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...Paciência é a sapiência do espírito  
Viver no presente é a base, a chave para seguir bem na viagem  

Evita o desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta  
Esse som é sobre o processo  

 
O PROCESSO É LENTO  

Rápido se monta uma moradia precária  
Lento se constrói uma casa segura  

Rápido a TV te entope de banalidades  
Lento uma leitura certeira te dá um levante  

Rápido se faz uma pichação  
Lento se faz um grafite bem feito  

Rápido uma moto se espatifa contra uma parede  
Lento uma goteira contínua consegue perfurar a mais compacta pedra  

O processo é lento (não tô dizendo que é fácil…)  
O processo é lento  

Tem que trabalhar, trabalhar feito um operário (só que sem horário)  
O processo é lento [...] 

O caminhar contínuo nessa vibe deve ser o modus operandi  
Rápido se faz um aterro pra cobrir o mar  
Lento o mar retoma de vez o seu lugar  
Rápido se derruba uma árvore secular  

Lento desenvolve-se uma planta curativa  
Rápido a violência tenta se justificar  

Lento se percebe aonde tudo isso vai chegar  
Rápido o mundo acelera sua degradação  

Lento, o novo pensamento vai dando sinais sutis da sua existência  
Processo de justiça (lento), educação (lento),  

Processo é lento de informação (lento)  
Percepção (lento)  

Aprendizado (lento)  
Processo é lento de evolução (lento)  

Processo quase eterno de repetição, irmão  
É por isso que eu digo, leva fé  

A parada é essa, não tem outra  
O negócio é seguir no melhor estilo conta-gotas  

“Numa relax, numa tranquila, numa boa”  
Dentro das possibilidades, procurar a melhor opção  

O processo é lento [...] 
Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, cumpadi  

O processo é lento  
Procurando uma melhoria, um futuro um pouco mais descente  

O processo é lento  
É, o processo é lento, mas tamo nessa  

Tá junto, tá junto. 
 

(BNegão. O Processo ) 

 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 

O Brasil contemporâneo participa de um crescente debate em torno das políticas de 

promoção da igualdade das relações étnico-raciais. A discussão sobre a temática 

racial na educação intensificou-se a partir de janeiro de 2003, com a sanção da Lei nº 

10.639. Com este dispositivo legal, não apenas a população negra tornou-se alvo de 

investimentos, mas toda a população brasileira. Parte-se da ideia de que a superação 

do racismo implica uma reeducação para as relações étnico-raciais, como requisito 

para se construir uma sociedade efetivamente democrática. Busca-se uma educação 

na qual não apenas o acesso à escola seja garantido, mas, sobretudo, a permanência 

e o sucesso na trajetória escolar ocorram em um ambiente propício, com base em um 

currículo que respeite e celebre a diversidade. Esta pesquisa situa-se no campo do 

currículo e das relações étnico-raciais. O objetivo é compreender como as inovações 

curriculares no que tange às relações étnico-raciais, propostas pela Lei nº 10.639/03, 

são percebidas e tratadas por educadoras e educandos/as de duas escolas públicas 

da cidade de Sabará, onde a população é predominantemente descendente de 

negros escravizados. Para tentar alcançar tal objetivo, optou-se pela pesquisa 

qualitativa sob a forma do estudo de caso. Os procedimentos metodológicos utilizados 

foram: análise documental, diário de campo, observação sistemática e constante, 

entrevistas semiestruturadas e questionários. Durante sete meses, semanalmente, 

acompanharam-se as aulas da disciplina de História do 5º ano, para analisar como as 

inovações advindas de uma legislação são tratadas em sala de aula, na tentativa de 

obter uma compreensão holística de um fenômeno social, de modo contextualizado. A 

pesquisa identificou intenções, possibilidades e limites no interior das duas escolas no 

sentido de desenvolver trabalhos relacionados à temática racial com propósito 

positivado. Notou-se avanço significativo nas ações de combate ao racismo, com a 

obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, 

mas a efetuação do direito do resgate histórico da contribuição dos negros e 

indígenas na construção e formação da sociedade brasileira é abordada de modo 

ainda acanhado. Nas duas escolas, o processo de reeducação das relações étnico-

raciais ainda se encontra incipiente, no que tange à construção de práticas 

pedagógicas que tentam trazer as histórias e saberes da população negra. 

Palavras-chave: reeducação, relações étnico-raciais, currículo, diversidade, Lei nº 

10.639/2003.  



ABSTRACT 

 

Contemporary Brazil participates in a growing debate on policies for promotion of 

ethnic and racial equality. The discussion on racial issue within education has gained 

intensity since January 2003, when the Law 10.639 was sanctioned. Since the 

sanction of this legal provision, not only the black population became focus of 

investment, but all the people in Brazil, from the perspective that overcoming racism 

implies re-education for ethnic-racial relations, as a requirement to effectively build a 

democratic society. In pursuit of an education system in which not only access to 

school is guaranteed but, mainly, the permanence and success in school occurr in a 

proper environment, based on a curriculum that respects and promotes the diversity. 

This research is in the field of curriculum and ethnic-racial relations. The aim of this 

research is to understand how curricular innovations regarding the ethnic-racial 

relations proposed by Law 10.639/03 are perceived and dealt with by educators and 

learners from two public schools in the town of Sabara, whose population is 

predominantly descended from enslaved blacks. To try to achieve this goal, we opted 

for qualitative research in the form of a case study; among the methods applied, we 

were supported by documental review, field journal, constant and systematic 

observation, semi-structured interviews and questionnaires. Along seven months we 

weekly followed up 5th grade History classes to analyse how innovations arising for 

legislation are treated in the classroom, in an attempt to obtain a holistic 

understanding of a social phenomenon in a contextualized way. The research 

identified intentions, possibilities and limits within the two schools with the purpose of 

developing works related to the racial thematics with an established purpose. We 

noticed a significant advance in actions to combat racism, that include the mandatory 

teaching of Afro-Brazilian, African and Indian History and Culture. But effecting the 

right of historical redemption of the contributions of black and indigenous people in 

the construction and constitution of Brazilian society is still addressed in a rather 

shallow way. In both the schools the process of re-education of ethnic-racial relations 

is still incipient regarding the construction of pedagogical practices that attempt to 

bring up the stories and knowledge of the black population. 

 

Keywords:  re-education, ethnic-racial relations, curriculum, diversity, Law 10.639/03. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história nos apresenta como as populações negras que foram 

desembarcadas no Brasil a partir do século XVI criaram estratégias para 

proteger e manter seus valores e cultura a partir da resistência. As barreiras 

forjadas no contexto da escravização não impediram a continuidade das 

histórias e das culturas africanas em solo brasileiro. Assim a reconstrução e a 

recriação das tradições do continente africano no Brasil deram origem ao que 

denominamos de africanidade brasileira.  

A partir do entendimento de que a escola é uma instituição sociocultural 

responsável pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura, acredita-se 

que ela também seja responsável por trabalhar a partir do múltiplo, que é a 

essência da sociedade brasileira. 

O Brasil contemporâneo participa de um crescente debate em torno das 

políticas de promoção da igualdade das relações étnico-raciais. A discussão 

sobre a temática racial na educação ganhou intensidade a partir de janeiro de 

2003, quando foi sancionada a Lei nº 10.639. Trata-se de uma política pública 

de educação, que em seus dez anos já constituiu uma geração de 

educandos/as que tiveram suas experiências educacionais, acredita-se, a partir 

desta proposta. 

Entre os desafios que se colocam atualmente para a sociedade 

brasileira, com vistas à construção da democracia e da inclusão social, em uma 

perspectiva ampla, destacam-se o combate às desigualdades e às diferentes 

formas de discriminação racial e a promoção e celebração da diferença e da 

diversidade.  

Várias são as manifestações e iniciativas que têm sido empreendidas 

para a superação destes desafios, tanto no âmbito dos movimentos sociais 

como no das políticas públicas. Em diferentes instâncias, estudiosos e políticos 

estão mobilizados não apenas pela ampliação do direito à educação, mas 

também em prol de uma educação de qualidade e com equidade, ou seja, não 

apenas para que o acesso universal à escola seja garantido, mas, 

principalmente, a permanência e o sucesso na trajetória escolar ocorram em 

um ambiente propício, com base em um currículo que respeite e celebre a 

diferença e a diversidade. 
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Neste sentido, não somente a população negra se torna alvo de 

investimentos, mas toda a população brasileira, a partir da perspectiva de que 

a superação do racismo implica uma reeducação para as relações étnico-

raciais, como requisito para se construir uma sociedade efetivamente 

democrática.  

A referida Lei e suas respectivas formas de regulamentação vinculam-se 

à garantia do direito à educação e requalificam neste o direito à diferença. Sua 

efetivação como política pública vem percorrendo uma trajetória densa e 

complexa, pois os níveis de intensidade de efetivação da Lei nº 10.639/03 

ocorrem de maneira diferenciada pelos diversos sistemas de ensino.  

A intenção desta pesquisa foi perceber e analisar como as inovações 

curriculares no que tange às relações étnico-raciais propostas pela Lei nº 

10.639/03 são percebidas e tratadas por educadoras e educandos/as de duas 

escolas públicas da localidade de Sabará, onde a população é 

predominantemente descendente de negros escravizados. 

Em linhas gerais, a educação, além de um direito social, é um processo 

de desenvolvimento humano. Pretende-se observar como a escola, enquanto 

espaço sociocultural, relaciona-se com a diversidade histórico-cultural na qual 

se encontra. A finalidade foi perceber se esta diversidade alcança a aplicação 

da Lei nº 10.639/03. A partir desta, surgiram algumas questões, como: seria 

possível encontrar nas escolas de Sabará uma prática que visava articular a 

garantia dos direitos sociais e o respeito à diversidade humana e cultural, em 

concordância com a Lei que tornou obrigatória a inclusão do ensino da História 

da África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos dos estabelecimentos de 

ensino públicos e particulares da educação básica? O currículo e as estratégias 

pedagógicas da escola interagiam com a diversidade cultural e histórica da 

cidade? E finalmente: como a escola focalizava as questões relativas à Lei nº 

10.639/03? A variedade étnico-cultural predominante na cidade de Sabará 

alcançava as aulas sobre História Afro-Brasileira e Africana? 

A escolha da cidade de Sabará como lócus da investigação se deve a 

sua história. Sua origem se deu num arraial de bandeirantes que surgiu no fim 

do século XVII, ligado à descoberta de ouro na região. A história nos revela a 

importância da cidade no cenário econômico e educacional da província. Hoje 

a cidade, com 126.269 habitantes, é resultado de um Brasil colonial que 
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proporcionou uma população de descendentes de negros escravizados, índios 

e portugueses: 70,27% dos sabarenses se autodeclararam como preto/pardos 

no quesito cor/raça, dados do último censo. 

As questões que me trouxeram à realização desta pesquisa estão 

relacionadas ao meu lugar no mundo: mulher, negra, educadora, que em minha 

experiência escolar (educação básica) não me oportunizaram reconhecer e 

valorizar a cultura e a história afro-brasileira e africana. Uma educação pela 

qual, hoje, luto, dentro de uma perspectiva multicultural e igualitária, para 

difusão do conhecimento e na tentativa de romper com a lógica eurocêntrica e 

etnocêntrica que conhecemos. 

Como foi dito, o foco desta pesquisa são as relações étnico-raciais 

dentro da escola, e a cidade escolhida foi Sabará, já que esta possui uma 

população ligada fortemente à história social e cultural da colonização. O pano 

de fundo da pesquisa é a Lei nº 10.639/03 e seus desdobramentos 

pedagógicos, principalmente o currículo, que deve vir ao encontro das 

realidades sociais com as quais se depara. Os sujeitos foram educandos/as e 

educadoras da educação básica, agentes principais de todas as práticas 

culturais, sociais e políticas forjadas dentro da escola, numa sociedade 

multirracial de predominância da etnia afrodescendente. 

Buscando facilitar a leitura e interligar os elos que envolveram as 

questões aqui propostas, este estudo está estruturado da seguinte forma: 

 No capítulo “O processo de investigação: metodologia”, trato da 

metodologia e dos variados procedimentos e técnicas de pesquisa. Esforço-me 

para apresentar o caminho percorrido e as escolhas metodológicas que me 

auxiliaram na compreensão do objeto investigado. 

 O capítulo seguinte, “A perspectiva crítica do currículo”, foi dividido em 

duas partes. Na primeira, abordo o currículo a partir da compreensão de que 

este é o resultado de um processo social constituído de conflitos e lutas entre 

diferentes tradições e concepções sociais. A perspectiva crítica traz a noção de 

que as diferenças impostas através do currículo são produto social, cultural, 

histórico e econômico e foram construídas no contexto de relações sociais e de 

poder. Na segunda parte, inicio uma discussão teórica sobre o 

multiculturalismo a partir da ótica intercultural. Em seguida, trabalho com 

alguns conceitos necessários para um currículo intercultural. 



17 
 

 No próximo capítulo, “A caminhada por uma educação anti-racista: a 

trajetória da Lei Federal nº 10.639/03”, apresento um histórico que culminou na 

Lei nº 10.639/03 e descrevo o meu entendimento sobre relações raciais e 

educação, quais os instrumentos legais que devem orientar as instituições 

educacionais sobre o trabalho com a temática racial; em seguida, desenvolvo 

uma análise sobre o Projeto Político Pedagógico e o Planejamento de Ensino 

das escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta. 

No capítulo “Lugares de memória em Sabará: cultura e religiosidade”, 

realizo um pequeno resgate da contribuição do grupo étnico negro da cidade 

de Sabará. Trata-se de um levantamento de alguns patrimônios culturais 

materiais e imateriais que carregam as representações das matrizes africanas 

na cidade. A partir deste levantamento, iniciei um diálogo entre estas marcas 

africanas na cidade e a educação escolarizada. 

 No penúltimo capítulo, “A implementação da Lei nº 10.639/03 nas 

escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta”, descrevo e analiso as práticas 

desenvolvidas pelas duas escolas, e apresento as possibilidades e os limites 

da materialidade da Lei nas aulas de História do 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

 O último capítulo, “Formação docente: contexto de que-fazer”, trato de 

alguns aspectos sobre a formação docente, já que esta é o alicerce das ações 

das educadoras e mostrou-se um aspecto fundamental. 

Por fim, diante de tudo o que foi visto e analisado, teço as considerações 

ou indagações finais. 
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2 O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO: METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresentará a metodologia da pesquisa de campo 

realizada no decorrer de maio a novembro de 2012. A intenção deste 

empreendimento foi compreender as ações pedagógicas e curriculares no que 

tange à Lei nº 10.639/03 – isto é, perceber como as inovações advindas desta 

legislação são tratadas em sala de aula – na Escola Henrique Alexandrino e na 

Escola Luzia Pinta, visando à reeducação das relações étnico-raciais. Portanto, 

não se trata de uma avaliação ou descrição das práticas curriculares, mas sim 

da tentativa de uma compreensão holística de um fenômeno social de modo 

contextualizado, para buscar direções e sugerir alternativas pedagógicas. 

Entende-se que para produzir um conhecimento científico é necessário 

ter consciência de que a ciência não é separada do mundo e os problemas 

intrínsecos a ela são parte de uma época e de uma cultura, portanto seus 

resultados estão imbricados em processos históricos e são provisórios.  

A questão metodológica é crucial para o processo de pesquisa, uma vez 

que as escolhas metodológicas definem as formas de aproximação da 

pesquisadora com o objeto a ser estudado. Devido à escolha deste, elegeu-se 

como meio de investigação a pesquisa qualitativa. Acredita-se que a 

abordagem qualitativa justifica-se, principalmente, por ser uma forma mais 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social (a reeducação 

para as relações étnico-raciais em detrimento de uma lei). Como assinala Alves 

(1991), esta abordagem 

  

[...] parte do pressuposto de que as pessoas agem em função de 
suas crenças, percepções, sentimentos e valores e seu 
comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se 
dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. (ALVES, 
1991, p. 54). 

 

Como o interesse aqui é compreender de que modo as alterações 

curriculares que se relacionam com a temática étnico-racial estão sendo 

abordadas por educandos/as e educadoras na Escola Henrique Alexandrino e 

na Escola Luzia Pinta, procurou-se, ainda, verificar como o currículo e as 

estratégias pedagógicas das escolas interagem com a diversidade étnico, 

cultural e histórica da cidade de Sabará. Para tal, exige-se naturalmente a 
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imersão no espaço onde ocorre, o que demandou, uma pesquisa descritiva e 

explicativa. 

O trabalho aqui apresentado, por ser de cunho qualitativo, exigiu da 

pesquisadora uma presença significativa no campo. Assim, algumas técnicas e 

categorias metodológicas do estudo de caso, da etnografia e da observação 

participante, além da análise de documentos oficiais e discursos produzidos 

fora ou dentro das escolas, foram aspectos importantes na elucidação dos 

objetivos. O recurso metodológico mais significativo empregado foi o diário de 

campo. A prática de registrar as observações e impressões permitiu apontar 

para a “história não-documentada” (ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 134) 

dos/as educandos/as e educadoras, ou seja, das escolas. O recurso 

etnográfico do diário de campo é onde a “homogeneidade documentada 

decompõe-se em múltiplas realidades cotidianas”, pois ali se relata a existência 

das escolas, em seu funcionamento e movimento. (ROCKWELL; EZPELETA, 

2007, p. 134). 

 Entre as várias formas que a pesquisa qualitativa pode assumir, situa-se 

esta como um estudo de caso, Lüdke e André (1986) afirmam que o estudo de 

caso possibilita a imersão em um determinado contexto, de acordo com as 

demandas da pesquisa, ou seja, para a apreensão completa do objeto, é 

necessário levar em conta o seu contexto. E, para realizar o estudo de caso, 

faz-se necessária a observação. A observação participante requer do 

pesquisador uma presença constante no cotidiano escolar. O investigador faz 

parte do cotidiano e experimenta junto com os/as educandos/as e 

educadores/as os processos escolares do dia a dia, por isso, participante. 

Entretanto, deve-se interferir o mínimo possível nas relações que se 

estabelecem em sala de aula. (GOLDENBERG, 1997).  

O estudo de documentos, os registros e impressões manifestas no diário 

de campo, a observação sistemática e constante, as entrevistas e os 

questionários constituíram e orquestraram esta pesquisa. Todas essas técnicas 

metodológicas, juntamente com o diálogo e os estudos de bibliografias 

especializadas da área, foram elementos que garantiram a análise e a 

sistematização dos dados obtidos e declarados nesta pesquisa. 

Nesse sentido, apresento as etapas e desafios vivenciados na pesquisa 

de campo realizada nas escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta, com o 
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objetivo de analisar e compreender em que medida as práticas curriculares 

cotidianas desenvolvidas nestes espaços alcançam a temática étnico-racial. 

A participação enquanto pesquisadora foi intensa e constante, e não se 

limitou apenas à sala de aula. Buscou-se observar o que estava ao meu 

alcance: o recreio, as saídas dos/as educandos/as, a sala das educadoras, 

enfim, a pesquisa tomou as escolas como um todo, inseridas em um contexto 

social maior, que é a comunidade. 

Para melhor organizar o texto, apoiou-se em Alves (1991), e a pesquisa 

ora apresentada conta com “três grandes etapas”, a saber: período 

exploratório, investigação focalizada e análise final e elaboração do relatório. 

 

2.1 A caracterização do campo: a Escola Henrique Alexandrino e a Escola 

Luzia Pinta 

 

Corrobora-se a concepção crítica, a escola nesta interpretação é um 

aparelho do Estado (ALTHUSSER, 1975; APPLE, 1999) e, nesta perspectiva, a 

instituição escolar é disseminadora dos valores dominantes. As versões críticas 

da escola baseiam-se na história documentada, demonstrando o caráter 

reprodutor da ideologia dominante e das relações sociais de produção no 

ambiente escolar. Em contrapartida, existe a história não documentada, que é 

o material, a vida da escola no dia a dia. (ROCKWELL ; EZPELETA, 2007). 

 

Nesta história, a determinação e presença estatal se entrecruzam 
com as determinações e presenças civis de variadas características. 
A homogeneidade documentada decompõe-se em múltiplas 
realidades cotidianas. Nesta história não-documentada, nesta 
dimensão cotidiana, os trabalhadores, os alunos e os pais se 
apropriam dos subsídios e das prescrições estatais e constroem a 
escola. (ROCKWELL; EZPELETA, 2007, p. 134). 

 

Por este motivo se faz necessário registrar esta história não 

documentada. Optou-se por analisar a existência cotidiana escolar e buscar, no 

presente, os elementos estatais e civis com os quais esta se constrói. 

A cidade de Sabará conta atualmente com 30 escolas da rede municipal, 

sendo que destas 23 atendem as modalidades de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e 07 somente ao Ensino Fundamental. Na rede estadual de 

ensino, são 15 escolas no total, sendo a distribuição por modalidade: 05 Ensino 
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Fundamental; 05 Ensino Fundamental e Médio; 03 Ensino Fundamental, Médio 

e Educação de Jovens e Adultos (EJA); 02 Ensino Médio e EJA. Do total de 

escolas da rede pública de ensino, cinco se encontram na região do centro 

histórico da cidade. 

Como toda a escolha é interessada, a seleção das duas1 instituições se 

deu a partir de aspectos geográficos e históricos. A escola do centro – 

Henrique Alexandrino – foi eleita pelo fato de se acreditar que as interações 

culturais no centro da cidade são mais intensas; e a do bairro Roça Grande – 

Luzia Pinta – foi escolhida pela história, o bairro existe desde 1707. Acreditava-

se neste momento (da escolha) que os/as educandos/as atendidos/as eram 

moradores destes bairros, para a pesquisa este fato era importante por gerar o 

sentimento de pertencimento, e este poder destacar as características culturais 

e raciais que venham a ocorrer nestes espaços. A crença na ideia de 

pertencimento educando/a – comunidade/bairro se esvaiu quando já estava no 

campo, pois fui informada que, em razão de a Secretaria de Educação fornecer 

transporte gratuito para os estudantes, pulveriza-se esta relação. 

