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Introdução: O trabalho apresenta um estudo  sobre a formação de professores e trato da
questão étnico racial na perspectiva das mulheres negras estudantes do Curso de
Pedagogia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais- Unileste, discute como
essas estudantes percebem a importância dessa temática no seu processo de
formação.Pensar no sujeito professor/a nesse contexto implica pensar na sua formação,
na necessidade de que  assuma um compromisso político, seu tempo histórico
atendendo aos desafios de sua profissão, bem como aqueles inerentes a sua
constituição de cidadão.  Objetivo:   Compreender como a ausência de uma reflexão
sobre as relações raciais no planejamento escolar, pode ser um empecilho para que a
promoção de relações interpessoais e igualitárias entre os agentes sociais que atuam no
cotidiano da escola não se efetivem. Metodologia:  Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e de campo do tipo quantitativo-descritivo. Foi usado como instrumento
um questionário, com questões, dissertativas e objetivas, referentes  as questões da
pesquisa. Os dados coletados estão sendo analisados a partir da bibliografia estudada.  
A base empírica do estudo foi  composta por estudantes do 1º ao 7º período do Curso
que se autodeclararam pretas e pardas. Resultados: O estudo revela que as mulheres
negras estudantes do Curso de Pedagogia, reconhecem a importância de se prepararem
para discutir a temática das relações étnico raciais no âmbito das escolas. Reconhecem
ainda que mesmo que essas discussões permeiem seu processo de formação há ainda
um longo caminho a percorrer.Acredita-se que essa pesquisa poderá contribuir para
que as futuras professoras, mulheres negras ao reportarem sobre suas vivencias e
trajetórias se sintam encorajadas a assumirem uma atitude aberta de combate ao
racismo e a discriminação, no interior das escolas. Conclusão: Considerando que os
primeiros julgamentos raciais apresentados pelas crianças são frutos do seu contato
com o mundo adulto, formar professores/as que vão lidar diretamente com elas desde a
Educação Infantil que tenham embasamento, preparo e sensibilidade é fundamental.
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