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As políticas de formação de educadores têm primado por uma formação, que podemos caracterizar como, hegemônica e homogeneizada, que valoriza os saberes científicos, pseudamente neutros que preconizam o discurso de igualdade, na valoração de uma visão monocultural, discriminatória, de caráter racista e excludente. Nesse sentido, a oferta de educação para todos, discurso corrente nas políticas governamentais, está longe de atender a nossa diversidade. O desafio que se coloca à educação brasileira é a implementação de políticas públicas sobre currículos que rompa com está perspectiva monocultural e garanta práticas pedagógicas que respeitem a diversidade no âmbito das instituições.
Essa investigação, sobre a formação docente, centrando o olhar sobre o currículo da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiros (FFP/UERJ), se justifica, uma vez que são os profissionais oriundos dessa escola de formação que vão lidar, no contexto social e educacional, com uma realidade multicultural, indagando, principalmente, como se dá, por parte dos professores das licenciaturas, a abordagem da questão racial na sua prática docente. Percebo ainda como emergencial essa investigação, pela exigência aos cursos de formação de professores, de formar profissionais em condições de implementar a Lei 10.639/03 e suas diretrizes, que versa sobre a obrigatoriedade do Ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Daí, indagamos: Como os docentes, dessa faculdade de formação, têm ou vêm se posicionando, em sua prática docente, sobre essa exigência?
Esse projeto de pesquisa, que está sendo desenvolvido junto a FFP/UERJ, campi da UERJ em São Gonçalo/ RJ, tem por objetivo analisar de que forma as questões de cunho racial são inseridas nos currículos de suas licenciaturas em pedagogia, geografia, história, matemática, biologia e letras. A FFP atualmente contém 139 docentes distribuídos entre as seis licenciaturas relacionadas, abrangendo um total de 2774 licenciando. A partir de um questionário, a ser aplicado a todos os docentes dessa instituição, será selecionada uma amostra para aprofundamento das questões, através de entrevista, entre aqueles que já inserem a questão em suas práticas, e entre aqueles que tem uma atitude positiva em face de inclusão das questões relativas a população negra, em suas práticas.
A FFP/São Gonçalo, enquanto local da pesquisa, se apresenta como um espaço instigante para pensar e investigar essa questão, pois devido a sua singularidade trata-se de uma instituição totalmente voltada para formar professores, pois:
Essa possibilidade de formação docente em um espaço no qual o magistério não conotado pejorativamente como opção secundária, abre um campo de possibilidade muito rico na abordagem dos problemas, desejos e sonhos sobre a educação, a educação de qualidade que tanto queremos como projetos para nossas cidades e nosso país. Cabe ressaltar que, uma vez que os cursos estão distribuídos em um mesmo espaço físico, eles - o corpo discente e docente - podem estabelecer relações diretas entre si, além de poderem usufruir de contatos imediatos e permanentes com os diferentes departamentos (...). (Assis e Silva, 2001, p. 98)
Para análise desses dados estamos lançando mão da perspectiva do multiculturalismo crítico, sem perder de vista a advertência apontada por D’Adesky (2000) que, em sua reflexão sobre multiculturalismo e educação, pondera que a promoção desse dialogo visando a interculturalidade e o respeito à diferença é recente na experiência brasileira, mas, ao mesmo tempo, de extrema importância uma vez que:
O multiculturalismo nos ajuda a valorizar a experiência da diferença ausente da perspectiva universalista e a incorporá-la à nossa reflexão. Mostra que a fundação do sujeito situa-se na interação com o outro possibilitando entender o paradoxo da experiência da diferença e do encontro que pode ser enriquecedor e tornar–se igualmente experiência difícil e desestruturadora em suas manifestações históricas e culturais.(D’ Adesky, 2002 p. 130).
Como conhecimento teórico e político, o multiculturalismo crítico representa uma postura epistemológica que rompe com um modelo de sociedade assentado sobre o paradigma de homogeneidade cultural e da ideologia dominante, uma vez que valoriza a discussão sobre as diferenças. Ressalta-se, nesse estudo, que o entendimento da diferença, é fruto das relações históricas, culturais e de poder. Assim, centrar o foco de análise na ação do professor permitirá detectar as correntes de pensamento teórico e político que embasam o reconhecimento, ou não, dos processos identitários da diferença.
Não se pode perder de vista que o professor, no uso de sua autonomia em sala de aula podem ajudar a construir novos conceitos e desconstruir outros, ou abrir mão dessa possibilidade para permanecer como mero reprodutor de uma cultura e ideologia dominantes, que o faz, também, vítima. 