A Escola Henrique Alexandrino (escola municipal) está situada no centro 

da cidade e atende um público de estudantes bem variado e de diversos 

bairros da cidade, sua fundação foi em 1992. É uma pequena escola e possui 

dois prédios com aproximadamente 10 salas de aula para a modalidade do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º anos), distribuídas pelos turnos matutino e 

vespertino, no turno da noite tem-se a Educação de Jovens e Adultos, portanto, 

poucos/as são os/as educandos/as atendidos/as (aproximadamente 350 

alunos). Seu nome fictício está associado a uma personalidade sabarense. 

Homem negro, neto de escravizados, nascido em 1906 e que dedicou os anos 

de sua vida aos cuidados para com a igreja do Rosário, onde seus pais 

também foram zeladores, foi um profundo conhecedor da igreja de Nossa 

Senhora do Rosário. 

A Escola Luzia Pinta (nome da primeira mãe de santo em Sabará – o 

escolhemos no sentido de render uma homenagem a esta mulher negra, que 

se tornou protagonista de sua história, porém sem o devido reconhecimento 

                                                           
1
  A opção por duas escolas em nenhum momento foi para tecer uma comparação, e sim 

analisar mais de uma realidade em que se poderiam desenvolver práticas relacionadas à 

temática étnico-racial.  
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oficial). Esta escola, também municipal, localiza-se no bairro Roça Grande, um 

dos mais antigos e também mais pobres de Sabará, com altos índices de 

violência e vulnerabilidade, de acordo com o diagnóstico socioeconômico 

realizado pela Rede Colaborativa Sabará2 em setembro de 2004. Os/as 

educandos/as desta escola são prioritariamente deste bairro, mas tem-se 

também um número significativo de estudantes dos bairros limítrofes. É uma 

escola pequena, fundada no ano de 1985 em terreno cedido pela Igreja 

católica. Nos turnos da manhã e tarde, tem-se o Ensino Fundamental (1º ao 5º 

anos), no turno da noite atende-se a Educação de Jovens e Adultos, com 

aproximadamente 300 estudantes. 

Selecionadas as escolas, iniciou-se a pesquisa com duração de sete 

meses, com visitas semanais, para observação das aulas, anotações no diário 

de campo, realização de entrevistas, aplicação dos questionários e estudo de 

documentos referentes às escolas. 

 

2.2 A fase exploratória 

 

Suplantado o primeiro desafio metodológico, a escolha das duas 

escolas, depois de recebida a autorização, iniciou-se o processo das visitas 

exploratórias. No primeiro contato com as coordenadoras pedagógicas, 

solicitou-se que fossem indicadas duas educadoras (uma de cada escola) do 5º 

ano que concordasse com a presença de uma pesquisadora em sua turma. A 

única exigência foi o 5º ano, pois necessitava-se perceber como os/as 

educandos/as também tratavam da temática, e para isso é preciso um pouco 

de maturidade, a criança-adolescente, vivendo transformações 

comportamentais psicológicas e biológicas, possibilitaria situações mais ricas. 

Como era de se esperar, as coordenadoras encaminharam-me para 

educadoras com mais tempo de experiência nas instituições. 

Nas duas escolas, a permanência se deu de maio a novembro de 2012, 

perfazendo sete meses. Vale destacar que o intento para a entrada no campo 

era o início do mês de maio, devido à referência ao dia 13, mas por questões 

burocráticas iniciou-se a pesquisa de campo no dia 21 e o encerramento 

                                                           
2
 Informações disponíveis em: <http://www.redesabara.org.br>. Acesso em: 24 dez. 2012. 
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ocorreu no dia 24 de novembro (semana da consciência negra). Realizou-se o 

acompanhamento/observação semanal em cada uma das duas instituições, 

exclusivamente das aulas de História do 5º ano. O objetivo preliminar era o de 

observar as aulas de História, Literatura e Artes, já que no texto da lei são as 

áreas prioritárias para ministrar os conteúdos referentes à história e cultura 

afro-brasileira e africana, embora a exigência se estenda para todo o currículo, 

mas estes são os conteúdos principais. Porém, no Ensino Fundamental I, os/as 

educandos/as não têm a disciplina de Literatura, esta é trabalhada dentro da 

disciplina de Língua Portuguesa, que possui quatro grandes eixos (Linguagem 

Oral, Prática de Leitura, Conhecimentos Linguísticos e Produção de Textos), os 

quais, por sua amplitude e por consequência sua não especificidade, poderiam 

não atender aos objetivos desta pesquisa. Sobre o conteúdo de Artes, em uma 

escola ele havia sido retirado; na outra, estavam passando por um processo de 

mudança com a contratação de uma profissional licenciada em Artes. Pelo fato 

de a pesquisa ocorrer em um período de transição (e como geralmente estes 

processos são lentos), não seria possível realizar uma análise significativa 

deste conteúdo, pelo menos neste momento. 

Procurou-se a ambientação com as escolas escolhidas, a percepção de 

sua rotina, o reconhecimento das turmas, das educadoras acompanhadas. O 

adentramento se deu de forma progressiva, em busca de um espaço de 

aproximação e quebra de possíveis resistências. 

 

2.3 Análise sistemática do universo da pesquisa 

 

Ainda no mês de maio, iniciou-se a segunda fase da pesquisa – a 

“investigação focalizada”, segundo Alves (1991), que se caracterizou pela 

coleta sistemática e analítica dos dados. Neste momento, foi fundamental e 

decisivo o uso das técnicas de pesquisa do estudo de caso, como: observação 

de aulas, entrevistas, estudo de documentos, aplicação de questionário e, 

principalmente, as anotações no diário de campo. 

Observar o cotidiano da sala de aula, é muito mais do que “chegar e 

observar”, é buscar a vida, perceber a interpretação que alguns sujeitos dão 

para a escola. Para Ezpeleta e Rockwell (1986), é imprescindível considerar os 

sujeitos que dia a dia experimentam, reproduzem, conhecem e transformam a 
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escola. Os sujeitos desta pesquisa são os/as educandos/as de duas turmas do 

5º ano, com idade entre 10 e 12 anos; e duas educadoras,3 Nzinga – graduada 

em Pedagogia, com nove anos de experiência na área, leciona na Escola 

Henrique Alexandrino há seis anos – e Makeda – fez o Normal Superior, tem 

25 anos de experiência na área e leciona na Escola Luzia Pinta há 24 anos. 

Nesta etapa, identificaram-se algumas dificuldades, chegar às escolas e 

registrar o que se observa causa tensão. Rockwell e Ezpeleta (2007) afirmam 

que, mesmo com uma boa preparação prévia, o observador precisa de uma 

vigilância permanente. As escolas, como instituições socioculturais, 

apresentam uma dinâmica natural que pode confundir o pesquisador, isto 

exigiu um grande esforço para se manter o foco somente nas questões étnico-

raciais. Para isso, o guia de observação foi muito útil, sendo assim, em 

qualquer momento da sala de aula em que algo relacionado à temática racial 

emergisse, seja pelos/as educandos/as ou pelas educadoras este era 

registrado em seu contexto. 

Algumas inquietações acompanharam a pesquisadora durante toda a 

investigação focalizada, e procurou-se perceber: se nas aulas de História 

existia algum tipo de discussão ligada à cultura afro-brasileira e africana que 

apontasse para a valorização da população negra; se o currículo e as 

estratégias pedagógicas utilizadas pelas educadoras das escolas interagiam 

com a diversidade cultural e histórica do seu contexto; e se na sala de aula 

havia espaço para a integração dos diversos saberes trazidos pelos/as 

educandos/as e educadoras, que abarcam a diversidade étnico-racial e cultural 

na qual estão imersos. Estas inquietações deram origem à questão problema 

da pesquisa, a saber: como a escola focaliza as questões alusivas à Lei nº 

10.639/03? A variedade étnico-cultural da cidade de Sabará alcança as aulas 

sobre história afro-brasileira e africana? 

Assim, as observações não estavam centradas apenas na ação 

educativa das educadoras, mas no conjunto da sala de aula. 

Realizou-se o registro das aulas via anotações, e, em alguns momentos 

no texto da dissertação, utilizo as citações literais dos sujeitos envolvidos, uma 

                                                           
3
 Os nomes fictícios das educadoras remetem a duas rainhas africanas. 
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vez que assim foi acordado entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. 

Estas prestam um grande serviço na elucidação de algumas questões. 

As entrevistas com as educadoras foram gravadas em áudio e 

transcritas pela pesquisadora com a devida permissão, o mesmo aconteceu 

com as coordenadoras pedagógicas. As entrevistas foram fundamentais para 

as considerações realizadas nesta pesquisa, embora tenha-se percebido que 

as entrevistadas limitaram em alguns momentos seus discursos – devido ao 

receio natural da gravação em áudio. Mas o diário de campo foi o principal 

recurso. Nele, além de anotações, deixo também minhas impressões pessoais 

das experiências vivenciadas.  

O exercício de observar, anotar, questionar e me posicionar 

cotidianamente durante a pesquisa de campo foi o que garantiu elementos que 

compõem os resultados, considerações e propostas aqui apresentadas e 

debatidas. Entretanto, procuro estar atenta para a complexa relação entre o 

prescrito e o que de fato acontecia na escola. 

Além de acompanhar as aulas e atividades das escolas, realizaram-se 

também duas visitas à Secretaria de Educação, em duas gerências: a de 

“Ensino” para melhor compreender o processo de elaboração do Planejamento 

de Ensino, e a de “Programas Socioeducativos e Culturais”, responsável pelo 

trato com a diversidade dentro das escolas. As conversas foram registradas no 

diário de campo e possibilitaram uma visão holística do processo educativo em 

Sabará. 

Recapitulando, os elementos metodológicos mais relevantes para o 

cumprimento dos objetivos e questionamentos no espaço investigado foram: a 

observação com anotações no diário de campo, as entrevistas com as 

educadoras e coordenadoras e um importante questionário aplicado aos/às 

educandos/as. 

Finalmente, é preciso considerar que a pesquisa de campo aqui 

empreendida, por seu caráter qualitativo, proporcionou um grande volume de 

informações, questionamentos e impressões. Contudo, nem todas podem ser 

aqui relatadas, devido aos limites de uma dissertação. Por isso, procurou-se 

sintetizar ao máximo as considerações e resultados adiante sistematizados. 

Buscou-se também ir além da mera descrição dos eventos observados ou da 

reprodução das falas: na interpretação dos dados, enfatiza-se o diálogo entre o 
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referencial teórico e a análise destes. Por fim, ressalto o objetivo em conduzir o 

texto que se segue com exatidão, refletindo minhas interpretações, conclusões, 

alcances e limitações. 
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3 A PERSPECTIVA CRÍTICA DO CURRÍCULO 

 

O poder opera na sociedade, pensemos nos livros que 
tratam Rosa Parks como uma mera afro-americana que 
se encontrava simplesmente cansada de se sentar na 
traseira do autocarro em vez de discutirem a sua 
formação em desobediência civil organizada na 
Highlander Folk School. (Michael Apple) 

 

Para examinarmos uma inovação curricular no que tange às relações 

étnico-raciais, é necessário esclarecer o que compreendemos sobre currículo. 

Percebemo-lo como as experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, em meio a relações sociais, culturais e econômicas, que 

contribuem para a construção das identidades dos/as educandos/as. O 

currículo escolar integra-se ao conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas.  

Silva (2007) assinala que os argumentos sobre o currículo incorporam, 

com maior ou menor ênfase, discussões sobre conhecimentos escolares, 

procedimentos e relações sociais que configuram o cenário social e 

relacionam-se: às transformações que se deseja realizar nos/as educandos/as, 

aos valores que se deseja propor e às identidades que se pretende construir. 

Os conceitos de conhecimento, verdade, poder e identidade marcam 

constantemente as discussões sobre as questões curriculares.  

Assim, o currículo é o resultado de um processo social constituído de 

conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais.  

 
O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas 
um processo social, no qual convivem, lado a lado fatores lógicos, 
epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais menos nobres e 
menos formais, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e 
culturais, necessidade de legitimação e de controle, propósitos de 
dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero. 
[...] O currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 
conhecimentos considerados socialmente válidos. (SILVA, 1996, p. 
79). 

 

A abordagem nesta pesquisa está centrada na tendência crítica do 

currículo, pois a “tradição crítica é guiada por questões sociológicas, políticas e 

epistemológicas”. (SILVA, 1996, p. 83). Este autor sintetiza o que para ele 

deveria ser um dos objetivos centrais de um currículo crítico, este deveria 

tornar visível o caráter construído do currículo, ou seja, a sua natureza 
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relacional. “Uma perspectiva social e pedagógica crítica, deveria nos permitir 

interromper com o processo de fetichização4 [...] tornando visíveis as conexões 

entre essa aparência fetichizada e as relações sociais que ela esconde.” 

(SILVA, 1996, p. 202). Conhecimento e currículo são artefatos históricos e 

sociais, não podemos considerá-los como invenções naturais ou 

desinteressadas.  

A teoria crítica traz a noção de que as diferenças impostas através do 

currículo são produtos sociais, construídos no contexto de relações sociais e de 

poder. 

Sendo assim:  

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber 
e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também 
no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais 
para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, 
currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. 
O currículo corporifica relações sociais. (SILVA, 1996, p. 23). 

 

Para tanto, o currículo é um campo construído pela intersecção de três esferas; 

a ideologia, a cultura e as relações de poder. Há outros temas importantes que 

ampliam e estendem a extensão desses conceitos. Porém, estes três eixos se 

destacam na arena política atual. “Ideologia, cultura e poder, em suas relações 

com o currículo, são assim conceitos centrais que sintetizam as preocupações 

e problemáticas da teorização educacional crítica.” (SILVA, 1996, p. 92).  

Problematizando o conhecimento corporificado como currículo 

educacional, acredita-se que a analogia entre essas três esferas resulta em 

visões e significados que contribuem para formar as identidades sociais que 

lhes são convenientes. “O currículo está centralmente envolvido naquilo que 

somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo 

produz, o currículo nos produz”. (SILVA, 1999, p. 27). 

 

  

                                                           
4
 O fetichismo é um conceito de Marx, trata-se de um processo, pelo qual as relações se 

tornam invisíveis, “fazendo aparecer tão somente a coisa, o objeto, a mercadoria, de forma 
isolada, desconectada.” (SILVA, 1996, p. 200). Consiste em “esconder” as relações sociais 
que levam à construção ou à condição de construção de uma determinada “coisa”. 
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3.1 Ideologia, cultura e poder: em suas relações com o currículo 

 

 Conforme Silva (1996), desde o início da teorização crítica em educação 

“ideologia” tem sido um dos conceitos fundamentais a orientar a análise da 

escolarização de forma genérica, e do currículo em particular. A obra Aparelhos 

Ideológicos de Estado, de Althusser (1985), é considerada um marco na 

discussão sobre ideologia e educação. Esse autor argumenta que a 

permanência da sociedade capitalista depende da reprodução de seus 

componentes econômicos (força de trabalho e meios de produção) e da 

reprodução de seus componentes ideológicos. Consistindo de tal modo, a 

sociedade capitalista não se sustentaria se não houvesse mecanismos e 

instituições que garantissem o que é “posto”. Para Althusser (1985), a 

disseminação da ideologia é feita pelos aparelhos ideológicos do Estado entre 

os quais está a escola, ela é central nesta engrenagem, pois alcança quase 

toda a população. 

 

O aparelho ideológico dominante nas formações capitalistas maduras 
é o aparelho ideológico escolar. O papel dominante cabe à escola, se 
bem que sua música seja silenciosa. Ela recebe as crianças de todas 
as classes em sua idade mais vulnerável, inculcando-lhes saberes 
práticos envolvidos na ideologia dominante [...] (ALTHUSSER, 1985, 
p. 32). 

 

Basicamente, Althusser (1985) alegava que a educação constituía um 

dos fundamentais dispositivos através do qual a classe dominante imprimiria 

suas ideias, garantindo assim a reprodução da estrutura social. A escola 

contribui para a reprodução de uma sociedade capitalista e discriminatória na 

medida em que “ela inclina as pessoas das classes subordinadas à submissão 

e a obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem a 

comandar e controlar”. (SILVA, 2007, p. 32). Quando Althusser (1985) faz a 

relação entre ideologia e escola, esta possui um caráter bastante mecanicista e 

funcionalista. Faz-se necessário evidenciar que as escolas não são meramente 

instituições de reprodução, onde todos os sujeitos que lá estão são passivos e 

ávidos para adaptar-se a uma sociedade injusta. Desta forma, seria como se 

compreendêssemos a ideologia que opera nas escolas de maneira simplista.  
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Apple (1989) sustenta que, para se entender como as ideologias operam 

nas escolas, precisa-se olhar para dentro da vida escolar, pois as ideologias 

não são atos de imposição, “elas são produzidas por atores concretos e 

corporificadas em experiências vividas que podem resistir, alterar ou mediar 

essas mensagens sociais”. (APPLE, 1989, p. 172). As resistências sempre 

estarão lá e sempre haverá conflito. Educadores/as e educandos/as geram 

respostas às ideologias dominantes, sempre será possível haver elementos 

progressistas e antagônicos à ideologia imposta. “As resistências podem ser 

informais, não inteiramente organizadas ou até mesmo não conscientes; 

contudo, isso não significa que elas não terão nenhum efeito”. (APPLE, 1989, 

p. 175).  

Utilizo aqui o conceito de ideologia proposto por Apple:  

 

As ideologias são conjuntos de significados vividos, práticas e 
relações sociais que são muitas vezes internamente inconsistentes. 
Elas têm componentes no interior que conseguem penetrar no âmago 
das causas dos benefícios desiguais da sociedade e no mesmo exato 
momento tendem a reproduzir os significados e as relações 
ideológicas que mantém a hegemonia das classes dominantes. 
(APPLE, 1989, p. 32). 

 

De acordo com Silva (1996), o que caracteriza a ideologia são as ideias 

que ela veicula e a quem estas interessam, são visões de mundo vinculadas 

aos interesses dos grupos situados em posição de vantagem na organização 

social. “A ideologia é essencial na luta dos interesses desses grupos 

dominantes) pela manutenção das vantagens que lhes advêm desta posição 

privilegiada”. (SILVA, 1996, p. 86).  

Na educação, a ideologia esta implícita em rituais, práticas, materiais e 

na linguagem. Os interesses da educação são ideológicos e estão em pleno 

funcionamento. O conhecimento transformado em currículo atua para produzir 

identidades no interior das escolas. Embora a escola seja um local onde as 

ideologias dominantes são transmitidas, ao mesmo tempo, elas são 

contestadas continuamente. 

Currículo também é inseparável de cultura, a tradição crítica vê no 

currículo uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade. 

Para a teoria crítica existem culturas e este é um terreno conflitante, pois nele 

se enfrentam concepções diferentes. 
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Na tradição crítica, a cultura não é vista como um conjunto inerte e 
estático de valores e conhecimentos a serem transmitidos de forma 
não problemática a uma nova geração, nem ela existe de forma 
unitária e homogênea. Em vez disso, o currículo e a educação estão 
profundamente envolvidos numa política cultural, o que significa que 
são tanto campos de produção ativa de cultura quanto campos 
contestados. (SILVA, 1996, p. 88). 

 

A visão tradicional afirma que só existe uma cultura da sociedade que 

deve ser universalmente aceita e praticada. “O currículo é um campo em que 

se tenta impor tanto a definição particular de cultura de um dado grupo quanto 

o conteúdo dessa cultura.” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 28). Na concepção 

crítica não existe uma cultura da sociedade que deve ser “transmitida” aos/às 

educandos/as através do currículo. A educação é parte de um processo ativo 

de criação de sentidos e significações, e o currículo é um terreno de produção 

e criação cultural.  

Silva (1996) analisa a cultura como um terreno de lutas, um terreno em 

que se enfrentam diferentes concepções de vida social, e neste espaço as 

lutas se dão pela manutenção ou pela superação das divisões sociais. O 

currículo manifesta este conflito, porque ele é um campo onde se tenta impor o 

conteúdo e a definição da cultura do grupo dominante. “O currículo e a 

educação estão profundamente envolvidos em uma política cultural, o que 

significa que são tanto campos de produção ativa de cultura quanto campos 

contestados”. (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 26). 

As considerações de Silva (1999) são úteis, quando o autor afirma que é 

por meio do currículo que certos grupos sociais, principalmente os dominantes, 

divulgam sua visão de mundo, sua “verdade”. O currículo é empregado para 

um ideal de sociedade, representa, assim, um conjunto de práticas que 

propiciam a produção e a circulação de significados no espaço social, que 

cooperam para a construção de identidades sociais e culturais. 

O encontro entre ideologia e cultura se dá em meio a relações de poder 

na sociedade, e naturalmente na educação. O poder se manifesta através dos 

limites que separam diferentes grupos sociais. Estas divisões constituem tanto 

a origem, quanto o resultado de relações de poder. Na visão crítica, o poder 

revela-se através de fronteiras, que separam os diferentes grupos em termos 

de classe, gênero, etnia etc. 
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Para Silva (1996), é suficiente afirmar que o poder se revela em relações 

de poder, “isto é em relações sociais em que certos indivíduos ou grupos estão 

submetidos à vontade e ao arbítrio de outros.” (SILVA, 1996, p. 90). O 

conhecimento que é corporificado no currículo constitui-se em relações de 

poder, pois as competências tidas como válidas expressam os interesses de 

alguns que foram “colocados” em vantagem com relação a outros. 

 

O currículo, ao expressar as relações de poder, ao se apresentar no 
seu aspecto oficial, como representação dos interesses do poder, 
constitui identidades individuais e sociais que ajudam a reforçar as 
relações de poder existentes, fazendo com que os grupos subjugados 
continuem subjugados. (SILVA, 1996, p. 91). 

  

Este autor acredita que as forças que fazem com que o currículo seja 

hegemônico e que ele “trabalhe” para produzir identidades sociais contribuem 

para prolongar as relações de poder existentes na sociedade brasileira. 

