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RESUMO: A pesquisa visa compreender como as discussões relacionadas à temática das relações étnico-raciais estão 
postas nos cursos e programas de formação continuada que os professores que ensinam matemática na rede pública 
de Educação Básica em Feira de Santana participaram, sob a perspectiva das políticas públicas educacionais, tendo 
em vista a escassez de estudos relacionados ao tema e a necessidade de adequação dessas formações, para 
desenvolvimento de uma educação antirracista e cumprimento da legislação. Para desenvolvê-la, serão utilizadas 
como aporte teórico os documentos referentes, além dos resultados de pesquisa na área (GATTI, 2021; GOMES, 2011, 2017; 
MUNANGA, 2019; PAULA et al., 2020). A metodologia, de abordagem qualitativa, usará análise documental, questionários 
e a análise de conteúdo como método. Assim, após a análise das informações, pretende-se compreender como o 
ensino das relações étnico-raciais está posto nos cursos e programas de formação continuada referidos. 
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ABSTRACT: Este estudio tiene como propósito comprender cómo las discusiones sobre las relaciones étnico-raciales 
están puestas en los cursos y programas de formación continuada que los profesores de matemática en la red pública 
de Educación Básica en Feira de Santana participaron, desde la perspectiva de las políticas públicas educativas, 
considerando la escasez de estudios relacionados al tema y a la necesidad de adecuación de estas formaciones, para 
desarrollo de una educación antirracista y cumplimento de la legislación. Para eso, serán utilizadas como aporte 
teórico los documentos referentes y los resultados de estudios en el área (MUNANGA, 2019; GOMES, 2011, 2017; GATTI, 2021; 
PAULA et al., 2020). La metodología, de enfoque cualitativo, hará uso del análisis documental, cuestionarios y el análisis 
de contenido como método. De esa manera, se pretende comprender cómo la enseñanza de las relaciones étnico-
raciales está puesta en los cursos y programas de formación continuada mencionados. 
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