Diante dessa realidade, faz-se necessário garantir a formação de professores imbuído da visão da pluralidade cultural e das tensões a ela relacionada. Para isso tem -se que romper com currículos monoculturais construídos sobre uma noção de universalidade que nada mais é do que uma construção simbólica, a partir de valores culturais e raciais dominantes.  As conseqüências disso podem ser sentidas nas escolas, nas aulas desinteressantes, sem sentido para o aluno, enfim, nas desigualdades impostas pela sociedade, já vistas como irreversíveis.
O desafio que se impõem hoje é uma ação pedagógica centrada em um aporte teórico que ajude a pensar em políticas e prática valorizadoras da pluralidade cultural e desafiadora de preconceito e estereótipos. Neste sentido, o multiculturalismo crítico se apresenta como um aporte teórico à incorporação dessa realidade multicultural.
No centro das reflexões do multiculturalismo destaca-se o conceito de cultura e das identidades formadas nas dimensões relacionais de gênero, etnia, raça, religião e outros determinantes sem perder de vista as lutas históricas pelo reconhecimento identitário.
Demarcado o aporte conceitual, retomamos a nossa trajetória reflexiva/questionadora sobre a formação do professor e as relações raciais. Neste caminho, a questão passa a ser: como pensar a educação, oferecida em instituições de ensino, como instrumento fomentador de processos que possibilitam evitar e impedir que atitudes, ideologias e ações racistas e discriminatórias persistam?
Ciente de que a educação é um fenômeno social, conjunto de ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na relação ativa com o meio cultural e social, num determinado contexto entre grupos e classes sociais, entende-se que o estudo sobre a formação de professores, enquanto forma de intervenção social, e sua relação dialógica com as questões raciais requerem investimento na compreensão da práxis de um dos agentes da educação intencional: o professor. O fio condutor que apontará para uma concepção da referida relação será a visão repensada e ressignificada de formação acrescida de uma visão contextualizada do racismo no Brasil.
Garantir a formação docente a partir de um multiculturalismo crítico, na qual as relações raciais, a identidade racial e o anti-racismo são pontos de reflexão no âmbito do currículo e da formação docente, significa superar a miopia multicultural e racial que tem predominado nos cursos de formação de professores. Pesquisar como os educadores vêm lidando com essas identidades marginalizada e como vem enfrentando o desafio multicultural no cotidiano de suas experiências, permitirá pensar essas relações, no âmbito das salas de aulas dos cursos de formação de educadores, a partir do multiculturalismo critico.
Para dar conta desta pesquisa, priorizaremos, no procedimento metodológico, uma abordagem quantitativa e qualitativa das questões raciais no âmbito da formação de professores, tomando como técnica de pesquisa, a aplicação de questionários a todos os professores da FFP/UERJ, e a realização de entrevistas com parte desses professores.  
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Justificativa
Essa investigação sobre a formação docente para a diversidade étnico-racial se justifica não somente pelo o que esta posto na Lei nº 10639/03, mas em conseqüência das práticas pedagógicas fundamentadas nas teorias progressistas, apontarem a importância de estabelecer a relação entre os conteúdos escolares e as práticas e características sócio-econômicas e raciais dos seus usuários.
De acordo com as teorias pós-criticas, segundo Silva (2003), as relações de poder se dão não só entre as classes sociais, mas também entre outros grupos tais como raciais, étnicos, de gênero, sexuais, podendo se acrescentar a estes a questão geracional. 
A necessidade do recorte do trabalho acadêmico conduziu a autora a privilegiar a questão racial, sem, entretanto, deixar de valorar os demais aspectos da questão.
Objetivos
Investigar a inserção dos estudos sobre a população negra nos currículos dos cursos de licenciaturas da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo.
Referencial Teórico
A teoria de currículo,s que incorpora o multiculturalismo crítico, é o referencial teórico selecionado para analisar os dados a serem coletados. Como, um conhecimento teórico e político, o multiculturalismo crítico representa uma postura epistemológica que rompe com um modelo de sociedade assentado sobre o paradigma de homogeneidade cultural e da ideologia dominante, uma vez que valoriza a discussão sobre as diferenças. Ressalta-se, nesse estudo, que o entendimento da diferença, é fruto das relações históricas, culturais e de poder.

Metodologia:
A metodologia a ser utilizada incorpora os aspectos quantitativos e qualitativos em caráter complementar. Serão aplicados questionários a totalidade do corpo docente (139 atualmente) que atuam nos seis cursos de licenciaturas, abrangendo um total de 2774 licenciandos.
A partir da análise dos questionários aplicados, serão selecionados professores para aprofundamento das questões através de entrevista, tendo como critério a inserção e ou a predisposição da inclusão das questões relativas a população negra, em suas práticas
A FFP/São Gonçalo em quanto local da pesquisa se apresenta como um espaço instigante para pensar e investigar essa questão, pois devido a sua singularidade trata-se de uma instituição totalmente voltada para formar professores.
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