Apple (1999) corrobora esta ideia ao afirmar que as escolas atribuem 

legitimação cultural ao conhecimento de grupos específicos, e aí se encontra o 

cerne das relações de poder na educação:  

 

As escolas não controlam apenas pessoas, também ajudam a 
controlar significados. A partir do momento em que preservam e 
distribuem aquilo que é considerado “conhecimento legítimo” – o 
conhecimento que “todos devemos ter” –, as escolas conferem 
legitimação cultural ao conhecimento de grupos específicos. Todavia, 
isto não é tudo, uma vez que a capacidade de um determinado grupo 
de tornar o seu conhecimento em “conhecimento para todos” 
encontra-se relacionada com o poder que esse mesmo grupo detém 
no campo político e econômico. (APPLE, 1999, p. 113). 

 

O poder não se traduz somente no currículo oficial (em uma educação 

estatalmente controlada), ele se encontra nos atos cotidianos da sala de aula, 

muitas vezes como expressões sutis das complexas relações de poder 

existentes em todos os âmbitos da educação. Apple (1989) ratifica que, para os 

profissionais da educação, é difícil ser consciente e perceber a realidade que é 

gerada pelas contradições e pressões de nossa formação social e cultural.  

 

Na educação, onde uma ideologia reformista e os imensos problemas 
que os educadores já enfrentam deixam pouco tempo para pensar 
seriamente a respeito das relações entre o discurso e práticas 
educacionais e a reprodução da desigualdade. (APPLE, 1989, p. 23). 
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Currículo e poder, esta é a expressão básica que estrutura a crítica 

desenvolvida por Apple (1989, 1999) e Silva (1999, 2007), na qual esta 

pesquisa se apoia. “O currículo não pode ser compreendido e transformado se 

não fizermos perguntas fundamentais sobre suas conexões com as relações de 

poder”. (SILVA, 2007, p. 49). 

 

3.2 Currículo e controle  

 

As instituições escolares não são instrumentos de democracia e 

igualdade que muitos de nós educadores e educadoras queríamos que fossem. 

O controle nas instituições escolares é sutil e muitas vezes legitimado por seus 

profissionais. Para discutirmos como o poder opera na forma do currículo, 

apoiamo-nos nas ideias de Apple (1989), que discute o controle capitalista e 

como este afeta a educação. Para o autor, na produção capitalista o controle 

opera quando se “compra” a força de trabalho de um determinado sujeito. 

“Compra a força de trabalho, compra-se o ‘direito’ de estipular (dentro de certos 

limites) como ela deve ser usada, sem muita interferência na concepção e 

planejamento por parte dos trabalhadores”. (APPLE, 1989, p. 157). O 

capitalismo desenvolve a todo momento novas formas de controle, de 

processo, de desqualificação e de separação entre concepção e execução. 

Estes artifícios não se limitam às indústrias e aos escritórios, essas tendências 

também penetram, cada vez mais, nas instituições de ensino. A escola não 

está imune à lógica do capital, esta lógica é mediada devido ao fato de a escola 

ser um dos aparelhos do Estado. (APPLE, 1989). 

 Percebe-se na atualidade um retorno para o controle técnico5 nas 

escolas. Afirma-se retorno, pois John Franklin Bobbitt (1876-1956) e Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915) foram os primeiros teóricos da chamada nova 

eficiência na administração escolar, e considerados como a força mais atuante 

dentro da reforma curricular (KLIEBARD, 2011). A racionalidade técnica nas 

escolas se deve primeiramente a Bobbitt e Taylor, teóricos que muito 

influenciaram e influenciam o pensamento educacional brasileiro. Quando se 

                                                           
5
 Apple (1989) define o controle técnico como os controles embutidos na estrutura física do 

trabalho, sendo assim, são menos óbvios. O poder/controle torna-se invisível ao ser 
incorporado na estrutura do trabalho. 
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afirma que temos um regresso ao controle, uma das razões se deve ao 

destaque que a educação vem concedendo à eficiência mensurada por 

exames como o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio). 

Em um currículo que é construído no âmbito da produção, somente a 

execução fica a cargo dos/as educadores/as. A seleção do conhecimento 

curricular é predeterminada e assim o currículo é controlado. As habilidades de 

que os profissionais da educação precisavam e que eram essenciais para o 

fazer profissional, como o planejamento e a elaboração do currículo, 

planejamento de estratégias curriculares e de ensino para educandos/as 

específicos, não são necessárias. Este trabalho fica a cargo de alguns 

profissionais que não estão na escola e determinam como e qual deve ser o 

currículo. Apoiando-nos nas considerações de Apple (1989), vemos que o 

processo de controle técnico exercido pelo Estado desqualifica os profissionais 

da educação na medida em que “aquelas que eram antes consideradas 

habilidades valiosas tornaram-se gradualmente atrofiadas, porque são exigidas 

com menos frequência.” (APPLE, 1989, p. 161). O Estado agindo assim 

propicia um processo de produção que ele acredita ser mais “eficiente” nas 

escolas. 

 

O Estado pode contribuir para o processo de acumulação de capital 
ao propiciar um processo de produção mais eficiente nas escolas. Ao 
mesmo tempo, ele pode legitimar sua própria atividade ao moldar seu 
discurso numa linguagem que é suficientemente geral para que faça 
sentido para cada um dos que ele vê como fazendo parte de sua 
clientela, e no entanto, suficientemente específica para propiciar 
algumas respostas práticas para aqueles que, como os professores, a 
exigem. (APPLE, 1989, p. 166). 

 

O controle não se encontra apenas no currículo oficial/explícito, mas 

também e principalmente, nas regras e rotinas que a escola transmite para 

manter a “ordem”, ou seja, nas interações cotidianas.6 Estes mecanismos 

reforçam as normas de trabalho, obediência, pontualidade. Através dos 

planejamentos, avaliações e organização escolar, estes elementos tendem a 

                                                           
6
 Trata-se do currículo oculto, é um conceito para se referir aos aspectos da experiência 

educacional que não estão explícitos no currículo oficial.  
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ser menos instrumentos de ajuda aos/as educandos/as e mais partes de um 

intricado processo de reprodução cultural e econômica da sociedade.  

Devemos nos indagar sobre qual é o currículo em curso, e quando se 

alcançar esta estrutura profunda é que se pode demonstrar como as normas 

sociais são/estão sempre asseguradas e mediadas pelos profissionais da 

educação enquanto exercem suas práticas diárias. O todo da escola é um 

controle social, cultural e econômico. Para Apple (1989), na forma de se 

organizar a escola, embora seja por práticas cotidianas comuns, estas não 

estão lá para “ajudar” os/as educandos/as. 

 

As escolas estão organizadas não apenas para ensinar o 
“conhecimento referente a quê, como e para quê”, exigido pela nossa 
sociedade, mas estão organizadas também de uma forma tal que 
elas, ao final das contas, auxiliam na produção do conhecimento 
técnico/administrativo necessário, entre outras coisas, para expandir 
mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas. (APPLE, 
1989, p. 37). 

 

Para Apple (1989), as escolas são instituições tanto culturais quanto 

econômicas, através da educação se estabelece o “lugar” dos indivíduos em 

conjuntos relativamente fixos na sociedade, e este lugar é determinado por 

forças políticas e econômicas, através do processo educativo – do currículo – 

os/as educandos/as e educadores/as aceitam como legítimos os papéis 

taxativos na sociedade. 

Apple apoia-se na ideia de capital cultural de Bourdieu para afirmar que 

o capital cultural armazenado nas escolas reproduz uma sociedade hierárquica, 

pois a escola considera o capital cultural da classe dominante como natural e o 

emprega como se todos os estudantes tivessem o mesmo acesso a este 

capital. Assim, as escolas favorecem os/as educandos/as que chegam a ela e 

já possuem meios linguísticos e sociais que lhes permitem lidar com a cultura 

da classe dominante. As escolas tendem a entender como natural o que é 

essencialmente capital cultural. E ao selecionar conteúdos e modos de ensino, 

com base no capital social e cultural de um grupo, ela reproduz a distribuição 

de poder na sociedade. “A cultura ministrada pelas escolas deve ser vista como 

contribuindo para a desigualdade no exterior de tais instituições.” (APPLE, 

1999, p. 67). 
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Apoiando-nos na perspectiva de Silva (2007) e de Apple (1999), 

compreendemos que o currículo é sempre o resultado de uma seleção de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes e que ele busca modificar os 

sujeitos que irão segui-lo. 

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, 
que de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma 
nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da 
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 
conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 
concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 
desorganizam um povo. (APPLE, 2002, p. 59). 

 

 Constituindo assim o conhecimento que circula nas escolas, o currículo 

é selecionado e organizado sob valores que decorrem das classes dominantes 

para “formar” os sujeitos dominantes e os dominados. O ato de se definir que 

alguns conhecimentos produzidos por um grupo são válidos para serem 

transmitidos enquanto outros não revela como o poder e o controle operam na 

educação.  

Na análise de Apple, a grande questão não é saber qual conhecimento é 

legítimo, mas qual conhecimento é considerado como legítimo. 

 

De quem são os significados recolhidos e distribuídos através dos 
currículos manifestos e ocultos nas escolas? [...] O currículo nas 
escolas responde e representa os recursos ideológicos e culturais 
provenientes de alguma parte. Nem todas as visões de grupos se 
encontram representadas, nem se respondem a todos os significados 
dos grupos. Então como é que atuam, na realidade para distribuir 
este capital cultural? A quem pertence a realidade que “passeia” nos 
corredores e nas salas de aula das escolas? (APPLE, 1999, p. 87). 

 

 Como educadores e educadoras, devemos estar envolvidos na luta em 

torno dos significados, e contestar por que apenas algumas formas de 

compreender o mundo se tornam o conhecimento oficial. Nossa sociedade é 

estruturada de modo que os significados dominantes têm mais possibilidades 

de circular. Estes significados devem ser contestados, resistidos, e algumas 

vezes transformados, nas palavras de Apple, “isto não diminui o fato de que 

culturas hegemônicas tem maior poder para se fazerem conhecidas e aceitas”. 

(APPLE, 1996, p. 34). 
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  A preocupação de Apple (1996) e a desta pesquisa encontra-se nas 

formas pelas quais certos conhecimentos são considerados autênticos em 

detrimento de outros vistos como não autênticos. Por que estes conhecimentos 

e não outros? Trata-se do conhecimento de quem? Quais são as relações de 

poder e controle envolvidas no processo de seleção que resultou neste 

currículo? 

  A teorização crítica do currículo esteve centralizada inicialmente na 

dinâmica de classe, mas as relações de desigualdade e poder, na educação, 

não podem ficar limitadas à classe social. “Quer admitamos ou não, o currículo 

e as questões educativas mais gerais sempre estiveram envolvidos na história 

dos conflitos de classe, raça, gênero e religião”. (APPLE, 1999, p. 7). 

Deve-se considerar que o currículo se refere a uma realidade histórica, 

cultural, política e socialmente determinada. A elaboração de um currículo é um 

processo social, no qual coexistem os fatores lógicos, epistemológicos, 

intelectuais e determinantes sociais, como poder, interesses, conflitos 

simbólicos e materiais, propósitos de dominação, dirigidos por fatores ligados a 

classe, raça, etnia, gênero e religião. 

O conhecimento e o currículo são artefatos históricos e sociais e 

constituem-se em elementos interessados. Silva (1996) assinala que, numa era 

global, é importante para aqueles que desejam compreender a educação que 

assumam uma visão que coloque no centro das preocupações teóricas e 

políticas as relações de poder e a desigualdade entre os “diferentes”. É 

importante compreender não apenas as relações de exploração econômica 

entre os distintos países da chamada “ordem mundial”, mas também as 

relações de construção simbólica da dominação e da subordinação nas quais 

certos grupos e nações se estabelecem como superiores e colocam os “outros” 

como inferiores. Trata-se de entender e questionar as relações fundadas no 

poder hierárquico, na subalternização e na normalização dos sujeitos, como 

estratégias da colonialidade do poder na desqualificação da diferença cultural e 

social e na construção de justificativas para a produção de sujeitos subalternos. 

Precisa-se mais do que nunca evidenciar o confronto dos saberes subalternos 

com as formas de saberes hegemônicos presentes no universo escolar. 

Acredita-se que a questão central para se entender como a temática 

racial adentra ou não no currículo passa, primeiramente, por revelar como a 
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educação está vinculada à reprodução das relações sociais vigentes. Deve-se 

tocar diretamente nas questões ideológico-culturais (que não se resumem 

apenas em relações econômicas, embora sejam influenciadas por elas). Em 

segundo lugar, perceber o que acontece em sala de aula, examinar 

criticamente as ideias dos/as educadores/as acerca dos efeitos da educação 

para as relações étnico-raciais. Em terceiro, deve-se verificar o currículo, não 

só o explícito, mas também o oculto, que domina a sala de aula.  

 

3.3 A descolonização do currículo 

 

Constituindo o conhecimento e o currículo artefatos históricos e sociais, 

e sendo elementos interessados, é importante compreendê-los para além das 

relações de exploração econômica entre os diferentes países, mas também 

nas relações de construção simbólica da dominação e da subordinação, nas 

quais certos grupos se estabelecem como nobres e colocam os “outros” como 

subalternos. Mas quem são os “outros”? Quem se inclui na categoria “nós”? 

Como se caracteriza cada um destes “dois” grupos? 

Na obra Currículo, poder e lutas educacionais: com a palavra os 

subalternos, Apple e Buras (2008) vão a Gramsci para elucidar o termo 

subalterno. Nos registros do Cárcere, Gramsci (1920) utilizou o vocábulo 

“subalterno” como uma espécie de código para se referir aos grupos de 

oprimidos, além de protegê-lo da censura prisional. “O fato de falar nos 

subalternos permitiu que Gramsci enfatizasse a posição de uma variedade de 

grupos submetidos a relações de poder desiguais.” (APPLE; BURAS, 2008, p. 

12). A maneira de o “nós” situar-se com relação aos “outros” é algo que foi 

construído a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Candau (2010) assegura 

que usualmente se inclui na categoria “nós” a menção àqueles grupos que 

possuem referências culturais e sociais semelhantes a um padrão que estes 

conjugam com um modo de pensar e agir, os “outros”, por consequência, são 

aqueles que confrontam estas maneiras, através de sua etnia, religião, classe 

social etc. 

 

Os “outros”, os diferentes, muitas vezes estão perto de nós, e mesmo 
dentro de nós, mas não estamos acostumados a vê-los, ouvi-los, 
reconhecê-los, valorizá-los e interagir com eles. Na sociedade em 
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que vivemos há uma dinâmica de construção de situações de 
apartação social e cultural que confinam os diferentes grupos 
socioculturais em espaços diferenciados, onde somente os 
considerados iguais têm acesso. Ao mesmo tempo multiplicam-se as 
grades, os muros, as distâncias, não somente físicas, como também 
afetivas e simbólicas entre pessoas e grupos cujas identidades 
culturais se diferenciam por questões de pertencimento social, étnico, 
de gênero, religioso, etc. (CANDAU, 2010, p. 31). 

 

Entender e discutir estes processos é fundamental para a educação, 

pois estes se dão também no contexto escolar, marcando situações de conflito, 

de negação e de exclusão. Precisa-se alcançar o confronto que existe entre os 

saberes subalternos e as formas de saberes hegemônicos.  

A teoria pós-colonialista ou crítica pós-colonial7 colabora neste exercício, 

pois preocupa-se com a descolonização do currículo, analisando as relações 

de poder entre os países colonizados e os países colonizadores, geradas 

principalmente pelo sistema colonial europeu. Canen (2005) afirma que, 

embora o determinante de classes sociais permaneça intenso na análise 

curricular, existe a necessidade latente de se compreender o currículo também 

como uma “seleção cultural impregnada por uma visão de mundo branca, 

masculina, heterossexual e eurocêntrica.” (CANEN, 2005, p. 179). A análise 

realizada pela teoria pós-colonialista é perpetrada nos determinantes e nas 

consequências da instituição de uma cultura tida como legítima – a do europeu, 

homem, branco e cristão – em detrimento das “outras” culturas, dos “outros” 

povos e “outros” grupos. 

 

A crítica pós-colonialista coloca no centro da análise as relações de 
poder que permitem que uma determinada visão e construção cultural 
– a do Ocidente, um ocidente branco e masculino – apareça como a 
cultura universal e como a única corporificação da razão e de valores 
transcendentais de sociabilidade. (SILVA, 1996, p.189). 

 

Silva (1996) assinala que, no novo mapa cultural que é traçado pela 

emergência de uma multiplicidade de atores sociais e por um ambiente 

modificado, a educação continua a refletir os padrões de um mundo que não 

mais existe. As relações de poder na educação continuam a inferiorizar e a 

marginalizar alguns grupos e culturas em favor de outros. 

                                                           
7
 Segundo Silva (1996), convencionou-se chamar de pós-colonialismo ou crítica pós-colonial o 

exame crítico da relação cultural entre povos e nações dominantes e povos e nações 
dominadas.  
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Num mundo como este, no qual conhecimento e poder estão tão 
intimamente entrelaçados e no qual os saberes subjugam, é 
extremamente importante uma perspectiva educacional e curricular 
que permita o desenvolvimento de visões alternativas das relações de 
dominação e subordinação entre culturas e nações. (SILVA, 1996, p. 
190). 

 

Numa era global, é importante retomar uma visão que coloque no centro de 

nossas preocupações teóricas e políticas as relações de poder e desigualdade 

entre diferentes povos e nações.  

 

Vivemos num mundo e numa época em que os pontos de contato 
entre as diversas culturas nacionais nunca foram tantos e tão 
diversos. Vivemos também num tempo e numa sociedade em que as 
relações de poder entre nações, povos e grupos dominantes e 
nações, povos e grupos dominados têm levado a extremos jamais 
vistos de desigualdades e disparidades na repartição dos recursos e 
bens materiais e simbólicos. (SILVA, 1996, p. 189). 

 

Faz-se necessário um processo de desconstrução e reconstrução dos 

conhecimentos considerados universais que estão assentados na cultura 

ocidental e europeia, considerada como portadora da universalidade. Silva 

(1996) assinala que o fundamental é desconstruir os discursos e narrativas de 

caráter universal, e começar a considerar e a afirmar os discursos alternativos, 

que trazem outras histórias, expandindo assim a naturalidade dos discursos 

dominantes.  

 

Uma perspectiva curricular que leve em conta as contribuições da 
crítica pós-colonialista deve colocar no centro do currículo atividades 
e materiais que permitam aos/às estudantes uma oportunidade de 
examinar essas relações de poder, seu caráter discursivo e as 
características produtivas do processo de representação cultural do 
Outro. (SILVA, 1996, p. 190). 

 

Não existe mais um ator único que deva ser privilegiado na história. 

Outros elementos devem ganhar importância, outros eixos da dinâmica social 

como a raça, o gênero, a idade, a diversidade sexual devem ser discutidos, 

outros atores devem participar da história da sociedade brasileira. As atuais 

críticas ao etnocentrismo são oportunidades para começarmos a romper com a 

reprodução das relações de poder na escola e no currículo. 
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A crítica ao etnocentrismo e ao racismo pode ser imediatamente 
transportada ao âmbito da escola e do currículo, pois as relações aí 
envolvidas não são nada abstratas e removidas do âmbito da prática. 
Elas estão presentes, manifesta e diretamente, no cotidiano de todos 
nós e no cotidiano da escola e do currículo. (SILVA, 1996, p. 193). 

 

O currículo está no centro das atividades educacionais, se o 

percebemos como aponta Silva (1996), um território contestado. Então 

devemos adotar a metáfora do colonialismo e pós-colonialismo para sintetizar 

os processos de construção de posições dominantes e dominadas através do 

conhecimento corporificado no currículo.  

Apple tem analisado em suas obras as formas pelas quais o currículo 

corporifica fundamentalmente um conhecimento oficial que expressa o ponto 

de vista de grupos socialmente dominantes em termos de classe, gênero, raça 

e nação. O currículo está envolvido em uma luta em torno dos significados. “As 

representações e as narrativas contidas no currículo privilegiam os significados, 

a cultura e o ponto de vista dos grupos raciais e étnicos dominantes.” (SILVA, 

1996, p. 206). 

É neste contexto, em torno dos significados, que se encontra a demanda 

curricular de entrada obrigatória do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana nas escolas de educação básica tanto na rede privada quanto na 

pública. Gomes (2012) assegura: 

 

Ela (Lei 10.639) exige mudança de práticas e descolonização dos 
currículos da educação básica e superior em relação à África e aos 
afro-brasileiros. Mudanças de representação e de práticas [...] indaga 
a relação entre direitos e privilégios arraigada em nossa cultura 
política e educacional, em nossas escolas. (GOMES, 2012, p. 100). 

 

Mais do que a efetivação política dentro da estrutura dos currículos 

escolares e uma remota reivindicação do Movimento Negro, as Leis nº 

10.639/03 e nº 11.645/08 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (DCNER) são um passo no processo de 

descolonização dos currículos. Nos dizeres de Gomes (2012):  

 

A descolonização do currículo implica conflito, confronto, negociações 
e produz algo novo. Ela se insere em outros processos de 
descolonização maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do 
saber. Estamos diante de confrontos entre distintas experiências 
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históricas, econômicas e visões de mundo. Nesse processo, a 
superação da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo 
torna-se um desafio para a escola, os educandos e as educadoras, o 
currículo e a formação docente. (GOMES, 2012, p. 107). 

 

Esse conflito e esse confronto tendem a causar algo novo: um currículo 

descolonizado. Não precisa necessariamente vir a partir de novos materiais, 

mas, através da ressignificação dos materiais que já existem, estes podem 

contribuir para a construção de um conhecimento que seja ao mesmo tempo 

desafiado e resistido. “Para uma educação e um currículo que multipliquem os 

significados, em vez de se fechar nos significados recebidos e dominantes, 

uma educação para a insurreição e para a transgressão de fronteiras.” (SILVA, 

1996, p. 209). 

