enquanto 
nação. Tal perspectiva, que se depreende da pesquisa genômica, pode se tornar peça 
relevante em jogos retóricos de grande relevância sociopolítica, graças à autoridade e 

4 Explica o autor que, ao lado do mito da democracia racial, arquitetou-se no Brasil o ideal do bran-
queamento, que pressupunha uma solução para o problema racial brasileiro, em fins do século XIX 
e início do século XX, através da gradual eliminação do negro, que seria assimilado pela população 
branca. (BERNARDINO, 2002)
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à legitimidade de que a pesquisa científica desfruta na sociedade ocidental nos tempos 
atuais. (SANTOS; MAIO, 2004)

Santos e Maio (2004, 2005a) nos oferecem suportes necessários para debater tais 
questões relacionadas aos referidos estudos genéticos. Os autores analisaram de forma 
contextualizada um conjunto de debates em curso sobre a repercussão dos resultados 
do retrato molecular no contexto social brasileiro, examinando como a nova genética, 
para além de uma dimensão biológica, torna-se uma arena de disputa na qual estão pre-
sentes elementos históricos, sociais e políticos.

Os autores analisam a recepção aos estudos genômicos a partir da narrativa de di-
versos atores sociais.5 Entre estes, destaca-se um ativista do movimento negro, Athayde 
Motta, que analisa a divulgação dos resultados dos estudos de Pena e colaboradores do 
ponto de vista das possíveis implicações para as políticas públicas de combate ao racis-
mo no Brasil. Para Athayde Motta, a pesquisa de Pena e colaboradores (2000) fornece 
um “simulacro de suporte científico” para o “mito da democracia racial”, solapando as 
bases que fundamentam possibilidades de identidades coletivas necessárias para orga-
nizar resistências a opressões.

Uma opinião, pode-se dizer, antagônica à de Motta é representada pelo comentário 
entusiasta de um articulista da Folha de S. Paulo que se referiu ao trabalho como “um 
artigo fenomenal”, “uma verdadeira aula, motivo de orgulho para a ciência brasileira”. 
Para Elio Gaspari, o estudo “é a comprovação científica daquilo que Gilberto Freyre6 
formulou em termos sociológicos”, o que no seu julgamento demonstra que a genética 
tem grande potencialidade de reconstruir a história do povo brasileiro. 

Nessa arena dos debates sobre a composição étnico-racial do Brasil, é possível en-
contrarmos cientistas e geneticistas tecendo comentários e fazendo julgamentos a res-
peito de direitos humanos e cotas raciais, com base no conhecimento científico. Um 
geneticista contemporâneo proeminente, Francisco Salzano (2005, p. 2, grifo nosso), 
questiona a validade do estabelecimento de cotas raciais em universidades avaliando tal 
sistema como inconstitucional, por meio do seguinte argumento:

[...] a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, afirma que 
‘todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza’, e no 
seu parágrafo XLII estabelece que ‘a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 
lei’. E o que está ocorrendo, justamente, é um racismo às avessas, inclusive 

5 Os argumentos mobilizados por estes atores são vinculados ideologicamente a determinadas posi-
ções políticas e compromissos sociais. O uso de narrativas objetiva apresentar o debate e chamar 
a atenção para a multiplicidade de opiniões e valores envolvidos na interpretação de determinados 
resultados de pesquisa, e não necessariamente tecer e apontar limites na construção argumentati-
va de cada posição, embora estejamos conscientes de que estes existam. 

6 Atribui-se a Gilberto Freyre o legado de profusão da “democracia racial”, convivência harmônica 
entre as raças, no qual o Brasil se apresenta ao mundo como um “paraíso tropical”. (MATTA, 2007)
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com a instituição (vergonhosa) do apartheid: há vestibular para brancos e 
vestibular para negros e índios separados, incomunicáveis [...].

Para justificar sua opinião, o geneticista mobiliza dados da pesquisa de Pena e cola-
boradores (2000) afirmando que se 86% da população brasileira possui mais de 10% de 
ancestralidade africana, essa fração poderia solicitar o benefício das cotas com legitimi-
dade. Salzano (2005) relata ainda que o fato amplamente demonstrado que a África foi 
o berço de toda a humanidade é suficiente para que todos os brasileiros exijam direito 
ao benefício.

A posição de Francisco Salzano vai de encontro às proposições do próprio Sérgio 
Pena, em artigo com Maria Bortolini, que questiona se a genética pode definir quem 
deve se beneficiar das cotas universitárias e demais ações afirmativas. Pena e Bartolini 
(2004, p. 16) são enfáticos em afirmar que “[...] a informação genética sobre a estrutura 
da população brasileira deve ser considerada apenas como um subsídio para o processo 
de tomada de decisões [...]”. Nesse sentido, cabe destacar que o conhecimento científico, 
por si só, não é suficiente para apoiar a tomada de decisões sobre questões sociais.

