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A pesquisa investigou a existência de discussões voltadas à temática das relações étnico-raciais, em especial no 
formato de disciplinas, nos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática das instituições baianas de ensino 
superior que funcionam de forma presencial, bem como discutiu a importância e necessidade do tratamento desse 
tema, visando contribuir para uma educação que valorize e respeite a diversidade. Compreende-se como uma pesquisa 
documental e bibliográfica, de cunho qualitativo, em que se analisou documentos e a legislação referente ao tema, além 
dos estudos de Skovsmose (2001), Gomes (2011, 2012), Freire (2005), entre outros. Além disso, a pesquisa desenvolveu-se 
por meio da coleta de dados, tendo questionários como dispositivo. Como resultado, na maior parte das instituições, há 
ausência das discussões nos Projetos Pedagógicos dos cursos e, ainda, constatou-se desinteresse em tratar/inserir a 
temática nesses cursos de formação de professores de Matemática. 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA; RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS; FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 
 
 El estudio investigó la existencia de discusiones vueltas a las relaciones étnico-raciales, con énfasis en el formato de 
asignaturas, en currículos de cursos presenciales de Profesorado en Matemática de las instituciones baianas de 
enseñanza superior, así como se discutió la importancia y la necesidad del tratamiento de este tema, con el propósito 
de contribuir para una educación que valore y respete la diversidad. Se comprende como una investigación documental 
y bibliográfica, de enfoque cualitativo, en el que se analizaron documentos y la legislación referente al tema, aparte de 
los estudios de Skovsmose (2001), Gomes (2011, 2012), Freire (2005), y otros. Fue desarrollada a través de la coleta de datos, 
teniendo cuestionarios como herramienta. Como resultado, en la mayoría de las instituciones, hay la ausencia de 
discusiones en Proyectos Pedagógicos de los cursos y, aún, se constató desinterés en tratar/insertar la temática en estes 
cursos de formación de profesores de Matemática. 
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