Para desafiar e transgredir, faz-se necessário que os sujeitos envolvidos 

com a e na educação sejam capazes de se envolver ativamente, tanto na 

produção do conhecimento quanto com a identidade social dos brasileiros. A 

intensidade crescente que se tem notado nos debates em torno da 

necessidade de reconhecimento das múltiplas etnias, culturas, preferências 

sexuais, linguagens e outros determinantes presentes nas sociedades 

contemporâneas não pode passar despercebida pela educação. As vozes 

ligadas a camadas dominantes da sociedade não podem mais silenciar as 

vozes dos grupos historicamente marginalizados no currículo. 

 O multiculturalismo surge em meio a essas críticas e tensões, de uma 

verdade única, de uma pretensa neutralidade do currículo. “O multiculturalismo 

busca respostas plurais para incorporar a diversidade cultural e o desafio a 

preconceitos, nos diversos campos da vida social, incluindo a educação.” 

(CANEN, 2005, p. 178).  

 
 

3.4 Multiculturalismo: desafios para o currículo 

 
 
Candau (2010) aponta que a escola deve ser concebida como um 

espaço por natureza de cruzamento de culturas. E, como uma instituição 

formadora, a sua responsabilidade se distingue de outras instâncias de 

socialização. Tem-se aqui um impasse, pois, apesar de as culturas se 
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cruzarem neste espaço, o caráter monocultural da escola ainda é muito forte. 

Faz-se necessário ter consciência deste modo homogeneizador presente nas 

escolas e romper com esta lógica, e assim “construir práticas educativas em 

que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam cada vez mais 

presentes”. (CANDAU, 2010, p. 15). 

O ponto de partida do multiculturalismo é a pluralidade das experiências 

culturais que afeiçoam as interações sociais. As questões multiculturais se 

apresentam hoje para a sociedade como estratégias políticas; e são entendidas 

também como uma espécie de conjunto teórico que auxilia a produção do 

conhecimento. Canen (2005, 2008), que focaliza o impacto do multiculturalismo 

dentro do pensamento educacional brasileiro, o entende como “corpo teórico e 

político de conhecimentos, que privilegia o múltiplo, o plural, as identidades 

marginalizadas e silenciadas e que busca formas alternativas para sua 

incorporação, no cotidiano educacional”. (CANEN, 2005, p. 59). 

Gonçalves e Silva (2006) apreendem que as experiências 

multiculturalistas permitem uma leitura do mundo a partir de procedimentos 

inerentes às culturas dominadas, e que este movimento produz um novo 

conhecimento e, por consequência, uma nova subjetividade, descentrada e 

emancipada dos valores supostamente superiores.  

É importante frisar que a proposta multiculturalista é apenas uma das 

várias possibilidades que as políticas culturais no mundo contemporâneo 

podem vir a ter, e ela coexiste com outros projetos que, como ela, colocam a 

diversidade8 cultural no centro de suas preocupações. (GONÇALVES; SILVA, 

2006). 

A compreensão do fenômeno do multiculturalismo requer um tratamento 

histórico e sociológico do contexto ao qual ele se refere. O emergir deste se 

deu em países nos quais a diversidade cultural é vista como um problema para 

a construção da unidade nacional, e esta foi efetuada por processos 

autoritários, ou seja, pela imposição de uma cultura “superior”. Gonçalves e 

Silva (2006) assinalam que “O multiculturalismo desde sua origem aparece 

como um princípio étnico que tem orientado a ação de grupos culturalmente 

dominados, aos quais foi negado o direito de preservarem suas características 

                                                           
8
 Silva (2007) define diversidade como o resultado de um processo relacional histórico e 

discursivo de construção da diferença. 
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culturais”. (GONÇALVES; SILVA, 2006, p. 17). Para tanto, este fenômeno se 

origina com uma conotação étnica e posteriormente abarca um universo 

cultural mais amplo. 

 

Motivados por uma leitura mais questionadora da diversidade 
humana, os grupos culturalmente dominados buscam conquistar, 
paulatinamente, sua emancipação, abandonando os valores culturais 
que os oprimem. Pouco a pouco, o caráter étnico do multiculturalismo 
vai cedendo espaço para outros aspectos de dominação cultural. 
(GONÇALVES; SILVA, 2006, p. 24). 

 

O multiculturalismo, como destaca Candau (2010), não foi uma doação, 

mas trata-se do resultado de anos de luta por reconhecimento identitário em 

espaços públicos, que ao longo das décadas vem sendo desenvolvido por 

movimentos sociais, grupos e organizações que reivindicam justiça social e a 

efetivação da cidadania plural. Assim, o multiculturalismo não interessa a toda 

a sociedade, mas aos grupos sociais, que foram e são excluídos dos centros 

de decisão, sobretudo por questões culturais.  

Canen (2008) afirma que no Brasil, no contexto da redemocratização, a 

partir da década de 1980, o multiculturalismo proliferou através das vozes dos 

movimentos negro, indígena, feminista e de outros que trouxeram à tona o 

caráter multicultural e desigual da sociedade brasileira e a necessidade de se 

incorporar as vozes plurais que a constituem.  

Candau (2010) sustenta que a questão multicultural no Brasil apresenta 

uma conformação própria. O nosso país tem uma base multicultural muito forte, 

as relações interétnicas são contínuas através de nossa história, sobretudo no 

que se refere aos negros e indígenas. “A nossa formação histórica está 

marcada pela eliminação física do ‘outro’ ou por sua escravização [...] O debate 

multicultural na América Latina nos coloca diante da nossa própria formação 

histórica.” (CANDAU, 2010, p. 17).  

Têm-se inúmeras e diversificadas concepções e vertentes do 

multiculturalismo. Aqui se procurou aproximar do multiculturalismo em seu 

sentido crítico, que supera a visão folclórica, que problematiza a diversidade 

cultural, que questiona processos discriminatórios, racistas e etnocêntricos que 

marginalizam o “outro”. É a partir da ótica deste multiculturalismo intercultural 
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(CANEN, 2000; CANDAU, 2010) denominado também de pós-colonial e 

revolucionário (MCLAREN, 2000) que se assenta esta pesquisa.  

Candau (2010) trabalha com a perspectiva de um multiculturalismo 

aberto e interativo, que enfatiza a interculturalidade9 e acredita que esta seja 

mais apropriada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas e 

inclusivas. 

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação 
para o reconhecimento do “outro” para o diálogo entre os diferentes 
grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, 
que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre 
os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz 
de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as 
diferenças sejam dialeticamente incluídas. (CANDAU, 2010, p. 23). 

 

 Atualmente políticas multiculturais, especialmente aquelas voltadas para 

a construção de currículos baseados no reconhecimento e valorização da 

diversidade cultural brasileira, ganham um novo alento com a promulgação das 

Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08. Trata-se de políticas educacionais, com 

tendências que se manifestam através do diálogo para a pluralidade cultural. 

Estes dispositivos legais pretendem que a educação escolarizada conduza os 

sujeitos a serem capazes, independentemente do pertencimento étnico-racial 

de cada um, de reconhecer suas identidades culturais. Trata-se de um 

exercício, indispensável, para estarmos “conscientes de nossos enraizamentos 

culturais, dos processos de hibridização e de negação e silenciamento de 

determinados pertencimentos culturais, sendo capazes de reconhecê-los, 

nomeá-los e trabalhá-los.” (CANDAU, 2010, p. 26). 

Essa educação intercultural vai além da política de inclusão, ela exige 

diálogo, e diálogo entre todos, inclusive aqueles que foram deixados à margem. 

E, ainda, ela exige formar identidades abertas à pluralidade e questionadoras 

dos mecanismos opressores e marginalizadores de grupos a partir de 

determinantes como raça, gênero, etnia, cultura e religião. O multiculturalismo 

propicia uma abertura aos muitos “outros” que compõem a sociedade brasileira 

                                                           
9
 “Interculturalidade é: um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e 

aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e 
igualdade; um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 
culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua 
diferença; um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, 
econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de poder na sociedade não são mantidos 
ocultos e sim reconhecidos e confrontados.” (WALSH apud CANDAU, 2010, p. 23). 
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e que durante muito tempo foram impedidos de narrar suas histórias a partir do 

seu ponto de vista.  

 Um currículo inspirado na concepção multiculturalista não se restringe a 

ensinar tolerância, respeito e uma convivência harmoniosa entre as culturas, 

por mais poético que isto possa parecer. Para Silva (2007):  

 

Um currículo multiculturalista insistiria numa análise dos processos 
pelos quais as diferenças são produzidas através de relações de 
simetria e desigualdade. Num currículo multiculturalista crítico, a 
diferença mais do que tolerada ou respeitada, é colocada 
permanentemente em questão. (SILVA, 2007, p. 89). 

 

Trata-se de um desafio para as escolas realizar o compartilhamento e o 

cruzamento de culturas, o que eventualmente pode conduzir a conflitos, mas a 

interação entre os diferentes está muitas vezes marcada por situações de 

conflito e exclusão. Então, não promover situações em que seja possível o 

reconhecimento entre os diferentes é negligência. 

Sem dúvida, a homogeneização e a padronização são mais confortáveis 

e mais simples. Canen (2008) afirma que promover o diálogo trata-se de um 

projeto em desenvolvimento, que considera buscar sentido para a educação 

em uma sociedade multicultural. “No campo do currículo o multiculturalismo 

desconfia de discursos que se apresentam como meramente técnicos, 

buscando perceber neles vozes autorizadas e vozes silenciadas nos mesmos.” 

(CANEN, 2005, p. 178). 

O multiculturalismo, conforme Canen (2005), representa uma 

perspectiva que busca desafiar a construção das diferenças e dos 

preconceitos, “por intermédio de currículos que promovam a sensibilidade à 

pluralidade cultural e a desconstrução de discursos que silenciam ou 

estereotipam o outro.” (CANEN, 2005, p. 187). 

É importante pensar em currículos multiculturais, mas com o cuidado 

para não se precipitar em alguns perigos, um deles o folclorismo, reduzindo o 

multiculturalismo a uma perspectiva de valorização de costumes, festas, e 

outros aspectos folclóricos e exóticos de grupos culturais diversos. (CANEN, 

2005). 

Os currículos devem abrir espaços para a interação dialógica. As 

questões multiculturais vieram para questionar o conhecimento tido como 
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universal, assentado na cultura ocidental e europeia. Sendo assim, como 

aponta Candau (2010), os currículos na perspectiva multicultural devem ser 

produzidos de forma que agreguem referências de diferentes universos 

culturais, coerentes com a perspectiva intercultural. 

 

3.4.1 O lugar das culturas no currículo 

 

Na sociedade atual, tornam-se cada vez mais latentes as diferenças 

culturais. Veiga Neto (2003) afirma que na década de 1920 “começaram a 

surgir as rachaduras mais sérias no conceito moderno de Cultura.”10 (VEIGA 

NETO, 2003, p. 11). A antropologia teve caráter central nesta discussão, 

colocando em questão a epistemologia monocultural. 

Moreira e Candau (2007), ao discutirem o currículo, trazem a ideia de 

“culturas” (no plural) e a definem como “os diversos modos de vida, valores e 

significados compartilhados por diferentes grupos (nações, classes sociais, 

grupos étnicos, culturas regionais, geracionais, de gênero, etc.) e períodos 

históricos.” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27). Dentro deste espectro 

antropológico, realçam os significados que os grupos compartilham.  

A concepção trazida por Moreira e Candau (2007) ressalta a dimensão 

simbólica, ou seja, o que a cultura faz, ao invés de acentuar o que a cultura é: 

 

As culturas implicam, portanto, o conjunto de práticas por meio das 
quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo. 
São os arranjos e as relações envolvidas em um evento que passam, 
[...] passível de ser resumida na ideia de que cultura representa um 
conjunto de práticas significantes. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 
27). 

 

Freire (2005), ao discutir sobre as culturas, afirma que estas são o 

resultado do trabalho humano. Em sua obra Pedagogia do oprimido (2005), a 

discussão gira em torno do conhecimento. Para o autor, conhecer é estar 

presente, e não é um ato individual, conhecer envolve intercomunicação. O 

currículo não pode se resumir ao papel do preenchimento de uma carência 

(educação bancária). Educação não é imposição, é devolução organizada. 

                                                           
10

 Cultura pensada como única e universal. “Cultura designava o conjunto de tudo aquilo que a 
humanidade havia produzido de melhor – fosse em termos materiais, artísticos, filosóficos, 
científicos, literários etc”. (VEIGA NETO, 2003, p. 7). 
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Assim, o conteúdo deve ser buscado naquela realidade, naquele mundo, 

naquela cultura. 

A questão central que aqui se discute é: a cultura que as instituições de 

ensino rotulam como legítima, foi/é construída e aprovada pelos grupos que 

detêm o poder. “A invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no 

contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, 

enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão”. (FREIRE, 2005, 

p. 173). 

“Enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são 

valorizadas e instituídas como cânon a de outros são desvalorizadas e 

proscritas.” (SILVA, 1995, p. 193). As narrativas contidas no currículo 

materializam noções particulares sobre o conhecimento, sobre as formas de 

organização da sociedade, sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual 

conhecimento é autêntico e qual não é. Essas narrativas trazem noções sobre 

quais grupos sociais podem representar a si e aos outros, quais podem ser 

representados e quais serão excluídos.  

Veiga Neto (2003) afirma que os currículos que pretendem ser 

multiculturais não podem dizer aos que estão “entrando” no mundo o que é o 

mundo; o que estes currículos multiculturais devem fazer é revelar como o 

mundo é constituído dentro das relações de poder, “e como se pode criar 

outras formas de estar nele.” (VEIGA NETO, 2003, p. 13). Acredita-se que a 

expressão dessa concepção no currículo poderia evidenciar-se no respeito, no 

acolhimento e no compartilhamento das manifestações culturais dos/as 

educandos/as. Moreira e Candau (2007) ponderam que os currículos oficiais 

deveriam tornar evidente que as diferenças culturais não são naturais; são, ao 

contrário, construções históricas e devem ser transformadas.  

Faz-se necessário tomar consciência de que o Brasil é um país 

multirracial, pluriétnico e, portanto, multicultural, assim, deve-se reconhecer 

que, nesta diversidade, negros e indígenas também exercem papéis relevantes 

e substantivos. Isto deve ser construído por meio da reeducação das relações 

étnico-raciais (conforme expressa o Parecer CNE/CP nº 003/2004), e através 

desta reeducação podem-se oferecer conhecimentos para que os indivíduos 

negros se orgulhem de sua origem africana; e, para os não negros, permitir o 

conhecimento, a identificação das influências, das contribuições, da 
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participação e da importância da história e da cultura dos povos negros na 

forma de ser e de viver da população brasileira. 

No que se refere à cultura afro-brasileira, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (DCNER) (MEC, 

2004) sugerem que os currículos devem propiciar aos/às educandos/as 

ampliar, reformular concepções prévias, incentivando-os a pesquisar, debater, 

trocar ideias, argumentando de forma que: 

 valorizem igualmente as diferentes e diversas raízes das identidades 

dos distintos grupos que constituem o povo brasileiro; 

 busquem compreender e ensinem a respeitar diferentes modos de ser, 

viver, conviver e pensar; 

 permitam aprender a respeitar as expressões culturais negras que, 

juntamente com outras de diferentes raízes étnicas, compõem a história 

e a vida do nosso país.  

As demandas culturais brasileiras desafiam-nos enquanto 

educadores/as a reinventar novas práticas pedagógicas e curriculares e abrir 

um novo horizonte de possibilidades. Deve-se realizar uma crítica à 

racionalidade ocidental, entendida como uma forma de pensar que se tornou 

totalizante e hegemônica, e propor novos rumos para sua superação a fim de 

alcançarmos uma transformação social, na qual as culturas dos diversos 

grupos que compõem o Brasil sejam valorizadas e prescritas na educação 

brasileira.  

 

3.5 Alguns conceitos que o currículo deveria adotar 

 

O currículo tem uma posição estratégica nas reformas educacionais, 

pois ele é o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno dos 

diferentes significados sobre o social, o político e o cultural. A Lei Federal nº 

10.639/03 pode ser entendida como uma ação afirmativa em favor de um 

currículo que não carregue visões estereotipadas e atitudes preconceituosas 

contra a população negra. 

 

Quanto mais se amplia o direito à educação, quanto mais se 
universaliza a educação básica e se democratiza o acesso ao Ensino 
Superior, mais entram para o espaço escolar sujeitos antes 
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invisibilizados ou desconsiderados como sujeitos de conhecimento. 
Eles chegam com os seus conhecimentos, demandas políticas, 
valores, corporeidade, condições de vida, sofrimentos e vitórias. 
Questionam nossos currículos colonizados e colonizadores e exigem 
propostas emancipatórias. (GOMES, 2012, p. 99). 

 

Estas propostas emancipatórias que nos são exigidas não acontecem 

por benevolência ou concessão de ninguém, mas por influência e pressão 

destes sujeitos que ora foram invisibilizados (os negros, os índios, os 

movimentos feministas, homossexuais) e que não compartilham do modo 

padronizado de pensar e agir estabelecido. 

 A presença da temática étnico-racial nos currículos escolares, ou seja, a 

visibilidade da população negra aconteceu pela via da invisibilidade. Só a partir 

da década de 1990, com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (PCNs) e com as Leis Orgânicas, foi que este tema começou 

oficialmente a aparecer nas questões curriculares; é como se a população 

negra tivesse “aparecido” ou chegado recentemente ao Brasil.  

As políticas públicas educacionais invisibilizaram a população negra 

durante muito tempo, deixando de considerar seus sujeitos como detentores de 

legados positivos, dignos de serem transmitidos; esta negação ou invisibilidade 

não se justifica. Cunha Jr. (1997) afirma:  

 

Caso o Brasil fosse um país sem nenhuma imigração africana de 
importância, não seria surpreendente os currículos escolares 
dispensarem estes conteúdos, mesmo assim, por razões da história 
da humanidade, ou mesmo da história econômica do capitalismo, 
seria indispensável um conhecimento da história africana. (CUNHA 
JR., 1997, p. 66). 

 

Os “temas de interesse dos afrodescendentes na educação” aparecem 

com a elaboração das DCNERs. Os temas são múltiplos e vão desde a 

apresentação de conceitos e conteúdos até as atitudes éticas que os sistemas 

de educação e, por consequência, os currículos devem adotar no combate ao 

eurocentrismo e ao racismo na educação. Escolhemos apresentar os conceitos 

de raça, etnia, identidade e seus efeitos para o currículo. 
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3.5.1 Raça, etnia, identidade: algumas implicações para o currículo 

 

  A escola é uma instituição intensamente problematizada e disputada por 

movimentos políticos e sociais. Dayrell (1996) aponta a escola como um 

espaço sociocultural, onde se deve levar em conta a extensão do dinamismo 

do fazer cotidiano efetivado por sujeitos concretos, sujeitos sociais e históricos. 

No campo da educação, o currículo constitui-se como elemento central em 

torno dos significados socioculturais traçados na escola.  

  Quando Silva (1995) define o currículo como sendo um espaço que 

corporifica o conjunto de experiências cognitivas e afetivas proporcionadas 

aos/às educandos/as no decorrer do processo de educação escolar, podemos 

tratá-lo como sendo um território tenso, contestado onde o foco são as 

conexões entre saber, identidade e poder. 

  Silva (2000) aponta que o desafio para os responsáveis pelos currículos 

escolares deve ser a atenção à cultura escolar, pois esta encontra-se 

“impregnada de uma complexidade de conflitos provenientes das diferentes 

referências de identidade construídas pelos sujeitos nas relações sociais e no 

processo cultural”. (SILVA, 2000, p. 386). 

  Neste ponto da discussão, é fundamental trazer alguns termos presentes 

no debate sobre relações étnico-raciais e currículo. Tais termos e conceitos 

revelam, como afirma Gomes (2005a), não só a teorização sobre a temática 

racial, mas também as diferentes interpretações que a sociedade brasileira e 

os atores sociais realizam a respeito das relações étnico-raciais. É importante 

frisar aqui que o diálogo com estes termos possui uma interpretação política. 

  Um dos termos mais fortemente vinculados à temática racial no Brasil, 

especialmente nas instâncias formadoras como a escola, é conceito de raça.  

  Para o senso comum, tal conceito está vinculado a fatores biológicos ou 

a características fenotípicas. Cashmore (2000) afirma que, independentemente 

do lugar onde as raças são mencionadas, ali há uma atribuição de importância 

social e comportamental dos marcadores físicos. “As sociedades que 

reconhecem as raças sociais11 são racistas, no sentido de que os membros do 

grupo dominante, acreditam que os fenótipos estão ligados a características 

                                                           
11

 Grupo social definido pela visibilidade somática. (CASHMORE, 2000). 
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morais e comportamentais.” (CASHMORE, 2000, p. 455). Neste estudo, 

justifica-se o uso do conceito como uma realidade social e política, 

considerando-se a raça como uma construção sociológica e uma categoria 

social de dominação e exclusão. Empregamos o termo trazido nas discussões 

de militantes do Movimento Negro e de alguns intelectuais. Gomes (2005a) 

salienta: 

 

Na realidade eles [militantes] trabalham o termo raça atribuindo-lhe 
um significado político construído a partir da análise do tipo de 
racismo que existe no contexto brasileiro e considerando as 
dimensões histórica e cultural que este nos remete. (GOMES, 2005a, 
p. 47). 

 

Gomes (2005a) assegura que se faz necessário reafirmar a 

operacionalidade do termo raça e, por fim, compreender como o estudo dos 

diversos povos se faz presente na vida e na história de negros, índios, brancos 

e amarelos brasileiros. 

Hall (2003) sugere que as identidades raciais, longe de naturais, estão 

sujeitas a um jogo contínuo entre a cultura e o poder. Alguns pesquisadores 

brasileiros que atuam na área das relações raciais esquivam-se do conceito de 

raça e o suprem com o de etnia, e o fazem por acharem que o termo raça 

ainda se encontra preso no determinismo biológico, ideia que já foi abolida. Tal 

alteração não muda em nada a realidade do racismo, pois não destrói as 

relações hierarquizadas entre as culturas.  