Desse modo, na interpretação dos autores, não compete à genética fazer prescrições 
sociais e a definição sobre quem deve se beneficiar das cotas universitárias e das ações 
afirmativas no Brasil deverá ser resolvida na esfera política, levando em conta múltiplos 
fatores e conhecimentos, como a história do país, o sofrimento de seus vários segmen-
tos, as análises de custo e benefício e as bases éticas da consideração moral humana. 
(PENA; BARTOLINI, 2004) Embora a postura dos autores seja de tentar restringir ou 
apresentar uma ponderação ao papel a ser exercido pelos conhecimentos genéticos nos 
processos de tomada de decisão política, Sérgio Pena, em entrevista à revista Ciência 
Hoje, avalia as ações afirmativas como um contrassenso e reforça a defesa à abolição do 
conceito de raça, pois: 

[...] em prol de ações reparadoras, as próprias vítimas do racismo no passado 
queiram agora usá-lo como base para suas políticas de ação afirmativa. 
A única opção é eliminar o conceito de raça completamente e criar uma 
sociedade ‘desracializada’, onde as diferenças individuais sejam valorizadas 
[...]. (QUAL..., 2013)

Como discutido e exemplificado, no caso do debate sobre as cotas, é frequente a 
mobilização de argumentos universalistas e antirracialistas, reiterados pela afirma-
ção da miscigenação. Como esclarece Oliveira Filho (2009), o tema da miscigenação e 
os outros temas, que constituem o que se poderia chamar de discurso da democracia 
racial, têm sido usados repetidamente pelos brasileiros com o objetivo de obliterar o 
caráter opressivo das relações raciais no Brasil e impedir a adoção de medidas estatais 
que diminuam a desigualdade entre negros e brancos, como a política de reserva de 
vagas para acessar o ensino superior. Conforme Santos e Maio (2004), percebe-se a 
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emergência de associações (como “nossa mestiçagem tem um teste de DNA”) que 
colocam os resultados da pesquisa com marcadores genéticos de ancestralidade como 
elementos questionadores da própria ideia de implementação de cotas raciais no Brasil.

Uma QSC sobre cotas raciais

Esta QSC foi planejada para compor intervenção em salas de aula de licenciatura 
em Biologia, em disciplinas como Ensino de Genética ou Ensino de Ciências, mobili-
zando as seguintes áreas do conhecimento: genética, história da ciência, ética, sociolo-
gia e políticas públicas. Pode ser também abordada para discutir interdisciplinarmente 
a pluralidade cultural e a educação das relações étnico-raciais, sendo possível utilizar 
também em outros cursos ou espaços não formais, desde que se faça uma adaptação da 
abordagem conforme análise e seleção de certos objetivos educacionais.

Quadro 1 – Caso7 sobre genética, raça e políticas de ações afirmativas

7 O cenário do caso nos remete a uma sala de aula com estudantes de cursos heterogêneos e de 
maioria racial branca. O caso apresenta uma situação hipotética de uma universidade que está 
discutindo cotas raciais; porém, tem como referência um conflito recente ocorrido em sala de aula 
da Universidade de São Paulo (USP) e divulgado na mídia eletrônica em 10 de março de 2015: 
<http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/04/movimento-negro-promove-acoes-pa-
ra-discutir-relacoes-raciais-na-universidade/>. Acesso em: 23 maio 2015. Para mais informações 
sobre o caso, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=hG9UTnAZI6Y>. Acesso em: 22 de nov. 
2015.

O impasse sobre implementação de cotas raciais na universidade

Suponha que, na universidade em que você estuda, esteja ocorrendo um debate sobre a neces-
sidade e a validade do sistema de cotas raciais. Nesta universidade, não existe um sistema de cotas e 
nenhuma política de reservas de vagas para negros e indígenas, como a adotada em muitas universi-
dades federais e estaduais do Brasil e assumida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2012. 

A maioria dos professores, estudantes e funcionários da universidade está inclinada a defender 
que não existe necessidade de um sistema de acesso ao ensino superior que selecione as pessoas 
pelos critérios raciais, já que no Brasil as fronteiras raciais se diluíram diante do alto grau de miscige-
nação. Dentre outros argumentos contra as cotas, é recorrente a mobilização do discurso científico 
de que raças humanas não existem. 

Diante de tal impasse, a Administração Central da Universidade decidiu convocar um plebiscito 
para permitir que a comunidade acadêmica decida, através do voto, sobre a implementação ou não 
de um sistema de cotas raciais para acesso ao ensino superior. A proposta é que esse plebiscito seja 
precedido por um ciclo de palestras e debates que ocorrerão durante uma semana na universidade. 

Nesta conjuntura, durante uma aula em que você assistia, um grupo de estudantes negros so-
licita à professora alguns minutos para realizar um convite para um seminário que está próximo. A 
professora cede espaço. Durante a explanação, o grupo tece alguns comentários sobre a conjuntura 
racialmente desigual da sociedade e relatam as dificuldades e impossibilidades do povo negro de 
acessar e cursar o nível superior. Nesse momento, a professora intervém:

- Vocês poderiam expor, então, o convite? Eu preciso retomar minha aula, logo em seguida. 
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Rodrigo, um dos estudantes negros do grupo, expõe enfaticamente:
- Estamos convidando todas e todos para um debate que há anos vem sendo silenciado nesta univer-

sidade, expondo a luta do nosso povo contra as infinitas desigualdades e discriminações raciais! As cotas 
raciais.