Para Munanga (2003), o conteúdo da etnia é sociocultural, histórico e 

psicológico. Gomes (2005a) credita à etnia as características que os grupos 

humanos carregam, marcadas por processos históricos e culturais. Esse autor 

reafirma que, nesse momento, o uso do termo etnia ganhou força para se 

referir aos ditos povos diferentes: judeus, índios, negros, entre outros. “Dessa 

forma etnia é o outro conceito usado para se referir ao pertencimento ancestral 

e étnico-racial dos negros e outros grupos de nossa sociedade.” (GOMES, 

2005a, p. 50). 

 Silva (2012) afirma que estes conceitos não têm um significado imutável, 

são marcadores sociais e políticos que fazem parte do processo de construção 

das diferenças e das identidades culturais. “As noções de raça e etnia estão 

relacionadas à produção de critérios de pertencimento e de construção de 
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fronteiras étnico-raciais que classificam aqueles que pertencem e os que não 

pertencem a determinados grupos sociais.” (SILVA, 2012, p. 131). Hall (1996) 

define as identidades culturais como: 

 

As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos 
instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da 
cultura e história. Não uma essência, mas um posicionamento. Donde 
haver sempre uma política da identidade, uma política de posição, 
que não conta com nenhuma garantia absoluta numa lei de origem 
sem problemas, transcendental. (HALL, 1996, p. 70). 

 

 A identidade é um fator importante na criação das redes de relação, 

indica traços culturais e sociais que marcam a condição humana e envolve os 

níveis sociopolítico e histórico em cada sociedade. A identidade não é algo 

inato, refere-se a um modo de ser no mundo e com os outros. Gomes (2005a) 

afirma que “o meu mundo, o meu eu, a minha cultura, são traduzidos também 

através do outro, de seu mundo e de sua cultura, desse processo de decifração 

desse outro, do diferente”. (GOMES, 2005a, p. 42). Para o autor, nenhuma 

identidade é construída no isolamento. Ou seja, a identidade é algo relacional, 

para ela existir, depende de algo fora dela, de outra identidade.  

Silva (2011) corrobora esta ideia e vai um pouco além. Para ele, 

identidade e diferença são inseparáveis, uma depende da outra para existir, 

“[...] as afirmações sobre diferença só fazem sentido se compreendidas em sua 

relação com as afirmações sobre a identidade”. (SILVA, 2011, p. 75). Assim 

sendo, identidade e diferença não são simplesmente definidas, elas são 

impostas, são disputadas: “a afirmação da identidade e a enunciação da 

diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente 

situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais”. (SILVA, 2011, p. 

81). Afirmar a identidade significa delimitar fronteiras, fazer distinções entre o 

que fica dentro e o que fica de fora. “A identidade e a diferença têm a ver com a 

atribuição de sentido ao mundo social e com disputa e luta em torno dessa 

atribuição.” (SILVA, 2011, p. 96). O conceito de identidades é construído a 

partir da história, da linguagem, da cultura, e traduz “[...] não daquilo que nós 

somos, mas daquilo do qual tornamos.” (HALL, 2011, p. 109).  
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A principal tarefa para a discussão das identidades 

culturais/identificação,12 aqui, é perceber como este conceito está vinculado às 

práticas pedagógicas e curriculares em face de um mundo multicultural, onde 

as identidades culturais são formadas por diversas representações e 

experiências dentro e fora do contexto escolar. 

Silva (2007) afirma que o currículo está envolto na questão da identidade 

“o currículo nos torna o que somos [...] o conhecimento que constitui o currículo 

está inextricavelmente envolvido naquilo que nos tornamos, na nossa 

identidade”. (SILVA, 2007, p. 15). 

 As identidades raciais e étnicas, mais do que essência, são um 

posicionamento. “A sociedade não está formada simplesmente da soma de 

identidades culturais que preexistam às relações de poder que as constituem.” 

(SILVA, 1999, p. 26). Um “currículo hegemônico” não apenas ocupa uma 

posição dominante nas escolas, mas também contribui para a hegemonia de 

uma classe particular na sociedade como um todo e assim desconsidera os 

diversos grupos que compõem a nossa sociedade. 

 

  

                                                           
12

 Hall, no artigo “Quem precisa de identidade?”, aborda a identidade com o termo 
identificação. Devido a sua subjetividade, ele define: “Identificação é construída a partir do 
reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas com 
outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal.” (HALL, 2011, p. 106). 
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4 A CAMINHADA POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: TRAJETÓRIA 

DA LEI FEDERAL Nº 10.639/03 

 

A África é do outro lado da rua e nos falta coragem 
para atravessá-la. A presença africana no cotidiano 
histórico e na cultura brasileira é imensa e nós temos 
limitações de compreendê-la devido às ausências de 
História africana nas escolas, universidades e 
movimentos políticos. Mas a gravidade maior, pois 
compõe parte da estrutura racista assimilada e 
introjetada pela população negra que ficou com medo 
da própria imagem não reivindicando o direito a nossa 
própria história. (Henrique Cunha Junior) 

 

Atualmente o Brasil participa de um debate crescente em torno das 

políticas de promoção da igualdade das relações étnico-raciais. Várias são as 

iniciativas e manifestações que têm sido empreendidas tanto no âmbito dos 

movimentos sociais, da legislação, das políticas públicas, em diferentes 

instâncias, mobilizados não apenas pela ampliação do direito à educação, mas 

em prol de uma educação de qualidade e com equidade, ou seja, em que não 

apenas o acesso seja garantido, mas principalmente a permanência e o 

sucesso na trajetória escolar ocorram em um ambiente propício, com base em 

um currículo que respeite, celebre e compartilhe a diferença e a diversidade.  

Na educação brasileira, a antiga inexistência de uma reflexão sobre as 

relações raciais no planejamento escolar impedia a promoção de relações 

interpessoais respeitáveis e igualitárias entre os agentes sociais que integram o 

cotidiano da escola. 

O recorrente silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação 

racial nas diversas instituições educacionais contribui para que as diferenças 

de fenótipo entre negros, índios e brancos sejam entendidas como 

desigualdades naturais. Mais do que isso, reproduzem ou constroem os negros 

e índios como sinônimos de seres inferiores. 

Objetivou-se aqui, compreender a trajetória por uma educação 

antirracista que culminou na Lei Federal nº 10.639/03,13 uma diretriz curricular 

que tornou obrigatório, nos estabelecimentos de ensino, oficiais e particulares, 

                                                           
13

 A Lei nº 10.639/03 foi modificada em março de 2008 pela Lei nº 11.645/08, a qual torna 
obrigatória a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Optou-se por 
desenvolver este trabalho sem abordar a modificação da lei, pois a questão étnica negra 
significa muito para a pesquisadora e para a cidade locus da pesquisa. 
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o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, contemplando o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, valorizando a 

participação do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil. De acordo com Gomes (2010), a Lei nº 10.639/03 vincula-se 

à garantia do direito à educação e requalifica neste o direito à diferença.  

 

4.1 O movimento por uma educação com equidade para toda a sociedade 

brasileira 

 

Florestan Fernandes e Roger Bastide na década de 50 se aproximam 

das organizações negras e inauguram de certa forma estudos que 

denunciavam o nosso “paraíso” racial, pois a abolição da escravatura no Brasil 

não livrou a população negra da discriminação racial e das consequências 

trágicas desta (exclusão social e miséria). Nas palavras dos dois teóricos, 

tornou-se necessário à população negra lutar pela denominada, “segunda 

abolição”. (SANTOS, 2005). 

A população negra sempre precisou criar estratégias sociais para 

melhorar sua posição social e/ou obter mobilidade social, visando superar a 

condição de excluída. A valorização da educação formal foi uma das várias 

técnicas empregadas pelos negros para ascender de status. Logo os 

intelectuais negros descobriram que a escola, quando esta existia para os 

negros, também tinha responsabilidades na perpetuação das desigualdades 

raciais.  

Durante várias décadas do século passado, foram as entidades negras 

que, na ausência de políticas públicas para a população negra, ofereciam 

educação a esta. “O abandono a que foi relegada a população negra motivou 

os movimentos negros, do início do século, a chamar para si a tarefa de educar 

e escolarizar as suas crianças, os seus jovens e os adultos.” (GONÇALVES; 

SILVA, 2000, p. 143). 

Há registros de que, a partir de 1902, associações de negros eram 

fundadas nas principais cidades do Brasil. Dentre as bandeiras de luta dessas 

associações que aos poucos se tornaram os movimentos negros, destaca-se a 

educação, ou melhor, o direito à educação que era reivindicado, embora esta 
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educação fosse concebida com significados bem diferentes, como apontam 

Gonçalves e Silva: 

 

Ora era vista como estratégia capaz de equiparar os negros aos 
brancos, dando-lhes oportunidades iguais no mercado de trabalho; 
ora como veículo de ascensão social e por conseguinte de 
integração; ora como instrumento de conscientização por meio do 
qual os negros aprenderiam a história de seus ancestrais, os valores 
e a cultura de seu povo, podendo a partir deles reivindicar direitos 
sociais e políticos, direito à diferença e respeito humano. 
(GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 337). 

 

Fica evidente por parte dos movimentos o incentivo à educação. É 

interessante que, dentre os significados atribuídos à educação, um dos que, 

para esta pesquisa, se destaca era visá-la como instrumento de 

conscientização por meio do qual a população negra aprenderia sobre a 

história de seus ancestrais, trata-se de uma pequena sinalização do que se 

tornou a Lei nº 10.639/03.  

Na década de 1920, a literatura militante, por meio dos jornais, ganha 

destaque. Gonçalves e Silva (2000) apontam que, “com a finalidade de elevar a 

auto-estima dos leitores, os jornais publicavam na data de nascimento ou morte 

de proeminentes intelectuais negros suas bibliografias e destacavam a 

necessidade e o valor da educação.” (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 143). 

Este incentivo à educação por parte da imprensa apresentava algumas 

ressalvas, pois ficava evidente que esta educação oferecida também era 

tendenciosa e racista. Assim, indicava-se aos jovens estudantes que não se 

afastassem da educação de tradição africana e que não aceitassem as 

ideologias das classes dominantes que desejavam afastá-los de seu 

pertencimento racial. 

Gonçalves e Silva (2000) citam um fragmento da edição de 1929 do 

jornal Clarim d’Alvorada em que este convoca a juventude negra da época para 

participar de um determinado congresso que possuía como objetivo discutir as 

questões da população negra e propor estratégias de promoção social. Diz o 

trecho: 

 

Em quarenta anos de liberdade, além do grande desamparo que foi 
dado aos nossos maiores, temos o de revelar com paciência, a 
negação de certos direitos que nos assistem, como legítimos filhos da 
grande pátria do cruzeiro. Se os conspícuos patriotas desta república 
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não cuidaram da educação do negro, nosso congresso tratará desse 
máximo problema que está latente na questão nacional. (Clarim 
d´Alvorada apud GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 146). 

 

Neste fragmento do jornal, percebe-se uma circulação maior dentro dos 

movimentos negros, que passam de associações recreativas de cunho 

beneficente que tratavam sobre as questões da raça negra, para algo mais 

político. Acredita-se que a Revolução de 1930 tenha sido um divisor de águas 

neste sentido, talvez tenha sido o grande incentivo para que os negros, já 

mobilizados, pudessem alçar posições na política. 

A preocupação da Frente Negra Brasileira14 (FNB) com a educação dos 

negros “de ambos os sexos não se reduzia exclusivamente à escolarização, 

embora tenha sido o leitmotiv da reforma educacional proposta pelos líderes 

frentenegrinos”. (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 144). Para os responsáveis 

pela FNB, os séculos de escravização e os anos pós-abolição haviam afetado 

profundamente a autoestima da população negra, sendo assim a Frente Negra 

propunha uma formação para os negros com um forte cunho político. Esta 

formação política “eram conferências, proferidas em espaços de tempo não 

regulares. Introduzia-se já, uma história do negro brasileiro para combater a 

história oficial”. (PINTO apud GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 144). A 

experiência trazida pelos frentenegrinos foi interrompida pela ditadura de 

Vargas. Mas trata-se de um marco sobre a educação antirracista, os cursos de 

política eram outra indicação do que viria a ser a Lei nº 10.639/03. 

Outro movimento que fez da educação uma das maiores bandeiras de 

luta em prol da população negra do país foi o Teatro Experimental do Negro 

(TEN), liderado por Abdias do Nascimento. 

 

[...] Surgiu, em 1944, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do 
Negro, ou TEN, que se propunha a resgatar, no Brasil, os valores da 
pessoa humana e da cultura negro-africana, degradados e negados 
por uma sociedade dominante que, desde os tempos da colônia, 
portava a bagagem mental de sua formação metropolitana européia, 
imbuída de conceitos pseudo-científicos sobre a inferioridade da raça 
negra. Propunha-se o TEN a trabalhar pela valorização social do 
negro no Brasil, através da educação, da cultura e da arte. 
(NASCIMENTO, 2004, p. 210). 

                                                           
14

 A Frente Negra Brasileira nasceu na capital paulista em 1931, foi um diferencial para os 
negros brasileiros. Além de ser uma associação recreativa e beneficente, tinha boa parte de 
suas atividades focadas na esfera política, transformando-se, em 1936, em partido político. 
(VELASCO, 2009, p. 1). 
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O TEN teve papel importante na Constituinte de 1946, neste período, 

militantes viajavam pelo Brasil para preparar, com entidades e organizações 

negras de outros estados, o evento que ficou conhecido como Convenção 

Nacional do Negro Brasileiro. De acordo com Nascimento (1978), o TEN 

confiava que seria possível combater o racismo por meio de procedimentos 

culturais e educativos, restituindo a verdadeira imagem histórica do negro 

brasileiro. 

A relação entre cultura e educação foi inaugurada nas práticas e 

propostas de protesto do TEN, outro aspecto que também foi inaugurado por 

este movimento foi a busca de interferência deste nas políticas educacionais do 

país. (GONÇALVES; SILVA, 2000). Para os idealizadores do TEM, a 

escolarização como estava não era satisfatória para a população negra, fazia-

se necessário revisar os padrões de conhecimento do povo brasileiro: 

 

A escolarização, pura e simples, não bastaria para criar aquilo que 
Guerreiro Ramos chamou de “estímulos mentais apropriados à vida 
civil”. Segundo ele, os negros desenvolveram um profundo 
sentimento de inferioridade cujas raízes estão na cultura brasileira. 
Para libertá-los desse sentimento não basta simplesmente escolarizá-
los; seria preciso produzir uma radical revisão dos mapas culturais, 
que as elites e, por consequência, os currículos escolares, 
elaboraram sobre o povo brasileiro. (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 
149). 

 

Aliás, a revisão dos currículos escolares foi um dos temas discutidos no 

histórico I Congresso do Negro Brasileiro, realizado pelo TEN, no Rio de 

Janeiro, em 1950. 

O Teatro Experimental do Negro, através de seus intelectuais, 

denunciava a negação da diversidade cultural humana, as manipulações 

ideológicas, os julgamentos precipitados e as sérias distorções culturais e 

educacionais que comprometiam a construção do conhecimento e da 

identidade negra.  

Se consciência é memória, onde está a consciência africana, parte 
inalienável da consciência brasileira? Onde e quando a história da 
África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as 
características do seu povo são ou foram ensinadas nas escolas 
brasileiras? Quando há alguma referência ao africano ou negro, é no 
sentido do afastamento e da alienação da identidade negra. 
(NASCIMENTO, 1978, p. 95). 
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A fala de Abdias do Nascimento sintetiza o discurso que o Movimento 

Negro tinha atingido naquele momento. Gonçalves e Silva (2000) apontam que 

foi na metade do século XX que o Movimento Negro ganhou características 

nacionais e começou a estabelecer alianças com outros setores progressistas 

da sociedade. Fica evidente que nesta ocasião eles não só denunciam o 

racismo, mas também iniciam uma ação concreta perante a educação. 

A educação sempre constituiu para o Movimento Negro um fator central 

de mobilização, desde suas primeiras frentes de luta, mas, com a criação do 

Movimento Negro Unificado (MNU) em 1978, esta solicitação se fortaleceu. O 

documento “Manifesto Nacional do Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Racial” foi apresentado em novembro de 1978. Neste, ao 

mesmo tempo que os militantes declaram que estão em luta contra o racismo, 

inauguram também o dia da Consciência Negra. Para Gonçalves e Silva, trata-

se: “[...] de um testamento deixado aos herdeiros de Zumbi [...], pois, articula, 

de forma surpreendente, o passado e o presente”. (GONÇALVES; SILVA, 

2000, p. 150). 

De acordo com Rodrigues (2005), nas décadas de 1970 e 1980, as 

lideranças negras começaram a se preocupar com mais veemência com a 

escola e as relações raciais que ali incidem, tem-se uma solicitação para que o 

sistema educacional deposite uma atenção no ensino de história da África e 

dos negros no Brasil. 

A partir de 1985, o Movimento Negro Unificado organizou encontros 

municipais e estaduais, com a finalidade de ajuizar a participação do negro no 

processo constituinte. (RODRIGUES, 2005). Tais encontros resultaram na 

“Convenção Nacional do Negro pela Constituinte”, realizada em Brasília, no 

ano de 1986. Com representantes de várias entidades do MNU, esta 

convenção indicava aos dirigentes do país (em especial aos membros da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987) as seguintes reivindicações: 

 

 O processo educacional respeitará todos os aspectos da cultura 
brasileira. É obrigatória a inclusão nos currículos escolares de I, II 
e III graus, do ensino da história da África e da História do Negro 
no Brasil; 

 Que seja alterada a redação do § 8º do artigo 153 da Constituição 
Federal, ficando com a seguinte redação: “A publicação de livros, 
jornais e periódicos não dependem de licença da autoridade. Fica 
proibida a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de 
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preconceitos de religião, de raça, de cor ou de classe, e as 
publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 
costumes”. (CONVENÇÃO, 1986). 

 

Percebe-se que, dentro das propostas apresentadas no que tange à 

educação, o principal debate é a inclusão no currículo escolar do negro como 

sujeito da história do Brasil e a história do negro na África, nos três níveis da 

educação básica brasileira. Infelizmente o documento final, a Constituição 

Federal de 1988, apenas sinaliza a necessidade de reflexão da pluralidade 

étnica brasileira, o que foi um marco para nossa sociedade, no artigo 242 

primeiro parágrafo: 

 

Título IX - Das Disposições Constitucionais Gerais 
Art. 242. [...] 
§ 1º O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições 
das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. 
(BRASIL, 1988). 

 

Alguns pontos desta histórica reivindicação dos movimentos sociais 

negros foram atendidos pelo governo brasileiro na segunda metade da década 

de 1990. Nos anos de 1989 a 1996, período da elaboração da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, a então senadora Benedita 

da Silva, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (PT/RJ), representa o 

MNU, apresentando e defendendo propostas de reformulação do ensino de 

História do Brasil e a obrigatoriedade em todos os níveis educacionais da 

“História das Populações Negras no Brasil”. No entanto, suas propostas foram 

rejeitadas. 

Também na década de 1990 algumas medidas foram tomadas voltadas 

para o combate às discriminações raciais e ao preconceito, destacam-se: a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); a criação e a 

distribuição do manual de autoria do professor Kabengele Munanga, 

Superando o racismo na escola, e a avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). A ocorrência destes episódios se deve também às Leis 

Orgânicas15 implantadas em alguns municípios,16 a partir de 1990. 

                                                           
15

 Lei Orgânica é uma espécie de Constituição municipal, criada com regras de comportamento 
para a população da cidade. A Lei Orgânica não pode contrariar as constituições Federal e 
Estadual e nem as leis federais e municipais. Antigamente, havia uma só Constituição para 
todos os municípios, mas, atualmente, cada município, de acordo com suas necessidade e 
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Considerando as pressões do MNU e com a colaboração de políticos sensíveis 

a esta causa legítima, foram reformuladas algumas normas que regulamentam 

o sistema de ensino, conforme nos aponta Santos (2005). Estas reivindicações 

que aconteceram nos âmbitos municipal e estadual foram mais uma vez 

requeridas ao Estado brasileiro, quando foi realizado um evento importante 

organizado pelas entidades negras de todo o Brasil, a “Marcha Zumbi dos 

Palmares Contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida”, em 20 de novembro de 

1995. Os organizadores do evento, na época, foram recebidos pelo Presidente 

da República, Fernando Henrique Cardoso, e entregaram a ele o programa 

“Superação do Racismo e da Desigualdade Racial”, que debelava várias 

propostas antirracistas, no que tange à educação, a saber: 

 

 Implementação da Convenção Sobre Eliminação da 
Discriminação Racial no Ensino. 

 Monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e 
programas educativos controlados pela União. 

 Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de 
professores e educadores que os habilite a tratar adequadamente 
com a diversidade racial, identificar as práticas discriminatórias 
presentes na escola e o impacto destas na evasão e repetência 
das crianças negras. (EXECUTIVA, 1996 apud SANTOS, 2005). 

 

 Bem no início do século XXI, ocorreu o processo preparatório para a 

terceira “Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e a Intolerância Correlata”17 e no Brasil intensificam-se os debates 

sobre a questão étnico-racial. A Conferência de Durban trouxe vários efeitos 

para o governo brasileiro, que deu início a algumas ações, e a educação teve 

destaque. Estes atos concentraram-se na ampliação do acesso e permanência 

no Ensino Superior. (RODRIGUES, 2005). 

Em 2003, imersa em todo este contexto, ocorre a implantação da Lei nº 

10.639/2003, que deve ser entendida também como uma ação afirmativa 

voltada para uma educação antirracista e que reconhece e respeita a 

diversidade. A Lei nº 10.639, sancionada em 09 de janeiro de 2003, alterou a 

                                                                                                                                                                          
peculiaridades, tem autonomia para criar a sua própria Lei Orgânica. O prefeito é quem se 
encarrega de fazer cumprir a Lei Orgânica, sempre observada e fiscalizada pela Câmara de 
Vereadores.  

16
 Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 1990; Porto Alegre, 1991; Belém, 1994; Aracaju, 
1995; Brasília e São Paulo, 1996; e Teresina, 1998. (SANTOS, 2005). 

17
 A Conferência aconteceu em Durban, África do Sul, de 31 de agosto a 08 de setembro de 
2001. 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, 

acrescentando os artigos 26-A e 79-B: 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira.  
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
Art. 79-B. O Calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
Dia Nacional da Consciência Negra.

18
 (BRASIL, 2003) 

 

Em 2004 o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do parecer 

CNE/CP nº 003/2004, homologou o projeto de resolução das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNER). O referido 

documento determina que: 

 

[...] as diretrizes orientem a formulação de projetos empenhados na 
valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, 
assim como comprometidos com a de educação de relações étnico-
raciais positivas, a que tais conteúdos devem conduzir. (MEC, 2004, 
p. 9). 

 

A Resolução CNE/CP nº 001/2004 institui estas Diretrizes Curriculares, 

que devem ser observadas pelas instituições de ensino, que atuam nos níveis 

e modalidades da educação brasileira e, em especial, por instituições que 

desenvolvam programas de formação inicial e continuada de professores e que 

se constituem em: 

 

Orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução 
e avaliação da Educação, e têm por meta, promover a educação de 
cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 
pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à 
construção de nação democrática. (MEC, 2004, p. 31). 

 

                                                           
18

 Em 10/11/2011, a Presidente da República sancionou a Lei nº 12.519/11, que institui o dia 
Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, a ser comemorado anualmente 
no dia 20 de novembro por toda a sociedade brasileira. 
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A lei e suas diretrizes objetivam a reeducação das relações entre os 

diversos grupos étnicos raciais que aqui existem, a compreensão destas 

diferenças e sua valorização. O estabelecimento da Lei foi um avanço no 

processo de democratização do ensino, bem como na luta antirracista, pois ela 

estabelece obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 

determina a revisão dos currículos a fim de adequá-los à necessidade de uma 

nova educação, uma educação igualitária e com equidade. Embora a 

legislação federal possa ser considerada um dispositivo legal genérico, ela se 

concretiza como um avanço para a população brasileira. 

A lei e as diretrizes são o desfecho de mais de 60 anos de luta do 

Movimento Negro, uma das entidades responsáveis por esta mudança 

pedagógica relacionada ao conhecimento oficial. Chen assegura que “os 

movimentos de oposição fazem a mediação entre o Estado e a educação” 

(CHEN, 2008, p. 202) e são fundamentais como força de mudança. 

Existem muitas lacunas, como o não estabelecimento de metas para a 

sua implantação e o não acompanhamento da formação dos/as educadores/as 

que trabalham a temática em sala de aula, enfim serão muitos os passos a 

serem dados nesta caminhada rumo a uma educação antirracista. Mas são 

inegáveis os avanços que foram conquistados até aqui. 

 

4.2 Instrumentos legais que orientam as instituições educacionais 

 

Com a regulamentação da alteração da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

(Lei nº 9.394/96), trazida inicialmente pela Lei nº 10.639/03, e posteriormente 

pela Lei nº 11.645/08, buscou-se cumprir o estabelecido na Constituição 

Federal de 1988, que prevê a obrigatoriedade de políticas universais 

comprometidas com a garantia do direito à educação de qualidade para todos e 

todas. É importante saber que estas leis advêm de uma disposição 

constitucional. 

Os pareceres e resoluções19 vieram corroborar a determinação legal 

trazida pela Lei nº 10.639/03, por meio e a partir deles as escolas devem 

                                                           
19

 Parecer CNE/CP nº 003/2004 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Resolução CNE/CP nº 001/2004 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
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promover a cultura negra e indígena, como ação prioritária do combate às 

desigualdades raciais e educacionais, enquanto reconhecimento das 

diferenças que possibilitam um novo hábito de convívio, reciprocamente 

respeitoso entre educandos/as de diferentes etnias e culturas. 

Ante isto, os discursos acerca das relações raciais levam a crer que 

esses dispositivos legais chegam ao século XXI com questões ainda primárias, 

de um pensamento subjacente ao “paraíso racial”, referente a antigas 

representações raciais não superadas, pois estão colocados como subsídios 

de contribuição para uma educação antirracista para os/as educandos/as da 

educação básica, em particular, a população negra, de modo a transformá-los 

em cidadãos participativos nos moldes demandados pelo regime democrático.  

Pressupõe-se que a elaborarão destes documentos parte da tomada de 

consciência de que o Brasil é um país multirracial e pluriétnico. Isto posto, 

estabelecem-se parâmetros e orientações para que os/as educadores/as da 

educação básica subsidiem seu trabalho. 

A inclusão do debate sobre a implementação da Lei Federal nº 

10.639/03 e de suas diretrizes, pareceres e resoluções na educação vai além 

do necessário reconhecimento de direitos da população negra. Trata-se da 

soma às demandas do Movimento Negro, que se mantém atento à luta pela 

superação do racismo na sociedade brasileira, de modo geral, e na educação 

escolar, em particular. Resgatar a contribuição do Movimento Negro para uma 

prática cotidiana pedagógica é partilhar da concepção de que a escola é uma 

das instituições sociais responsáveis pela construção de representações 

positivas da população negra e por uma educação que tenha o respeito à 

diversidade como parte de uma formação cidadã. (GOMES, 2008). 

O artigo 242 da CF/88, em seu § 1º, e o artigo 26, § 4º, da LDB articulam 

que o ensino de História do Brasil deverá levar em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente 

as de matriz indígena, africana e europeia. A Lei nº 10.639/03, ao alterar a 

                                                                                                                                                                          
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Parecer CNE/CEB nº 003/2007 – Parecer quanto à abrangência (inclusão da Educação 
Infantil) no âmbito de incidência das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Plano Nacional de Implementação das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana” – 
O objetivo deste documento é fortalecer e institucionalizar as prescrições dos documentos 
legais, a lei e o Parecer nº 003/2004. 
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LDB, vai além, ela ultrapassa a ótica de que o sentido da ação da população 

negra no Brasil se resume a uma mera contribuição e traz para o centro a ideia 

de participação, constituição e configuração da sociedade brasileira por meio 

das relações entre os diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre 

descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos e povos indígenas. 

(MEC, 2004, p. 11). 

Também pode-se afirmar que a Lei nº 10.639/03 extrapola o 

conhecimento específico do ensino de História, incluindo outras áreas do 

conhecimento, como Artes e Literatura Brasileira. Ao procedermos à leitura da 

lei e das DCNER, podemos ter uma visão mais alargada de sua amplitude e do 

seu caráter interdisciplinar.  

 A importância da Lei nº 10.639/03 está no fato de fazer com que os/as 

educandos/as da educação básica tenham contato com a História dos 

africanos escravizados, vista na perspectiva da luta e da resistência negra 

(MEC, 2004, p. 12), possibilitando a desconstrução do estereótipo de 

inferioridade a que foi submetido este povo. As DCNER chamam a atenção 

para a compreensão dos temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira 

e africana nos currículos escolares, não se tratando de mudar um foco 

etnocêntrico marcadamente de raiz europeia, por um africano, mas de ampliar 

o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e 

econômica brasileira: 

 

Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e 
atividades, que proporcionam diariamente, também as contribuições 
histórico culturais dos povos indígenas e dos descendentes de 
asiáticos, além das de raiz africana e europeia. É preciso ter clareza 
de que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca bem mais do 
que a inclusão de novos conteúdos; exige que se repensem relações 
étnico-raciais. (MEC, 2004, p. 17). 

 

Para empreender a construção desse currículo proposto tanto pela LDB 

como pelas DCNER é fundamental a compreensão de que a questão racial não 

se reduz à luta dos negros. Ela é uma questão da sociedade brasileira e deve 

ser assumida pelo Estado e pela população brasileira. Portanto, todos estão 

implicitamente convocados para esta luta. Trata-se de uma questão 

demandada para a escola básica brasileira, seja ela pública ou privada.  
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4.3 Relações raciais e educação 

 

A falta de representação do negro ou do índio nos currículos escolares 

ou a sua presença estereotipada no livro didático contribuíram para a 

manutenção de práticas pedagógicas que reproduzem a inferioridade dos/as 

educandos/as negros/as ou indígenas no cotidiano escolar.  

O racismo, o preconceito e a discriminação racial são camuflados nas 

diversas instituições de ensino, naturalizando ideias preconceituosas e atitudes 

discriminatórias que resultaram, ao longo dos anos, em danos a estas 

populações que, historicamente, enfrentam dificuldades para o acesso e a 

permanência nas escolas. A negação da diversidade cultural humana 

fundamentou as manipulações ideológicas, os julgamentos precipitados e as 

sérias distorções educacionais que comprometeram e comprometem a 

construção do conhecimento e da identidade dos/as educandos/as não 

brancos. 

Se a educação é um dos principais mecanismos de transformação dos 

sujeitos, ela é essencial no processo de formação de qualquer sociedade. O 

avanço significativo na redemocratização do ensino e nas ações de combate 

ao racismo, com a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena, bem como as DCNER e a criação da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).20 Trata-se 

de políticas educacionais fundadas em dimensões históricas e sociais e 

buscam combater o racismo, o desrespeito à diferença e, ainda, efetuar o 

direito de povos que participaram significativamente na construção da 

sociedade brasileira. Essas políticas resgatam historicamente a contribuição 

dos negros e indígenas na construção e formação da sociedade brasileira. 

                                                           
20

 Criada pela Medida Provisória nº 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei nº 10.678, 
a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 
nasce do reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. A data é 
emblemática, pois em todo o mundo celebra-se o Dia Internacional pela Eliminação da 
Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em memória 
do Massacre de Shaperville. Em 21 de março de 1960, 20.000 negros protestavam contra a 
lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por 
onde eles podiam circular. Isso aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. 
Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão e o saldo da 
violência foram 69 mortos e 186 feridos. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/sobre>. 
Acesso em: 08 jul. 2012. 
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De acordo com Gomes (2009), a Lei nº 10.639/03 e suas respectivas 

formas de regulamentação vinculam-se à garantia de direito à educação. Elas 

requalificam, incluindo neste o direito à diferença. Para esta autora tanto a 

legislação como suas diretrizes precisam ser compreendidas dentro do 

complexo campo das relações raciais brasileiras sobre o qual incidem.  

Relações raciais são um conceito destinado a explicar as relações entre 

grupos que empregam a ideia de raça na estruturação de suas ações e 

reações. Miles (2000) aponta que a noção de relações raciais surgiu nos 

Estados Unidos da América nas décadas de 1950 e 1960. Grande parte das 

obras desta época que tratavam do assunto apontavam que as relações raciais 

eram uma categoria real e distinta de relações sociais, que resultava da relação 

entre dois grupos distintos, partindo da ideia de raça definia-se como relações 

raciais. Atualmente entende-se por relações raciais uma subdivisão da 

sociologia das relações entre grupos etnicamente diferentes.  

O estudo das relações raciais e educação no Brasil objetiva a 

reeducação das relações entre os diversos grupos étnicos raciais que aqui 

existem, a compreensão de suas diferenças e sua valorização. A reeducação 

depende de um trabalho em conjunto, de articulação entre os processos 

educativos escolares, de políticas públicas, dos movimentos sociais, haja vista 

que estas mudanças são éticas, culturais, pedagógicas e políticas, e não se 

restringem somente à escola. (MEC, 2004). 

 O estudo sobre as relações étnico-raciais exige medidas de superação 

de preconceito contra negros, indígenas e outros povos e grupos que ao longo 

da história foram marginalizados pela sociedade, exige um redimensionamento 

da qualidade da educação oferecida e produzida. Silva (2010) afirma que, ao 

se conhecer e valorizar as diferenças étnico-raciais na escola, não se irá abolir 

as origens europeias dos bancos escolares da qual somos tributários, mas 

propõe: 

 

[...] Uma escola em que cada um se sinta acolhido e integrante, onde 
a contribuição de todos os povos estejam presentes, não como lista, 
nem como seqüência, mas como motivos e meios que conduzam ao 
conhecimento, respeito recíprocos, a uma sociedade justa e solidária. 
(SILVA, 2010, p. 41). 
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Para reeducar em relações étnico-raciais que sejam éticas, é necessário 

que os sujeitos se engajem em processos de desconstrução e reconstrução de 

conhecimentos, no qual a ênfase é dada a conceitos e compreensões teórico-

práticos, sendo rejeitadas apresentações fragmentadas de episódios dados e 

informações descontextualizadas. Silva (2010) aponta: “estudar história e 

cultura de povos africanos exige dos professores e estudantes, negros e não 

negros, aprender a identificar, criticar, desconstruir distorções, omissões, 

avaliações baseadas em preconceitos, construir novas significações”. (SILVA, 

2010, p. 45). Deste modo, a educação das relações étnico-raciais impõe 

aprendizagens entre negros, índios e brancos, a troca de conhecimentos e a 

criação de projetos para construção de uma sociedade justa.  

 

Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel 
de educar, é necessário que se constituam em espaços democráticos 
de produção e divulgação de conhecimentos e posturas que visam a 
uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para a 
eliminação das discriminações e para a emancipação dos grupos 
discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, 
a registros culturais diferenciados, a conquistas de racionalidade que 
regem as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, 
indispensáveis para a consolidação e concerto das nações como 
espaços democráticos e igualitários. (MEC, 2004, p. 15). 

 

Empreender a reeducação das relações étnico-raciais não é tarefa 

exclusiva da escola, existe um equívoco na crença de que a discussão sobre 

esta questão se limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema. A escola 

enquanto instituição social torna-se responsável por assegurar o direito da 

educação a todo e qualquer cidadão. Rocha (2009a) afirma que a 

materialização de políticas educacionais que contemplem a qualidade e a 

equidade necessitam da construção de novos paradigmas pelo sistema de 

educação. Entre estes novos modelos que devem ser instalados, um deles é o 

respeito por parte da cultura escolar pela diversidade, trata-se de um dos 

fundamentos para as mudanças. 

 

4.4 O compromisso da escola com a educação para a diversidade 

 

O Brasil se destaca como umas das maiores sociedades multirraciais do 

mundo e abriga um contingente significativo de descendentes de africanos. É 
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um país extenso territorialmente e de intensa diversidade racial e cultural. De 

acordo com o censo de 2010, o país conta com um total de 190 milhões de 

habitantes. Destes, 2 milhões de brasileiros/as se autoclassificaram como 

amarelos (1,09%), 91 milhões como brancos (47,73%), 817 mil indígenas 

(0,42%), 82 milhões como pardos (43,13%) e 14 milhões como pretos (7,61%). 

A nossa distribuição demográfica pode ser interpretada de diferentes 

formas, elegemos a interpretação realizada pelo Movimento Negro e por 

estudiosos das relações raciais. Ao se analisar esta situação, entende-se como 

pardos e pretos o conjunto da população negra no Brasil. Sendo assim, do 

ponto de vista étnico-racial 50,74% da população brasileira são de 

descendência negra e africana, e, como afirma Gomes (2010), “essa 

ascendência se manifesta na cultura, na corporeidade e na construção de suas 

identidades.” (GOMES, 2010, p. 98).  

A sociedade contemporânea brasileira é composta por diferentes grupos 

humanos, de classes e identidades culturais em conflito, nas quais a 

heterogeneidade cultural, política, religiosa, étnica, racial é permanente.  

Na escola, o tratamento à diversidade humana deve ter como parâmetro 

essas questões por meio de uma proposta educativa que valorize e reconheça 

as diferenças e contribua para e na formação das identidades individuais.  

O trato pedagógico da diversidade étnico-racial e cultural no cotidiano 

das escolas tornou-se uma interrogação para o pensamento educacional. 

Arroyo (2010) salienta que as inspirações para inovações educativas diante da 

diversidade étnico-racial não podem vir de tendências de fora, desta vez a 

motivação vem de dentro, de quem somos, da relação educativa que acontece 

nas escolas brasileiras. “Os desafios para reconstruir as escolas, os currículos 

e a docência podem vir de assumir a riqueza da diversidade de culturas, 

valores, saberes e identidades dos sujeitos da ação educativa.” (ARROYO, 

2010, p. 112). A escola deve assumir-se como uma instituição social, 

constituída por sujeitos socioculturais e, consequentemente, como um espaço 

da diversidade étnico-cultural. 

 

Além de ultrapassar a política da oferta de vagas, garantindo a 
permanência e sucesso escolar para todos, deverá se pensar em 
concretizar uma proposta de currículo que visualize positivamente a 
realidade brasileira. O perfil dos vários grupos sociais deverá ser 
respeitado, as diferenças visualizadas e, principalmente, dar a elas 
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um trato institucional, tendo como base uma fundamentação didático-
pedagógica consistente. (ROCHA, 2009a, p. 17). 

 

A preocupação agora deve ser educar para o compartilhamento e o 

respeito à diversidade. Rocha (2009a) acredita que para dar conta da 

diversidade na sociedade, e consequentemente na educação, o sistema 

educacional deve construir o que esta autora denominou de “Pedagogia da 

Diferença”, a qual faz da escola um projeto aberto que seria: 

 

Uma cultura escolar que seja espaço de diálogo e comunicação entre 
grupos sociais diversos, que permite a identificação e expressão das 
singularidades; que promova uma cultura geral inclusiva para todos e 
que reflita as culturas dos diferentes grupos sociais, com igualdade 
de abordagens. (ROCHA, 2009a, p. 17). 

 

Para a autora, nesta nova pedagogia não cabe a hierarquização de 

culturas, e sim a igual posição às diferenciadas formas de expressão 

relacionadas à história, à cultura, à religião e às formas de estar e ser no mundo. 

Estas ideias foram exigidas em documento oficial do Ministério da Educação em 

2010, nas “Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica”: 

 

Torna-se inadiável trazer para o debate os princípios e as práticas de 
um processo de inclusão social, que garanta o acesso e considere a 
diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos 
historicamente excluídos. Trata-se das questões de classe, gênero, 
raça, etnia, geração, constituídas por categorias que se entrelaçam 
na vida social — pobres, mulheres, afrodescentendes, indígenas, 
pessoas com deficiência, as populações do campo, os de diferentes 
orientações sexuais, os sujeitos albergados, aqueles em situação de 
rua, em privação de liberdade — todos que compõem a diversidade 
que e a sociedade brasileira e que começam a ser contemplados 
pelas políticas públicas. (MEC, 2010, p. 10). 

 

Não se trata de indicações novas, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs (1997) já havia a recomendação para se valorizar “as 

diversas culturas presentes na construção do Brasil [...] reconhecendo sua 

contribuição no processo de constituição da identidade brasileira; reconhecer 

as qualidades próprias de cada cultura”. (MEC, 1997, p. 143). 

Rocha (2009a) afirma que para se instituir a “Pedagogia da Diferença” é 

necessário que o currículo oficial e oculto possibilite o trato da questão racial 

como conteúdo multidisciplinar. “É preciso expressar esteticamente, nas 

produções escolares, o Brasil que somos, fruto dos indígenas, europeus, 
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africanos e asiáticos, com suas matrizes e heranças fenotípicas e culturais”. 

(ROCHA, 2009a, p. 29). 

 Para se empreenderem práticas pedagógicas cunhadas no princípio da 

diversidade, é necessário diálogo. Freire (2005) não trouxe exatamente a 

expressão diversidade, mas ele confiava que na educação é preciso existir 

uma atitude franca de troca, na qual um respeita e incorpora o “outro”. Nessa 

relação se compartilham valores, solidariedade, pensa-se em si mesmo e pode 

perceber-se como um ser no mundo. 

 

O diálogo nos permitirá dar visibilidade às diferentes referências de 
identidades construídas pelos sujeitos negros, brancos e outros 
segmentos étnicos no cotidiano escolar, e nos ajudará na 
compreensão do papel preponderante que a cultura produzida por 
esses grupos assume na escola. (GOMES, 1996, p. 87). 

 

A escola necessita usar estratégias de ensino e aprendizagem que 

evidenciem a participação democrática, a integração dos diferentes grupos. É 

necessário perceber que os/as educandos/as são mais do que sujeitos de 

aprendizagem, são sujeitos produtores de cultura. 

 
4.5 As marcas da ocultação: o Projeto Político-Pedagógico e o 

Planejamento de Ensino 

 

Neste breve tópico, procurou-se analisar, a partir do entendimento do 

que é sugerido pelos instrumentos legais oficiais e da compreensão sobre 

relações étnico-raciais e educação, qual o espaço reservado para a 

reeducação das relações étnico-raciais dentro do contexto documental das 

duas escolas pesquisadas. 

A educação é um fenômeno social, e um dos desafios postos na 

atualidade para a escola e para os/as educadores/as, de acordo com Vilela 

(2007), a qual corroboro, é “reconhecer o caráter multicultural das sociedades 

contemporâneas e, portanto, aceitar que é sua responsabilidade saber 

enfrentar as contradições e as demandas provocadas por essa nova 

configuração.” (VILELA, 2007, p. 225). Moreira e Candau (2007) e Gomes 

(2012) afirmam que, mais do que nunca, as escolas brasileiras estão 

recebendo grupos sócio e étnico-culturais antes ausentes destes espaços. 
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Diante disso, como as escolas estão discutindo e desenvolvendo seus 

documentos, ante este “novo” contexto? Como os projetos e os planejamentos 

das escolas estão dialogando com estas demandas? E no caso desta 

pesquisa, como a temática étnico-racial adentra na escola, via registros 

oficiais? Diante dessas indagações, faz-se necessário o estudo dos 

documentos das escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta.21 

Ao estudar os documentos escolares, a preocupação central consistiu 

em buscar constatar em que medida os Planejamentos de Ensino, o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP)22 e o Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE) 

apresentam a temática étnico-racial. Como foi visto no item 4.2, “Instrumentos 

legais que orientam as instituições educacionais”, os documentos oficiais do 

Estado indicam diversas ações necessárias à efetivação do que determinam as 

Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08. Mas, apesar dos avanços evidenciados, por 

exemplo, nos documentos do MEC, estes não se refletem no teor de outros, 

mais pontuais, com a mesma força significativa, como no PPP e nos 

Planejamentos de Ensino das escolas pesquisadas. 