Nesse momento, muitos estudantes começam a emitir opinião ao mesmo tempo. Paulo, seu 
amigo, logo expõe em voz alta:

- Se o problema é entrar na universidade, estuda, faz um cursinho e entra!
Rafaela aproveita o momento e complementa:
- Nós sabemos que não existem raças humanas, já estudamos isso aqui na disciplina de genética. Para 

que uma política que privilegia uma raça? Isso é racismo da parte de vocês!
Com muita euforia na sala, Dandara, uma estudante negra da turma, tenta se posicionar:
- É só vocês olharem para o lado pra perceberem que a maioria dessa sala é branca! Isso sim é expres-

são do racismo, na sociedade brasileira, de maioria negra e parda. A dificuldade de acesso ao estudo pelos 
negros é questão histórica.

Alguns estudantes aplaudem Dandara e fazem falas de denúncia de racismo dentro da universi-
dade. Na tentativa de acabar com a confusão instaurada, a professora solicita que o grupo realize o 
tal convite e finalize a explanação. Os estudantes do grupo reiteram as denúncias, dão informações 
sobre as palestras e debates e se retiram.

Carlos, um estudante branco, tenta mediar a discussão que continua:
- Eu não acho que nós devemos racializar, o que devemos fazer é dar oportunidades iguais a todos. 

Somos todos iguais, da mesma raça, humana!
A professora tenta estimular uma discussão mais qualificada, utilizando a sua própria aula para 

iniciar um debate sobre o tema.

Fonte: adaptado de Dias e colaboradores (2015).

Questões sobre o caso

Q1. Você, enquanto sujeito que acompanhou a discussão, com legítima oportuni-
dade de fala no momento ou após o ocorrido, como se expressaria, na sala de 
aula? 

Q2. Com relação à fala de Rodrigo, você reconhece a necessidade de debater tais 
temas na universidade? Por quê? 

Q3. Levando em consideração as falas de Paulo e Dandara, os argumentos apresen-
tados por um e por outro são suficientes para você emitir um juízo adequado a 
respeito deste tema? Caso não sejam, quais informações você julga necessárias 
para fazê-lo?

Q4. Sobre a fala de Rafaela, você concorda que não há razão para se falar de políti-
cas públicas racialmente definidas já que a genética comprovou a inexistência 
de raças humanas? Por quê?

Q5. Com relação à fala de Carlos, quais ações seriam viáveis para promover opor-
tunidades iguais para todos? Será que é possível realizar algo dessa natureza 
sem considerar a existência de desigualdades sociais e raciais? Justifique suas 
respostas.
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Q6. Você conhece outro fato, na história do Brasil, em que o discurso científico 
influenciou decisões sociais sobre questões raciais no país? Se sim, qual?

Q7. Como o discurso favorável ou contra as cotas poderia ser respaldado por uma 
ética? Quais os valores podem sustentar cada posicionamento ético relaciona-
do ao tema? 

Q8. Como os discursos referentes às cotas poderiam ser comparados a discursos de 
defesa da ampliação da consideração moral com relação aos seres humanos?

Levando em consideração que você e seus colegas têm o dever de emitir um voto em 
consonância ou não com a política de cotas nesta universidade, como você se posiciona-
ria? A decisão deve ser justificada com base em um argumento central, elaborado com 
conhecimentos e referenciado com materiais necessários e relevantes para a discussão. 
De preferência, proponha formas de ações coletivas para contribuir com o debate que 
vai ocorrer na universidade, levando em consideração as consequências de diferentes 
interpretações dos conhecimentos sobre genética e raça para a definição de políticas 
públicas.

Objetivos de aprendizagem da QSC segundo características tipológicas 
dos conteúdos
Os objetivos educacionais desta QSC foram elaborados a partir da tipologia dos 

conteúdos proposta por Zabala (1998). Conforme o autor, “[...] a determinação das fina-
lidades ou dos objetivos da educação, sejam explícitos ou não, é o ponto de partida de 
qualquer análise da prática [educativa]” (ZABALA, 1998, p. 29), e esse modo de deter-
minar consiste em fazê-lo em relação às capacidades que se pretende desenvolver nos 
alunos.

Os propósitos estabelecidos nos objetivos educacionais são imprescindíveis para 
realizar a análise global do processo educacional; porém, quando nos situamos no âm-
bito da aula e, concretamente, numa unidade de análise válida para entender a prática 
que nela acontece, temos que buscar alguns instrumentos mais definidos. (ZABALA, 
1998)

Nesse caso, o autor propõe os conteúdos de aprendizagem8 como instrumentos de 
explicitação das intenções educativas. Decidimos adotar a tipologia de Zabala (1998), 
para explicitar os conteúdos de aprendizagem que propomos para a aplicação da QSC 
apresentada na seção anterior.

8 Entendidos como tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos que não 
abrangem apenas as capacidades cognitivas, como também as motoras, afetivas, de relações inter-
pessoais e inserção social. (ZABALA, 1998)
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Conceituais
• Fatos: a implantação de um sistema de cotas raciais, a qual tem sido debatida 

socialmente no Brasil com mais intensidade no século XXI; o discurso científico 
que tem sido empregado no âmbito de debates sociais, a exemplo daqueles a 
respeito da implantação de políticas públicas de ações afirmativas; os discursos 
racistas comuns na história das ciências naturais e biomédicas; o mito da de-
mocracia racial como discurso obliterador de conquista de direitos raciais no 
Brasil; os mitos relacionados ao cientificismo; 

• Conceitos: raça biológica e raça como construção social; espécie; populações; 
alterização; racismo; evolução; polimorfismo; marcadores genéticos; cientificis-
mo;

• Princípios: frequências regionais de haplogrupos mitocondriais e do cromos-
somo Y como indicativo de ancestralidade; direito a um acesso qualificado aos 
bens sociais e políticos; ampliação do direito à diferença como um dos pilares 
dos direitos sociais.

Procedimentais
• Procedimentos: desenvolver a capacidade argumentativa; interpretar os resul-

tados de estudo de identificação das proporções genéticas de ancestralidade 
africana, europeia e ameríndia;

• Técnicas: compreender como são empregadas as análises do DNA mitocondrial, 
do cromossomo Y e do DNA nuclear; realizar análise de discurso científico so-
bre relações raciais;

• Métodos: comparar diferentes discursos e vínculos ideológicos e políticos.

Atitudinais
• Valores: consideração moral das diferentes raças, etnias e gêneros; valor intrín-

seco e extrínseco de sujeitos; convivência democrática e igualitária entre di-
ferentes grupos com consciência dos mecanismos de poder que permeiam as 
relações sociais;

• Normas: comunicação intersubjetiva entre sujeitos como aspecto central da 
elaboração e constante transformação dos princípios ético-morais que regem os 
conflitos (MARQUES, 2010); consideração sobre a Lei nº 12.711/2012 e o De-
creto nº 7.824/2012, que definem as condições gerais de reservas de vagas para 
negros e indígenas em universidade públicas brasileiras, além da legislação que 
criminaliza os atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional (Lei nº 7.716/1989);

• Atitudes: respeito às diferentes raças e etnias socialmente construídas e solida-
riedade com as minorias sociais, políticas e econômicas e suas formas de resis-
tência; conduzir debate qualificado sobre política de ações afirmativas; criticar, 
em um debate público, a função ideológica do discurso científico sobre raças na 
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geração de processos de alterização e exclusão; e atuar na superação das desi-
gualdades sociais e raciais.

Meios para aplicação e discussão da QSC no ensino
Os fatores que influenciam as relações entre os processos sociais de alterização, ex-

clusão e marginalização de grupos humanos e os discursos ou práticas tecnocientíficas 
aparecem submersos dentro de uma matriz complexa de relações culturais profun-
damente influenciadas por forças históricas, socioeconômicas, políticas e ideológicas 
(SÁNCHEZ-ARTEAGA; SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013), como é o caso que se propõe 
discutir com esta QSC. 

É perceptível como o debate sobre políticas de ações afirmativas está imerso numa 
conjuntura de conflitos, nos quais conhecimentos científicos são frequentemente uti-
lizados para interpretar desigualdades sociais e culturais e meios para reparação das 
mesmas. Sendo assim, a condução dessa QSC deve levar em consideração essa teia de 
complexas relações de poder e estimular sua compreensão e crítica a partir da análise de 
valores e ideologias envolvidos na situação problema. 

Uma forma viável para problematizar esse conjunto de fatores é esclarecer as for-
mas possíveis de relação entre os resultados de Pena e colaboradores (2000) com temas 
e ideologias que constituem o discurso da democracia racial, como a miscigenação, a 
mestiçagem e o branqueamento, através das reações e análises de pesquisadores e atores 
sociais sobre a questão das políticas de ações afirmativas. Para tal intento, podem ser 
utilizados como subsídio para o debate em sala alguns trabalhos e textos que analisam 
e/ou representam essas reações, a exemplo de Bernardino (2002), Santos e Maio (2004, 
2005a, 2005b), Pena e Bortolini (2004), entre outros.9

Podem ser utilizados ainda outros recursos que mobilizam diversos argumentos 
nesse sentido, como vídeos disponíveis na internet, a exemplo da audiência pública so-
bre cotas raciais nas universidades brasileiras, realizada em 2010;10 do debate no Supe-
rior Tribunal Federal sobre constitucionalidade das cotas raciais em 2012;11 do docu-
mentário Raça humana, que revela os bastidores das cotas raciais na Universidade de 
Brasília (UnB),12 e de fragmento do documentário USP 7% que mostra a mobilização em 
favor da cotas raciais na maior universidade do Brasil.13 Além de vídeos, outros veícu-