 
4.5.1 O Projeto Político Pedagógico 

 

O PPP configura-se como um instrumento teórico-metodológico, que, de 

acordo com a finalidade político-social de um discurso pretendido, define as 

diretrizes básicas identitárias a serem operacionalizadas pelos seus agentes, 

em conformidade com seu pensar interno e com as diretrizes gerais 

estabelecidas pelos documentos oficiais, e ainda pela administração central à 

qual se encontram vinculadas. As escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta, 

locus desta pesquisa, por serem públicas e municipais, reportam-se às 

orientações da Secretaria Municipal de Educação de Sabará. 

Observa-se que os textos documentais analisados aspiram à 

universalidade, mas postulam contradições, provavelmente decorrentes da 

                                                           
21

 Sobre a descrição das duas instituições, ver capítulo 2, item 2.1, “A caracterização do 
campo: a Escola Henrique Alexandrino e a Escola Luzia Pinta”. 

22
 O Projeto Político-Pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com 
um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo PPP da 
escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso 
sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no 
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. (VEIGA, 
2002, p. 2). 
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posição e dos interesses de quem os formulou. Ainda que os documentos se 

erijam em bases teóricas consistentes, advindas de pesquisas, nota-se um 

distanciamento com relação ao que está representado no texto oficial e a 

realidade escolar do sistema de ensino que pretende construir. 

As escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta têm como discurso em 

seus documentos a ampliação de oportunidades educacionais, ensino de boa 

qualidade, preparação dos/as educandos/as para a cidadania, oferecimento de 

meios para que estes progridam em estudos posteriores, avaliação permanente 

do planejamento escolar e investimento na permanência e sucesso dos/as 

educandos/as. São princípios consonantes com os preconizados nos 

documentos oficiais, mas há indicações que ficam apenas nas “boas 

intenções”, pois, de acordo com a gestora da Escola Henrique Alexandrino, o 

PPP foi idealizado em 2008, para vigência de 2008 a 2010 e não sofreu 

qualquer reformulação ou alteração até então, bem como o PDE (o atual foi 

construído em 2009). Na Escola Luzia Pinta, não foi possível localizar o PPP, e 

nesta analisamos o PDE, também datado de 2009. 

A forma como o PPP é formulado, contendo somente as ações a serem 

desenvolvidas pelas escolas, soa como simples comprovação de cumprimento, 

por parte destas, de tarefas de rotinas escolares, denota desqualificação do 

sistema educacional e nem sempre contribui para a efetivação do processo de 

democratização, limitando sua existência a um mero documento legal e 

obrigatório, apenas existente no campo burocrático. 

 

O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou 
encaminhado às autoridades educacionais como prova do 
cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado 
em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo 
educativo da escola. (VEIGA, 2002, p. 41). 

 

Parte-se da compreensão de que é o PPP que orienta a organização do 

currículo escolar vigente, as opções metodológicas, a seleção de conteúdos, o 

estabelecimento de relações, a abordagem e a resolução de conflitos, entre 

outras dimensões as quais incluem a temática étnico-racial, uma vez que o 

currículo oficial e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas de 

educação básica precisam ter a materialização de princípios e pressupostos 

anunciados no PPP. Segundo Veiga (2002), é necessário compreender que: 
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O projeto é uma antecipação, uma vez que o prefixo pro significa 
antes. A palavra vem do latim projeture, particípio passado do verbo 
projicere, que significa “lançar para adiante”. Assim, significa “dirigir-
se para o futuro”, “lançar-se na direção do possível”. Relaciona-se 
com um tempo a vir, com o futuro de que constitui uma antecipação, 
uma visão prévia. Nesse caso, é o futuro que deve orientar e conduzir 
nossa ação presente. (VEIGA, 2002, p. 186). 

 

Além disso, o PPP deve ser entendido claramente como instrumento de 

construção de processos democráticos, na perspectiva de uma construção 

coletiva da identidade da escola, enquanto espaço-tempo em que se realiza a 

ação pedagógica. Durante a pesquisa de campo, percebeu-se que um dos 

PPPs estava “engavetado” e o outro “perdido”. Portanto, as evidências 

sugerem que as duas escolas se esqueceram de que este documento deve ser 

a base dos acontecimentos escolares. Ao ficar na gaveta, ele não se constrói 

ou se (re)constrói pela comunidade escolar. 

Nas escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta, a afirmação acima não 

é diferente da maioria das escolas brasileiras, haja vista que, em uma das 

escolas, o PPP foi idealizado em 2008 e durante todo esse tempo não sofreu 

qualquer modificação em seus princípios, objetivos e ações, fazendo-nos 

conjeturar que sua principal tarefa fora comprometida, pois, como ajuíza Veiga, 

“o PPP é a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um 

todo, sendo construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 

envolvidos com o processo educativo da escola”. (VEIGA, 2002, p. 13). No 

momento em que os projetos foram demandados para que se pudesse realizar 

a análise, enfrentaram-se resistências, pois se percebeu que eles não 

circulavam e que, portanto, não imprimiam a realidade vivenciada pelas 

escolas.  

Analisando os PPPs das escolas onde se desenvolveu a experiência de 

pesquisa, percebe-se que, em algumas partes, os textos apresentavam 

sustentação nas ideias de Paulo Freire (os princípios da escola: ética, diálogo, 

justiça, respeito e solidariedade) e da teorização crítica. No que tange à 

diversidade étnico-racial e cultural, percebem-se alguns pontos interessantes 

nos textos; no que diz respeito ao conhecimento, tem-se: “a escola através do 

trabalho pedagógico, privilegia a pluralidade cultural do aluno, oferecendo-lhe 

outros saberes contemporâneos, para a formação de sua identidade” (PPP, 

2008, p. 3, grifos nossos). Nos princípios norteadores, apresenta-se: “liberdade 
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de aprender, ensinar; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

respeito à liberdade e apreço a tolerância” (PPP, 2008, p. 4, grifos nossos).  

A partir do que foi observado, alguns destes elementos ficam apenas na 

escrita, pois as ações percebidas durante a pesquisa indicam que alguns 

elementos importantes dos documentos deixaram de ser “lembrados”, tais 

como: diálogo com a comunidade, construção constante do PPP, articulação 

com o contexto social mais amplo e com a legislação educacional em vigência. 

Dez anos se passaram desde a promulgação da Lei nº 10.639/03 e ainda é 

preciso sinalizar argumentações que convençam a comunidade escolar a 

respeitar a referida legislação, e a recomendá-la em seus projetos. 

 

4.5.2 O Planejamento de Ensino 

 

Com o desafio de consolidar a representação das escolas e dos/as 

educadores/as, quanto à inserção ou não da temática étnico-racial, procedeu-

se à análise dos Planejamentos de Ensino do 5º ano. A intenção desta análise 

foi conhecer quais são os itens prescritos, relativos à temática étnico-racial, e 

por meio de quais orientações e dimensões normativas aparecem no 

Planejamento de Ensino. 

Embora a pesquisa de campo tenha se dado exclusivamente nas aulas 

de História, foram analisados os Planejamentos dos quatro bimestres do ano 

de 2012, de todas as disciplinas do 5º ano, já que os conteúdos relacionados à 

temática racial devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

conforme determina a Lei nº 10.639/03, mas prioritariamente nas áreas de 

Educação Artística, História e Literatura brasileiras.  

O Planejamento de Ensino traz os objetivos, os conteúdos e as 

atividades que deverão ser desenvolvidas em sala de aula. É importante 

ressaltar que estes Planejamentos não foram construídos pelas educadoras 

das escolas pesquisadas, eles vêm prontos da Secretaria Municipal de 

Educação. Em conversa com a responsável pela Gerência de Ensino, indagou-

se como estes foram pensados e construídos, e a informação que obtivemos é 

que foram estabelecidos por um grupo de educadores selecionados pela 

Secretaria de Educação no ano de 2010 e sofrem alterações de acordo com as 
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demandas dos/as educadores/as nas escolas. Ainda de acordo com esta 

técnica, “os planejamentos são uma diretriz, pois os professores sabem como 

devem trabalhar, a escola tem autonomia, a escola é quem decide como vai 

trabalhar, nós colocamos o central.” (informação verbal).23 O discurso desta 

profissional é democrático e vai ao encontro da autonomia que os/as 

educadores/as devem ter. Porém, na vida diária das educadoras pesquisadas, 

esta autonomia foi retirada, o trabalho que elas executam é regulado pela 

Secretaria de Educação. Nas entrevistas, ao se indagar às educadoras sobre o 

Planejamento de Ensino, pôde-se perceber a centralização do controle pela 

Secretaria perante o programa de estudos dos/as educandos/as, nas escolas 

pesquisadas. 

 

Tem que seguir aquilo ali. Agora, se você não consegue passar o 
conteúdo todo, não consegue fechar. Ai vem a pergunta: porque você 
não conseguiu? [...] Bem dizer que você tem que atropelar as coisas 
pra vencer o Planejamento. Pra vencer o Planejamento, você tem que 
atropelar... Se você não vencer o Planejamento, você tem que dar 
uma justificativa, agora porque não venceu? Tem gente que não 
consegue vencer!... Eu não consigo... (Entrevista com a educadora 
Makeda)

24
  

 
O Plano unificou, veio pra Rede toda, só que eu acho que ele peca, 
porque ele não tem a nossa participação. Então, eu, que estou aqui 
há seis anos com aquelas turmas. Todos os anos eu vejo coisas que 
não dá, que não funcionam, coisas que não precisam, não são 
necessárias agora. Aí eu mando minha sugestão, não sei quem 
recebe. Só sei que nem ouve, entendeu? [...] Então tem coisas assim, 
que eu acho que a gente tinha que participar. Sei lá, vamos 
conversar, o que deu certo no Plano esse ano? Precisa ter a abertura 
do diálogo, e não tem! Já vem uma coisa pronta, e às vezes sem 
sequência. [...] (Entrevista com a educadora Nzinga)

25 
 

As falas das duas educadoras são opostas à afirmação da Secretaria de 

Educação no que tange à autonomia. Expressam ainda a cobrança por que 

passam cotidianamente estas profissionais para que se cumpra o estabelecido, 

além de retratarem o conflito entre o que se consegue realizar e o que está 

prescrito para que se realize, e também demonstrarem a angústia de não terem 

seus saberes e experiências acolhidos pelo órgão competente. 

                                                           
23

 Informação obtida em conversa com a responsável pela Gerência de Ensino da Secretaria 
de Educação de Sabará, em 24/10/2012. 

24
 Entrevista gravada na Escola Luzia Pinta, em 26 out. 2012. 

25
 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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Apple (1997) afirma que o controle e a rigidez que as educadoras 

relatam relacionam-se diretamente com necessidades políticas e econômicas. 

Para este autor, existe uma tendência para que os currículos se tornem cada 

vez mais planejados e sistematizados por um nível central “totalmente 

focalizado em competências medidas por testes padronizados” (APPLE, 1997, 

p. 182).  

As vidas diárias das educadoras em sala de aula tornam-se cada vez 

mais limitadas, cada vez mais sujeitas às lógicas administrativas, e por 

consequência mais rígidas aos controles sobre os processos de ensino e 

aprendizagem. Apple (1997) vai além, para o autor, não participar da 

construção do planejamento atrofia habilidades26 que os/as educadores/as 

construíram há décadas e gera a fragmentação. O/a educador/a, ao executar 

algo, uma das operações do processo, deixa de ter influência sobre o 

planejado. 

Uma das educadoras relata existir uma abertura para incluir algum 

conteúdo, desde que o já proposto no Planejamento de Ensino também seja 

considerado. 

 

Às vezes, entre nós professores, a gente chega a um consenso e fala 
com a pedagoga. Fulana, agora num tá na hora disso, vamos fazer 
isso. Aí ela dá essa abertura pra gente. Sabendo que a gente tem 
que correr pra incrementar aquilo outro, se vier uma avaliação e uma 
fiscalização, a gente tem que responder por isso. Português e 
Matemática a gente tem que seguir à risca, porque eles fazem as 
provas em novembro e tem que tá tudo dentro do que foi dado. Se 
meus meninos não tirarem nota, é porque eu não dei o conteúdo. 
(Entrevista com a educadora Nzinga)

27
 

 

Não dar o devido espaço para as vozes destas educadoras caminha na 

direção da alienação; ao invés de termos profissionais preocupadas com o 

Planejamento e as razões de suas ações, temos executores de Planejamentos 

alheios. Embora com todos estes aspectos, em nosso entendimento, negativos, 

as educadoras ainda veem uma vantagem nesse modelo, a uniformização, o 

                                                           
26

 As habilidades que os professores construíram em décadas de trabalho árduo. De acordo 
com Apple, estas habilidades são: definição de metas curriculares relevantes, 
estabelecimento de conteúdos, planejamento de aulas e estratégias instrucionais, 
“construção da comunidade” na sala de aula. (APPLE, 1997, p. 181). 

27
 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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entendimento de que todos/as os/as educandos/as da Rede terão a mesma 

lista de conteúdos, para elas é algo favorável.  

 

Tem uma vantagem que é o lado bom, ele coloca um parâmetro pra 
você trabalhar. Quando você não tem isso, te deixa solto e todo 
mundo faz o que quer, e fica terra de ninguém pode, mas ele ser 
muito fechado e não ter a participação de quem está na sala de aula, 
de quem tá lá com a mão na massa eu acho que é aí que peca. Se 
você trabalha conforme o livro, só que os livros não são iguais na 
Rede. Então eu não posso fazer um projeto, específico. Eu acho que 
tinha que ter mais participação, ouvir mais os professores, ouvir o que 
deu certo, o que que não deu, o que é necessário. [...] (Entrevista 
com a educadora Nzinga)

28
 

 

Constituindo um documento único para todas as escolas da Rede 

Municipal, outros aspectos merecem a atenção: em nenhum dos 

Planejamentos de Ensino (dos quatro bimestres do ano de 2012 do 5º ano) 

consta a carga horária das disciplinas e bibliografia que as embasa. Mais um 

ponto que merece destaque, o PPP é um documento único de cada escola e 

por sua natureza deveria orientar a organização curricular, mas a seleção de 

conteúdos é única para toda a Rede. Mesmo o currículo não sendo uma 

“coisa”, a partir do Planejamento de Ensino, é possível dizer que o PPP perde 

parte de sua importância na construção do currículo escolar. Não justifica, mas 

pode ser uma das razões pelas quais o PPP ficou “esquecido” pelas escolas 

Henrique Alexandrino e Luzia Pinta. 

A análise do Planejamento de Ensino revelou-se como um meio de 

ocultação da presença positivada da população negra no cotidiano das 

escolas, refletindo um atendimento pontual e desarticulado quanto à temática 

da História da África e Cultura Afro-Brasileira em sala de aula. A temática 

prescrita se “concentra” no 2º bimestre, que compreende os meses de maio a 

julho (ver quadro a seguir). Uma das pedagogas, ao entregar o Planejamento, 

afirmou que, neste bimestre, encontraria o trabalho com a temática e, ainda, 

disse que os afazeres são realizados neste período devido ao 13 de maio 

(abolição). É possível supor dois equívocos: o primeiro é tratar esta temática de 

modo pontual e concentrando-a em uma única disciplina (História); o segundo 

é a relação da temática prioritariamente à escravização.  

                                                           
28

 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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A fala desta pedagoga ressalta um aspecto sério, que é mencionar o 13 

de maio como data digna da comemoração da abolição. De acordo com as 

DCNER,  

 

datas significativas serão devidamente assinaladas, o 13 de maio, Dia 
Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado como o dia de 
denúncia das repercussões das políticas de eliminação física e 
simbólica da população afro-brasileira no pós-abolição. (MEC, 2004, 
p. 21). 

 

A presença da relação feita por esta pedagoga marca o desconhecimento de 

um documento legal que está disponível a toda a comunidade escolar.  

 
Planejamento de Ensino do 2º Bimestre – História (5º ano)29 

 

História 

Objetivos Conteúdos Atividades 

- Estudar como se deu a 

chegada dos africanos ao 
Brasil. 
- Conhecer a vida dos 
escravos nos engenhos e 
nas minas. 
- Compreender como se 
dava a cobrança de 
impostos. 
- Identificar como 
aconteceu o fim da 
escravidão. 
- Conhecer a Lei nº 
10.639/03. 

Africanos no Brasil: 
- as sociedades africanas; 
- comércio de pessoas; 
- o trabalho no engenho; 
- a escravidão nas minas; 
- a escravidão nas cidades 
- a cobrança de impostos; 
- a resistência à 
escravidão;  
- o fim da escravidão; 
- estudo da cultura afro-
brasileira (Lei nº 
10.639/03). 
 
Datas comemorativas 
 

- Construção da linha de 
tempo com fatos 
marcantes sobre a 
temática. 
- Interpretação e análise 
de textos informativos. 
- Confecção de cartazes 
mostrando os fatos sobre o 
fim da escravidão. 
- Pesquisas e filmes 
(Amistad, Homens de 
honra, Homens brancos 
não sabem enterrar, entre 
outros). 

Fonte: Planejamento de Ensino (Secretaria Municipal de Educação – Gerência de 

Ensino, 2º bimestre, 2012). 

 

Na prescrição acima, tem-se uma ênfase na ação de escravização como 

um processo econômico e civilizatório, e não foram pontuadas as questões 

sociais e culturais deste processo. Outra questão, no 5º objetivo do 

Planejamento de Ensino, “conhecer a lei”, e logo em seguida no item 9 dos 

conteúdos, “estudo da cultura afro-brasileira (Lei 10.639/03)”, em nenhum 

momento há menção sobre as DCNER, sendo que estas oferecem as 

                                                           
29

 Reproduzimos aqui apenas parte do Planejamento, onde a temática racial foi pontuada. 
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referências, caminhos e critérios para a implantação de ações no ensino, diante 

das questões étnico-raciais. Nas DCNER há sete páginas sobre as 

orientações/sugestões que devem seguir o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. Se o quadro explicitou os pontos os quais deveria seguir o 

ensino sobre a escravização, por que não explicitar também o estudo sobre a 

cultura afro-brasileira e africana? E o mais grave: tratar a obrigatoriedade da lei 

somente como a inserção de conteúdos, e não como a inserção de conteúdos 

com uma mudança de posturas. Gomes (2012) afirma: 

 

A obrigatoriedade do ensino de História da África e das culturas afro-
brasileiras nos currículos das escolas da educação básica só poderão 
ser considerados como um dos passos no processo de ruptura 
epistemológica e cultural na educação brasileira se esses não forem 
confundidos com “novos conteúdos escolares a serem inseridos” ou 
como mais uma disciplina. Trata-se, na realidade, de uma mudança 
estrutural, conceitual, epistemológica e política. (GOMES, 2012, p. 
106). 

 

Não se deve concentrar a temática racial em um bimestre, dando a ela 

um tratamento pontual. Não se consegue reeducar em relações étnico-raciais 

positivas, tratando a temática somente relacionada à escravização, como se a 

contribuição e a valorização da população negra para a sociedade brasileira 

fosse apenas esta. 

As representações da desarticulação e do distanciamento do 

Planejamento de Ensino, assim como as políticas e propostas de inclusão das 

relações raciais nos documentos escolares, anteriormente expostos, atingem 

diretamente o/a educando/a negro/a do Ensino Fundamental.  

A inexistência de uma proposta de intervenção adequada ao contexto 

educacional sabarense de valorização de uma cultura secular e sua 

repercussão nos âmbitos sociais, econômicos e educacionais torna os 

dispositivos legais irrealizáveis no chão da sala de aula. A esse respeito, 

Gomes (1995) ressalta: 

 

A escola, enquanto parte da sociedade, não está neutra em relação a 
estes problemas [étnico-raciais]. Antes, os educadores (embora nem 
sempre o reconheçam) são portadores de valores culturais e 
ideológicos, através dos quais desenvolvem a sua prática social e 
pedagógica. (...) confirma cada vez mais o quanto esta não está 
atenta para a diversidade cultural daqueles que a frequentam. 
(GOMES, 1995, p. 33). 
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Tanto o PPP como o Planejamento de Ensino revestem-se sob 

discursos universalistas que dão a ilusão de que igualdade, cidadania, 

democracia e equidade se encontram consolidadas na prática social e, por 

consequência, dentro da escola. Outro aspecto de relevância é que os 

documentos escolares incorporam discursos homogeneizadores, de modo que 

impossibilitam a denúncia e o combate das desigualdades. 

Apesar de os PPPs planejados por estas escolas trazerem eixos sobre a 

cultura e “a pluralidade cultural do aluno” (PPP, 2008, p. 1), percebe-se a 

ocultação existente da história e da cultura negra nos conteúdos determinados 

para as disciplinas. Assim, concorda-se com o que é trazido na obra 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais (MEC; 

SECAD, 2006), quando articula:  

 

É possível afirmar que a história e a cultura negras estão na escola 
pela presença dos negros que lá se encontram, mas não 
devidamente valorizados dentro dos projetos pedagógicos, currículos 
ou materiais didáticos, de forma contextualizada, explícita e 
intencional. (MEC, 2006, p. 86). 

 

Para justificar tal assunção, reitera-se que os negros se encontram ausentes 

destes documentos, que denotam o não compromisso das escolas para com 

esse grupo, devido possivelmente à naturalização e à banalização da 

discriminação e do preconceito. As escolas, através de seus documentos, 

devem reconhecer e aceitar a diversidade na qual estão imersas. Como afirma 

Gomes (2012), as escolas devem construir projetos educativos emancipatórios, 

voltados para a superação da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do 

mundo. 
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5 LUGARES DE MEMÓRIA EM SABARÁ: CULTURA E RELIGIOSIDADE 

 

 

“Não registra a História, com justeza, a data da fundação do arraial. 