9 Outra referência que pode ser utilizada é a seção Espaço Aberto do número 23 da revista Horizon-
tes Antropológicos, a qual aborda discussão sobre cotas raciais a partir da enunciação de intelectuais 
sobre um artigo de Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos. Conforme proposta dos editores, 
esse debate promove a relação entre reflexões acadêmicas e a ação política, expandindo o seu 
interesse para além do tema propriamente dito. (TEIXEIRA; STEIL, 2005)

10 Ver em: <https://www.youtube.com/watch?v=lBfsV3tH0T0>.

11 Ver em: <https://www.youtube.com/watch?v=D_6JXx1_Coc>. 

12 Ver em: <https://www.youtube.com/watch?v=y_dbLLBPXLo>. 

13 Ver em: <https://www.youtube.com/watch?v=WAWkE2bU0QM>. 
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los importantes, como sites, jornais e revistas virtuais, reúnem informações pertinentes 
para o debate sobre cotas raciais.14

Essas referências devem balizar as discussões em sala sobre o uso de conhecimentos 
científicos na orientação de decisões políticas e sociais, assim como para gerar exclu-
são e desigualdade. Nesse percurso discursivo, podem ser explorados também alguns 
fatos emblemáticos de alterização e racismo ao longo da história da ciência, além da 
construção do próprio conceito de raças humanas pelas ciências naturais. Para subsidiar 
tal abordagem, propomos utilizar alguns princípios elaborados por Sánchez Arteaga e 
El-Hani (2012) para intervenções educativas sobre racismo científico e relações CTSA.15 
Para os autores, a abordagem do racismo científico do século XIX, na Europa e no Brasil, 
pode desenvolver uma forma de análise de como os discursos da biologia desempenha-
ram uma função ideológica sobre as relações inter-raciais no passado e, nesse sentido 
servem como base para professores e estudantes analisarem as funções ideológicas do 
conhecimento biológico contemporâneo. 

Essa perspectiva de desenvolvimento da QSC em sala de aula corrobora a proposta 
de Hodson (2004) que estabelece quatro níveis de sofisticação de um currículo voltado 
para ação sociopolítica, baseado na abordagem da educação CTSA. Diante deste primei-
ro cenário de discussão, acreditamos que a QSC tem potencialidades de estimular os 
seguintes níveis: 

• percepção da dependência cultural da ciência e da tecnologia; e 

• percepção que o desenvolvimento científico e tecnológico ocorre a partir de 
interesses particulares, com benefícios para alguns em detrimento de outros 
diante de relações da distribuição de riquezas e poder. (HODSON, 2004)

No percurso de aplicação da QSC, pode-se pensar em dois momentos específicos 
para intervenção, conforme objetivos educacionais pretendidos. O primeiro momento, 
composto de leitura do caso e resposta às primeiras seis questões, com posterior debate 
ampliado sobre as temáticas e conceitos identificados. Durante esta etapa, pode ser es-
timulada a prática de pesquisa bibliográfica pelos estudantes para melhor fundamentar 
a discussão, além de permitir maior contato e apropriação das temáticas relacionadas. 

14 Ver em: Jornal do Campus da USP <http://www.jornaldocampus.usp.br/>; Portal Geledés <http://
www.geledes.org.br/#gs.U=W6kpA>; Revista África e Africanidades <http://www.africaeafrica-
nidades.com.br/>; Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) <http://www.
abpn.org.br/Revista/index.php/edicoes/search/results>; Blog do Negro Belchior na Carta Capital 
<http://negrobelchior.cartacapital.com.br/>; Anistia Internacional Brasil: <https://anistia.org.br/?-
no-high>; Carta Educação <http://www.cartaeducacao.com.br/>. Acesso em: 22 nov. 2015.

15 Os autores ressaltam a necessidade e importância de trabalhar em intervenções educativas os dis-
cursos biológicos sobre raças, incluindo as implicações da pesquisa genética contemporânea que 
põe em questão a própria existência de raças na espécie humana.
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Já indicamos algumas fontes e referências para estimular a compreensão sobre os 
vínculos políticos e ideológicos de determinados discursos científicos; porém, se faz ne-
cessário mediar outras reflexões pertinentes à situação-problema, tais como referentes 
aos dados sobre desigualdades raciais no Brasil e à dificuldade de acesso da população 
negra e indígena a direitos sociais mínimos.

Sobre este tema, sugerimos utilizar, por exemplo, pesquisa de Henriques (2001) e 
o Relatório anual das desigualdades raciais no Brasil 2009-2010,16 o que permitirá um 
diálogo a respeito dos mecanismos sociais e razões históricas que obstruem, no Brasil, a 
mobilidade socioeconômica ascendente das pessoas negras e etnicamente distintas do 
padrão eurocêntrico. Nessa questão, é importante ainda debater sobre o acesso desigual 
ao espaço geográfico, disponibilizando para análise as próprias condições de mobilidade 
urbana da população menos favorecida em termos socioeconômicos, de maioria negra, 
e a territorialidade periférica destas. Além disso, pode-se trazer à tona as diversas formas 
de cerceamento dos diretos sociais básicos para esta parcela da população que perduram 
desde o pós-abolição17 e, dessa maneira, dialogar sobre a ideia de colonialidade no pa-
drão de poder hoje hegemônico,18 como forma de conjeturar processos de dominação e 
relações de poder ao longo da história. Outro recurso que pode ser utilizado para apro-
fundar facetas da desigualdade racial no Brasil é o conjunto de dados sobre violência 
contra juventude negra dispostos em Brasil (2015), que agrega dados relativos às dimen-
sões consideradas centrais na determinação da vulnerabilidade dos jovens à violência, 
tais como: taxa de frequência à escola, escolaridade, inserção no mercado de trabalho, 
taxa de mortalidade por causas internas, taxa de mortalidade por causas violentas, valor 
do rendimento familiar médio mensal, entre outros. Em termos gerais, são destaques 
nesse material as elevadas taxas de violência observadas no país contra adolescentes 
e jovens entre 12 e 29 anos de idade, em especial jovens negros, que, em 2013, foram 
18,4% mais encarcerados e 30,5% mais vítimas de homicídios dos que os jovens brancos. 

A prevalência de jovens negros serem mais vítimas de assassinatos do que 
jovens brancos é uma tendência nacional: em média, jovens negros têm 2,5 mais chan-
ces de morrer do que jovens brancos no país. (BRASIL, 2015) Estimular a crítica sobre 
essa conjuntura homicida sobre a juventude negra19 e os fatores sociais, econômicos 

16 Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/desigualdades_ra-
ciais_2009-2010.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2017.

17 Para mais informações sobre, ver o livro As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 
anos após a abolição, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/Livro_desigualdadesraciais.pdf>. Acesso em: 20 
ago. 2017.

18 Para Quijano (2005), um dos eixos fundamentais do padrão de poder mundial é a classificação social da 
população mundial de acordo com a ideia de “raça”, uma construção mental que expressa a experiência 
básica da dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder 
mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo. 

19 Na interpretação de muitos atores políticos e do movimento negro, vivemos efetivamente um 
genocídio da juventude negra, que envolve todas as políticas estatais que sistematicamente têm 
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e políticos em voga é extremamente necessário por dimensionar em última análise as 
consequências nefastas e inadmissíveis do racismo institucionalizado e das diversas po-
líticas estatais no gerenciamento de mortes de uma parcela significativa da juventude 
brasileira. 

Um outro aspecto para condução da QSC é esclarecer sobre questões metodológicas 
e procedimentais da pesquisa de Pena e colaboradores (2000), para incentivar a com-
preensão sobre os dados e conhecimentos teóricos que a genética se baseia para definir 
a composição étnico-racial da população brasileira a partir de marcadores moleculares 
de ancestralidades e concluir sobre a inexistência de raças do ponto de vista biológico. 
Propõe-se, sobre esse aspecto, o uso do trabalho original de Pena e colaboradores (2000), 
além de trabalhos originais da equipe de pesquisa com apresentação dos resultados em 
pormenores para a comunidade científica. (ALVES-SILVA et al., 2000; CARVALHO-SIL-
VA et al., 2001; PARRA et al., 2003)

Num segundo momento de aplicação da QSC, grupos de estudantes deverão levan-
tar possíveis argumentos para sustentar a escolha de decisão diante da questão sete, que 
aponta uma problemática a ser resolvida. Podem ser promovidos espaços para diálogo 
com o(a) professor(a) da disciplina culminando em um momento ampliado de apresen-
tação pública das propostas desenvolvidas e dos argumentos que as sustentam. Depen-
dendo do contexto didático e da disponibilidade de tempo hábil para o desenvolvimen-
to da estratégia pedagógica, pode-se incluir como demanda de pesquisa para qualificar 
as respostas, a fundamentação teórica de estratégias de argumentação nas discussões 
em grupos.20

Estas etapas fundamentarão o nível três, do currículo proposto por Hodson (2004): 
desenvolvimento de próprio ponto de vista dos estudantes e de posições valorativas, 
que iniciam com o fomento da autoestima e do bem-estar pessoal, e estende-se ao 
respeito dos direitos de outros indivíduos, à confiança mútua, à busca de justiça, à 
tomada de decisão cooperativa e criativa e à resolução de conflitos entre indivíduos, 
dentro e entre comunidades. A proposição desse nível de educação dialoga profun-
damente com as diretrizes pedagógicas e princípios políticos de uma educação das 
relações étnico-raciais:

[...] atividades curriculares ou não, em que: – promovam-se oportunidades 
de diálogo em que se conheçam, se ponham em comunicação diferentes 
sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem for-
mas de convivência respeitosa, além da construção de projeto de sociedade 
em que todos se sintam encorajados a expor, defender sua especificidade 
étnico-racial e a buscar garantias para que todos o façam; – sejam incen-

impacto negativo na qualidade de vida da população negra. O genocídio diz respeito a todo ato que 
visa destruir, matar, limitar a reprodução física, cultural e social de um determinado grupo em des-
vantagem social em relação aos outros grupos em determinada sociedade. (FEFFERMANN, 2013)

20 Por exemplo, Toulmin (2006).
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tivadas atividades em que pessoas de diferentes culturas interatuem e se 
interpretem reciprocamente, respeitando os valores, visões de mundo, ra-
ciocínios e pensamentos de cada um [...]. (BRASIL, 2004, p. 11)

Além desta diretriz, o caso em questão pode fomentar outros princípios e demandas 
de uma educação das relações étnico-raciais, como os processos de construção de iden-
tidades raciais, as estratégias de combate a preconceitos e discriminações e o fomento 
de consciências dos direitos raciais e sociais.

A tônica do racismo no debate sobre cotas raciais e a mobilização de discursos cien-
tíficos antirracialistas no combate às políticas de ações afirmativas são, talvez, aspec-
tos da proposta geral desta QSC que mais dialoguem com demandas de uma educação 
das relações étnico-raciais no sentido de potencializar estratégias e ações educativas 
de combate ao racismo e às discriminações; tais demandas estão expressas nos docu-
mentos legais e nas diversas proposições políticas do movimento negro para a educação 
brasileira.21

Ao dimensionar os alicerces e componentes do racismo nesse debate, incluindo seus 
discursos, ideologias e consequências sociais, o(a) professor(a) pode facilmente estabe-
lecer relações com expressões e ações racistas no cotidiano dos(a)s estudantes e traçar 
metas e propostas para superação destas, implicando, segundo as propostas de Gomes 
(2012), na formação de subjetividades inconformistas diante das práticas racistas e no 
conhecimento teórico-conceitual mais aprofundado sobre as questões afro-brasileiras. 

Outra forma de trabalhar relações étnico-raciais a partir do caso em questão é discu-
tir sobre o sentido dos testes de ancestralidade na construção de identidades, ou ainda 
sobre a influência do discurso de desinvenção das raças do ponto de vista biológico em 
processos identitários coletivos que se forjam na luta antirracista e na defesa de políticas 
de ações afirmativas. Um aspecto importante a ser discutido, nesse sentido, é proble-
matizar se marcadores moleculares podem definir quem deve ser assistido(a) por po-
líticas com recorte racial (PENA; BORTOLINE, 2004; SANTOS; BORTOLINE; MAIO, 
2005/2006; SANTOS; MAIO, 2005a) ou ainda se dados genéticos contribuem para re-
forçar identidades minoritárias ou para negação e relativização destas. Nesse debate é 
importante ressaltar a contribuição das políticas afirmativas como mecanismos capazes 
de corrigir o reconhecimento distorcido e a estigmatização que têm sido projetados so-

21 Os principais dispositivos legais que fundamentam tal perspectiva educacional são: Lei 9.394, de 
9 de dezembro de 1996, relacionada às alterações recentes: Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 
e Lei 11.645, de 10 de março de 2008; a Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/
CP- 01/2004, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Ét-
nico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004), e o 
Parecer CNE/CP 03/2004, que fundamenta tais diretrizes; Plano Nacional de Implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana. (BRASIL, 2009)
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bre a população negra, provocando, assim, uma reviravolta identitária ao permitir uma 
atribuição de um valor positivo à classificação social do negro e do indígena.22 

Nesse quesito, é pertinente problematizar a polêmica entre a desconstrução do con-
ceito biológico de raça e a permanência desse conceito enquanto categoria de distinção, 
classificação e discriminação social, fato central na argumentação sobre a defesa e o 
combate às políticas de ações afirmativas e em todo debate sobre a questão racial no 
Brasil. É importante explicitar que a categoria de raça que opera no imaginário da popu-
lação e produz discursos racistas é ainda a ideia de raça produzida pela ciência moder-
na nos séculos XIX e XX. Essa perspectiva de discussão pode ser trabalhada a partir da 
proposição das diretrizes para educação das relações étnico-raciais, as quais entendem 
o conceito de raça como construção social forjada nas tensas relações entre brancos e 
negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito 
biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado. (BRASIL, 2004) 
Essa ideia reitera os escritos de Guimarães (1999, p. 153) sobre a necessidade de teorizar 
as “raças” como o que elas são, ou seja, “[...] construtos sociais, formas de identidade 
baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz, socialmente, para construir, manter 
e reproduzir diferenças e privilégios”. Nessa discussão, é também importante enten-
der a relação do ideário antirracialista com uma política de negação do racismo como 
fenômeno social, buscando compreender como a redução do antirracismo ao antirra-
cialismo sustentou a necessidade de retomada do conceito social de raça na história. 
(GUIMARÃES, 1999; PENA; BIRCHAL, 2006; SCHUCMAN, 2010)

Por fim, com a apresentação das propostas e dos argumentos, deve ser encaminhada 
uma discussão que mobilize os conhecimentos trabalhados e desenvolvidos para o nível 
quatro, do currículo proposto por Hodson (2004): preparo e realização da ação socio-
política. Nesse sentido, pode-se iniciar uma avaliação ampliada sobre as ações coletivas 
que cada grupo elencou como forma de contribuição para o debate que está ocorren-
do na universidade, encaminhada no sentido de caracterizar as ações que conseguem 
responder às demandas sociais/raciais em estreita relação com projetos de sociedade, 
formas de dominação e propostas de transformação social. 

A depender do contexto que essa estratégia de ensino seja desenvolvida, para refletir 
sobre a realidade social local e avaliar a pertinência de atuação no sentido de promoção de 
espaços para discussão sobre políticas de ações afirmativas, podemos propor uma plata-
forma de debates com representantes políticos, institucionais e movimentos sociais, que 
tenha como diretriz a promoção de discussão e encaminhamentos como forma de refletir 
e transformar tais políticas, impactando, assim, a realidade de cada universidade. 

Como resolução desta QSC, pode-se pensar ainda numa atividade pública e didática 
como produto, na qual seja divulgada e problematizada, de forma mais abrangente e 
contextualizada, a interrelação que se estabelece entre conhecimentos científicos e va-

22 Para essa discussão, ver Bernardino (2002).
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riadas demandas sociais e políticas em torno da questão racial. Uma forma para colocar 
em prática tal proposta pode ser baseada em experiências de ensino do nosso grupo de 
pesquisa realizadas desde 2011 sobre ciência e raça,23 cujas motivações iniciais estão 
relacionadas à reflexão sobre os riscos potenciais que discursos teóricos e práticas das 
tecnociências podem apresentar para promover alterização, exclusão e marginalização 
de determinados grupos sociais e culturais. (DIAS et al., 2014) 

Considerações e perspectivas

Problematizar a questão étnico-racial no âmbito do ensino de ciências e biologia a 
partir das controvérsias sociocientíficas é colaborar com a reflexão em salas de aula, e 
fora delas, sobre a compreensão da natureza do conhecimento científico, entendendo a 
ciência como uma atividade social e cultural imersa em contextos históricos nos quais 
permeiam valores, crenças e ideologias que repercutem na construção e no consequente 
uso dos seus aportes teóricos.

Neste caso, em especial, trata-se de contribuir com o debate sobre o papel que a mo-
bilização do conhecimento científico pode exercer em processos de decisões políticas 
contemporâneas que fundamentam alterização, racismo e marginalização de determi-
nados grupos humanos. Dessa forma, tal perspectiva reitera a necessidade de superar 
visões de ciência descontextualizada, a problemática e linear, tão frequentemente abor-
dadas entre professores e estudantes nas escolas. 

Em vista disso, assumimos que a QSC apresentada pode contribuir com a forma-
tação de propostas para trabalhar com tais alicerces teórico-metodológicos em inter-
venções didáticas de ciências e biologia, colaborando com a formação de professores 
nesse sentido e reduzindo, assim, uma lacuna existente na literatura sobre construção de 
práticas educativas voltadas para a questão étnico-racial (GOMES, 2003; VERRANGIA; 
SILVA, 2010) e sobre formulação de estratégias de ensino com enfoque CTSA. (ZEI-
DLER; NICHOLS, 2009)

O processo de implementação desta proposta didática pode encontrar algumas li-
mitações e dificuldades, ao exigir do(a) professor(a) uma apropriação teórica e discursiva 
ampla e diversa, sobre temáticas e conceitos normalmente ausentes e/ou silenciados 
nos currículos de licenciatura em Biologia, por exemplo. Vale ressaltar, ainda, a dificul-
dade em realizar um tratamento adequado da questão racial brasileira, tão múltipla e 
polêmica, e por envolver questões notadamente subjetivas e identitárias.

23 Fruto de uma construção coletiva que envolve pesquisadores do Laboratório de Ensino, Filosofia 
e História da Biologia (Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia) e do Grupo Colabo-
rativo de Pesquisa em Ensino de Ciências (Departamento de Educação da Universidade Estadual 
de Feira de Santana), juntamente com estudantes de graduação em Ciências Biológicas e do Pro-
grama de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC). Essa articulação 
permitiu a construção de oito edições de uma exposição itinerante que aborda de forma interativa 
temáticas que versam sobre ciência, raça, literatura e sociedade.
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A proposição desta QSC só terá sua potencialidade explorada quando concretizar-se 
como prática educativa em salas de aula ou outros espaços educativos, podendo ser 
devidamente investigada a partir da colaboração com pesquisadores do tema e da abor-
dagem curricular CTSA a partir de QSC. Diante do que defendemos e tentamos argu-
mentar neste capítulo, o esforço de substanciar práticas educativas com tal perspectiva 
é derivado de diversas contribuições teóricas, políticas e institucionais nas quais reside 
responsabilidade conjunta de pesquisadores, professores e gestores públicos na conso-
lidação de uma educação que questione as relações de dominação e poder, promova o 
exercício de cidadania de caráter emancipatório, com base numa agenda política. 
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