Todavia, admitindo-se tenha sido Manoel de Borba Gato seu fundador, essa 

data estará entre 1672 e 1678”. Almeida (1952) no livro Passeio a Sabará, 

indica a fundação da cidade para o ano de 1674. O certo é que o arraial 

desenvolveu-se rapidamente e, em 17 de julho de 1711, foi elevado à categoria 

de Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabarabussu. Por Carta 

Régia de 1714, quando a Capitania de Minas foi dividida em 4 grandes 

comarcas, foi a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabarabussu 

indicada para sede da comarca de Vila Real de Sabará. De acordo com 

Almeida (1952), a Vila foi crescendo, enchendo-se de homens ambiciosos e 

aventureiros. A produção de ouro era grande, sendo Sabará um dos núcleos de 

mineração da província que mais ouro encaminhava à Coroa portuguesa. 

Denominou-se como Era do Apogeu, a cidade era habitada por barões, 

militares e senhores de minas. De acordo com a autora, no período de maior 

exploração do ouro, na cidade havia um dos maiores contingentes de 

escravizados até então. 

 A história nos revela a importância da cidade no cenário econômico e 

educacional da província. Sabará foi sede da maior comarca de Minas Gerais 

(atingindo Paracatu e o Triângulo Mineiro),30 possuía a sua casa de fundição, 

uma das três primeiras da antiga capitania com rendimentos elevados, para 

onde era levado todo o ouro extraído, que lá era fundido e taxado Miranda 

(1994). No âmbito educacional, Sabará foi o terceiro arraial mais importante da 

província, em 1839 era sede do terceiro Círculo Literário, ficando atrás apenas 

de Ouro Preto (capital) e Mariana. 

Hoje a cidade, com 126.269 habitantes,31 é resultado de um Brasil 

colonial que proporcionou uma população de descendentes de negros 

escravizados, índios e portugueses. A maioria dos sabarenses, 70,27%, se 

autodeclararam como pretos/pardos no quesito cor/raça, conforme os dados do 

                                                           
30

 A Comarca criada em 1714 abrangia quase um terço do atual Estado de Minas Gerais. 
(MIRANDA, 1994, p. 34). 

31
 Conforme censo demográfico realizado no ano de 2010. (Fonte: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE). 
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último censo. Utilizamos a interpretação feita pelo Movimento Negro (pretos e 

pardos passam a ser entendidos como negros), deste modo, mais de 88.729 

habitantes de Sabará declararam ser de descendência negra. 

A população negra que viveu e vive em Sabará deixou e deixa suas 

marcas. “A rica e multifacetada herança cultural sabarense reafirma, distingue 

e identifica a diversidade cultural e étnico-racial deste povo”. (ROCHA, 2009b, 

p. 79). Realizou-se um pequeno resgate da contribuição de um dos grupos 

étnicos formadores da cultura da cidade. Trata-se de um reduzido 

levantamento de alguns lugares de memória, patrimônios culturais materiais e 

imateriais que carregam as representações das matrizes africanas na cidade. 

Nora (1993) argumenta que os lugares de memória carregam três sentidos: o 

material, o funcional e o simbólico simultaneamente. O que constitui os lugares 

de memória é um movimento entre memória e história. Estes lugares são 

“marcos testemunhas de outra era” (NORA, 1993, p. 13). 

Quando, nesta pesquisa, assumiu-se a missão de se alcançar, ao 

máximo, estes lugares, denominados por nós como lugares de memória de 

matriz africana em Sabará, tal fato mostrou-se complexo, pois estes “lugares” 

não foram pesquisados sistematicamente32 e muitas das informações obtidas 

aqui se encontravam soltas. Foi necessária uma busca incessante, e como 

este não é o escopo desta pesquisa, evidentemente não conseguimos alcançar 

a totalidade dos lugares de cultura e religiosidade espalhados por Sabará.  

O montante trazido aqui é representativo e possibilitará um início de 

diálogo entre estas marcas africanas na cidade e a educação escolarizada.  

 

5.1 Africanidades brasileiras em Sabará 

 

Silva (2003) refere-se à expressão africanidades brasileiras como sendo 

as raízes da cultura brasileira que possuem origem africana. Portanto, quando 

discorremos sobre africanidade, estamos reportando ao modo de ser, viver e 

                                                           
32

 Localizamos um material denominado “Projeto Resgatando Histórias, Preservando Nossa 
Memória” em três volumes, organizado por Clarice Libânio, através Prefeitura de 
Sabará/Secretaria de Educação no ano de 2009. O mapeamento realizado nesta obra, para 
esta pesquisa se mostrou incipiente. Mas possui informações relevantes para educação 
básica. Outro material também localizado é o caderno Afropedagógico, organizado por Rosa 
Margarida Rocha através da Prefeitura de Sabará/Secretaria de Educação também no ano 
de 2009, neste há uma listagem do que foi denominado ‘curiosidades’ e é feito um convite 
para que os professores pesquisem sobre alguns itens abordados nesta obra.  
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organizar dos brasileiros e as marcas da cultura africana que, 

independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do nosso 

dia a dia. 

O Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravizados vindos 

da África. As estimativas vão de três a quinze milhões de africanos deportados 

para a costa brasileira. O comércio de homens e mulheres negros aqui 

começou mais cedo e terminou mais tarde que em qualquer outra sociedade 

escravagista. Sendo assim, é inegável a influência do continente africano em 

nossa cultura.  

 

Estamos de acordo que o Brasil é uma nova civilização, feita das 
contribuições de negros, índios, europeus e asiáticos que aqui se 
encontraram. Apesar do fato colonial e da assimetria no 
relacionamento que dele resultou, isso não impediu que se 
processasse uma transculturação entre os diversos segmentos 
culturais, como se pode constatar no cotidiano brasileiro. 
(MUNANGA, 2005/2006, p. 117). 

 

Para Sansone (2004), o Brasil precisa aceitar-se como um país 

predominantemente plurirracial, com uma cultura amplamente híbrida. Para 

esse autor, as manifestações das africanidades são muitas vezes 

desterritorializadas e não determinam toda a vida social do indivíduo. 

 

Mais do que no passado, as identidades étnicas de hoje tendem a 
exibir um grau mais elevado de desterritorialização, [...] Elas podem 
ser muito intensas, mas não são exclusivas. Exemplo disso são as 
identidades étnicas centradas na exibição pública de tranças rasta e 
no reggae, marcadores étnicos sumamente visíveis, mas que não 
estão necessariamente associados à prática do credo rastafári. 
(SANSONE, 2004, p. 258). 

 

Brancos, índios e negros brasileiros partilham mais do que se imagina, o 

país tem modelos comuns de comportamento e de ideias que são 

singularidades de origem africana. “[...] historicamente, as formas culturais 

negras brasileiras foram relativamente acessíveis aos não negros. Brancos de 

todas as classes sociais, cada qual com sua posição específica, são vistos no 

candomblé, na capoeira, no samba e nas associações carnavalescas.” 

(SANSONE, 2004, p. 274). 
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Africanidade não é uma concepção intelectual afastada da realidade. 
Ela é um conjunto dos traços culturais comuns às centenas de 
sociedades da África [...] O conteúdo da africanidade é o resultado 
desse duplo movimento de adaptação e de difusão. [...] (MUNANGA, 
1984, p. 5). 

 

Há africanidade em Sabará sem uma comunidade negra ou uma cultura negra 

de tipo tradicional, e a África é parte fundamental da construção da cultura 

brasileira que se transformou em africanidade brasileira, através de seus 

objetos e símbolos que são recriados permanentemente em nosso país. 

Optou-se por tratar aqui da africanidade por ser o termo que melhor se 

encaixa dentro da discussão das relações étnico-raciais, visto que tratar de 

negritude ou de identidade negra limitaria muito o espectro do tema, já que a 

negritude é entendida como sendo “uma reação racial negra e uma agressão 

racial branca” (MUNANGA, 2009, p. 19) e a identidade negra é a “construção 

de mesmo grupo étnico racial sobre si mesmo em relação como o outro” 

(GOMES, 2005, p. 43). 

 

5.1.1 Clube Social Negro Mundo Velho 

 

 A origem dos Clubes Sociais Negros é anterior à abolição da 

escravatura em 1888. O surgimento destes se deu como um contraponto à 

ordem social vigente, além de constituírem um local de sociabilidade e de lazer 

para a população negra, que era impedida de frequentar os tradicionais 

“Clubes Sociais Brancos”. A Comissão Nacional dos Clubes Sociais Negros 

dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e São Paulo elaborou, em 2008, um conceito de Clube Social Negro: 

 

Os Clubes Sociais Negros são espaços associativos do grupo étnico 
afro-brasileiro, originário da necessidade de convívio social do grupo, 
voluntariamente constituído e com caráter beneficente, recreativo e 
cultural, desenvolvendo atividades num espaço físico próprio.

33
 

 

Conforme Escobar (2010), os Clubes Sociais Negros faziam aquilo que o 

Estado deixava de fazer à população negra, “cumpriam o papel que hoje cabe 

a Previdência Social, que é de levar renda quando os trabalhadores estiverem 

                                                           
33

 Publicado em Ata da reunião da Comissão Nacional de 29 de fevereiro de 2008. Disponível 
em: <http://www.clubesnegrosbr.blogspot.com>. Acesso em: 30 jul. 2012. 
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incapazes para o trabalho pela velhice, pela doença e, em caso de morte, 

assistir os dependentes.” (ESCOBAR, 2010, p. 59). 

 
Além disso, tinham como objetivo angariar fundos para o pagamento 
da liberdade dos trabalhadores negros escravizados, auxiliar nas 
despesas com funeral, defesa de direitos e na educação de seus 
associados, atuando de forma incisiva na luta contra a escravidão. 
(ESCOBAR, 2010, p. 58). 

 

Sabará possui um dos três clubes sociais mais antigos e em atividade do 

país. O Clube Mundo Velho (CMV) foi fundado em 02 de março de 1894, seis 

anos após a abolição da escravatura. Foi estabelecido por ex-escravizados e 

seus descendentes, como uma opção de lazer e cultura, “devido às proibições 

do sistema escravocrata em outras instituições culturais da cidade de 

Sabará”.34 

O Clube Negro Mundo Velho firmou-se como espaço popular para a 
comunidade negra, pois, a mesma não possuía local que pudesse 
realizar suas ações culturais (devido a grande discriminação racial 
existente na cidade, originado pela extração do ouro desde o século 
XVII).

35
 

 

Figura 1 – Clube Mundo Velho 

 

Fonte: Acervo Clube Mundo Velho 

                                                           
34

 HISTÓRICO CLUBE MUNDO VELHO. Disponível em: <http://clubemundovelho.com.br>. 

Acesso em: 30 jul. 2012. 
35

 HISTÓRICO CLUBE MUNDO VELHO. Disponível em: <http://clubemundovelho.com.br>. 

Acesso em: 30 jul. 2012. 



88 
 

 

O Clube tem sua origem ligada ao período imperial brasileiro, sendo uma 

referência à monarquia portuguesa, originária do velho continente ou Mundo 

Velho.  

O Clube recreativo originou-se nas primeiras décadas do século 

passado, e dele surgiu o bloco carnavalesco Mundo Velho, a mais antiga 

agremiação do gênero existente no estado. O CMV ainda possui elementos 

estruturais originais de um bloco carnavalesco, como o hino, estandarte e os 

afrodescendentes como base de sua diretoria. 

Nos anos 30, o CMV instalou-se na rua Marquês de Sapucaí, 389, no 

centro da cidade, onde a sede funciona até os dias atuais. Em 2006, a 

instituição foi reconhecida como a segunda entidade negra do país e a primeira 

do estado pela SEPPIR, “por preservar em seu entorno importante patrimônio 

material e imaterial com fortes traços da cultura africana e afro-brasileira do 

final do século XIX”.36 

Após o reconhecimento pela SEPPIR, o Mundo Velho desenvolveu, nos 

anos de 2007 a 2009, diversas atividades, entre elas, três projetos, a saber: o 

“Curso de gestão cultural”, voltado para a capacitação de gestores no âmbito 

cultural; a reconstrução como centro de referência, que visava ampliar a área 

de atuação do Clube, criando dois novos departamentos (de “fomento à 

pesquisa científica étnica-afro; e de viabilidade cultural, educacional e social”); 

e o último, “resgate da história oral”, tratava-se de um resgate da história do 

Clube por meio de seus associados com idade entre 60 e 90 anos, que 

contaria, também, com uma publicação (site Clube Mundo Velho).37 As 

intenções destas ações eram de que a instituição mantivesse e ampliasse suas 

estratégias e realizasse a inclusão social da cultura afro-brasileira com ênfase 

na cultura regional. Não se conseguiu precisar se estes projetos foram 

iniciados ou não, o sabido é que as ideias não tiveram prosseguimento por 

questões administrativas. 

No ano de 2010, o Clube Mundo Velho foi palco do “2º Encontro 

Nacional de Clubes e Sociedades Negras” e o objetivo deste era “resgatar 

                                                           
36

 HISTÓRICO CLUBE MUNDO VELHO. Disponível em: <http://clubemundovelho.com.br>. 

Acesso em: 30 jul. 2012. 
37

 HISTÓRICO CLUBE MUNDO VELHO. Disponível em: <http://clubemundovelho.com.br/>. 
Acesso em: 30 jul. 2012. 
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estes espaços de memória, identidade e resistência da história e cultura 

negra”.38 Percebe-se que, depois deste período fecundo, o CMV aos poucos foi 

perdendo seu caráter político. Atualmente, é um espaço de entretenimento 

para toda a população sabarense, independentemente de seu pertencimento 

étnico-racial, realizando regularmente atividades para a 3ª idade, e também 

pode ser alugado para a produção de eventos. 

 

5.1.2 Comunidades tradicionais de terreiro  

 

Sabará é cidade de um estado onde o catolicismo é influente desde os 

tempos coloniais, é natural, pois o catolicismo foi a religião oficial do Império, 

tutelada pelo Estado, que mantinha financeiramente a Igreja e interditava todo 

o culto público a outra religião. Essa é uma das razões que legitimaram as 

perseguições e preconceitos a que as religiões afro-brasileiras foram 

submetidas, séculos a fio. 

  

Promulgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I, “em nome da 
Santíssima Trindade”, a primeira Constituição Brasileira proclamava 
em seu artigo 4 que a “Religião Católica Apostólica Romana” é a 
única reconhecida no Império do Brasil. (JOSAPHAT, 2003, p. 112). 

 

De acordo com Josaphat (2003), as religiões floresciam na África, 

diferenciando-se segundo as etnias e culturas regionais. “Os cultos, ritos e 

mitos mostravam certa convergência geral nas respostas que davam aos 

problemas do destino humano, exprimindo uma harmonia na luta contra as 

adversidades, no respeito ao meio ambiente [...]”. (JOSAPHAT, 2003, p. 113). 

Já na segunda metade do século XV muitas populações africanas foram 

sequestradas de seu continente e escravizadas em várias regiões cristãs. 

Chegando ao Brasil, o africano que vinha para cá escravizado era obrigado a 

deixar suas crenças de lado e adotar o catolicismo. Essa é a origem das 

religiões afro-brasileiras. “Elas nasceram crucificadas, buscando ressurgir ou 

sobreviver na América, ocultando-se e adaptando-se, sob diferentes formas de 

sincretismo”. (JOSAPHAT, 2003, p. 113). 
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As religiões afro-brasileiras que hoje constituem as formas mais 

eminentes e populares são o Candomblé e a Umbanda. Elas emergiram 

afirmando a identidade e a solidariedade negras, valorizando o corpo, a dança, 

o canto e a confiança em si. Para Josaphat (2003), 

 

Elas se mostram capazes de guardar elementos maravilhosos das 
tradições ancestrais, abrindo-se aos progressos da modernidade, às 
aspirações e aos valores humanos, à estima e a preservação da 
natureza, a reconciliação ecumênica e mesmo cósmica. (JOSAPHAT, 
2003, p. 122). 

 

Atualmente, em Sabará, há 10 terreiros tradicionais,39 sendo 06 de 

Candomblé e 04 de Umbanda, o mais antigo deles tem aproximadamente 60 

anos. Acredita-se que existam mais terreiros e que existiram outros mais 

antigos, mas o fechamento destas instituições é comum de acordo com uma 

das ialorixá (mãe de santo) com a qual conversei. Tem-se o apontamento de 

que a primeira mãe de santo da nação Angola em Sabará foi Luzia Pinta. 

Conforme Mott (1994), a angolana foi escravizada em seu país e convertida à 

força ao catolicismo, chegou ao Brasil na adolescência viveu trinta anos em 

Sabará (até 1739) como escravizada e, logo em seguida, como alforriada, 

adquiriu escravos, tornou-se mestra calunduzeira, exercendo por vários anos 

duas artes religiosas, o calundu40 e o catolicismo. 

 

Luzia realizava suas seções de calundu tanto em sua própria 
residência como nas casas de seus clientes, sempre auxiliada por 
duas negras-angolas e outro negro de etnia não revelada, todos três 
seus escravos. (MOTT, 1994, p. 76). 

 

Luzia foi denunciada, investigada, presa por dois anos e sentenciada: 

“os inquisidores contentaram-se em sentenciá-la à abjuração de leve suspeita 

de ter abandonado a fé católica, proibida para sempre de retornar à Sabará e 

condenada a quatro anos de degredo em Castro Mearim” (MOTT, 1994, p. 80). 

Não há dúvidas de que a contribuição, o sincretismo de Luzia e de outros 

                                                           
39

 De acordo com uma pesquisa realizada em 2010 pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS), em parceria com a UNESCO e a SEPPIR intitulada “Pesquisa Socioeconômica e 
Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros” que deu origem ao livro 
Alimento: direito sagrado. 

40
 “O calundu é geralmente descrito pelos colonos como reunião com atabaques e cantos, 
destinado a curar os presentes de doenças físicas ou malefícios e adivinhar quem furtou 
algum pertence ou botou feitiço em terceiros.” (MOTT, 1994, p. 76). Esse autor acredita que 
a matriz da Umbanda seja o calundu-angola. 
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homens e mulheres negros foi fundamental para a religiosidade africana na 

diáspora brasileira. 

Todos os terreiros mapeados em 2010 pelo MDS encontram-se em 

bairros afastados do Centro e em sua maioria estão localizados em áreas de 

vulnerabilidade social. Talvez isso se justifique na tentativa de se fugir da 

violência urbana e do preconceito religioso que ainda impera na cidade. Outro 

aspecto interessante: nenhum deles tem placa, indicando o que “funciona” ali. 

Visitei dois terreiros na tentativa de conhecer, aprender a respeitar e 

desmistificar diversas situações vividas pelos adeptos das religiões de matriz 

africana. Passei um dia inteiro em cada um dos dois terreiros, ratifico a 

afirmação “a hospitalidade é a marca do axé”. Conversei com os 

frequentadores, o babalorixá, as ialorixás, almocei, ajudei na limpeza da 

cozinha, enfim foi um dia de quebra de preconceitos para mim, pesquisadora. 

O trecho a seguir destaca a sensação experimentada:  

 

Qualquer pessoa que chegar a um terreiro em busca de proteção 
espiritual jamais terá sua presença negada. Sejam quais forem às 
circunstâncias, naquele dia a pessoa comerá, independentemente da 
nova divisão que se faça da comida disponível para os residentes, 
fixos ou passageiros, da casa de santo. Qualquer um que esteja em 
algum momento de trânsito ou desamparo em sua vida e que sinta o 
chamado de alguma entidade será acolhido no terreiro, pois sempre 
haverá alguma coisa que ela possa fazer como retribuição ao abrigo: 
limpar a casa, lavar roupa, ajudar na cozinha ou nas tarefas ligadas 
às diversas obrigações rituais. (BRASIL, 2011, p. 54). 

 

Outro aspecto relevante, os dois terreiros estavam em “reforma” durante 

as visitas, um deles, com 07 anos de fundação, justificou a reforma dizendo 

que se tratava de alguns reparos para a festa de Nanã, que aconteceria no dia 

26 de julho. Na obra Alimento: direito sagrado (2011), há referência de que as 

atividades de construção dos terreiros é um processo contínuo. “Trata-se de 

um processo colaborativo parecido com um mutirão sagrado, em que uma 

pessoa leva tijolos, outra cimento, outros oferecem seus ofícios de pedreiro, 

pintor, marceneiro, marmoreiro, eletricista.” (BRASIL, 2011, p. 47). Sendo 

assim, a dinâmica das construções é ininterrupta, e os terreiros estão sendo 

constantemente reformados, renovados, ampliados. 

Em um dos terreiros, a visita foi realizada em um sábado, pareceu 

peculiar pessoas se reunirem durante todo o dia para conversar, almoçar e 



92 
 

trabalhar também. Trata-se de uma prática comum, eles estão juntos todos os 

sábados. O terreiro não é somente um espaço de culto religioso, é também um 

local de refúgio. 

 

A casa de santo é, no sentido literal do termo, um local de refúgio. Em 
primeiro lugar, os terreiros foram refúgio de escravos em busca de 
algum consolo contra o sofrimento quase indescritível causado pela 
condição de sub-humanos a que foram reduzidos diante da violência 
escravizadora; depois foram refúgio de ex-escravos na sua luta por 
estruturar uma nova vida diante da situação de abandono em que 
foram jogados quando foi decretada a abolição formal da escravatura; 
em seguida, refúgio para a massa de negros pobres inserida na parte 
mais inferior do mercado de trabalho durante todo o século vinte; e 
ainda agora, refúgio para qualquer um, negro ou branco, que busque 
apoio nas entidades para vencer as dificuldades da vida. (BRASIL, 
2011, p. 54). 

 

Os espaços de prática das religiões de matriz africana são, acredita-se 

em Sabará e no Brasil, não apenas locais de culto religioso, mas também 

instrumentos de preservação das tradições ancestrais africanas e de luta 

contra o preconceito. Josaphat (2003) acredita que o necessário e urgente “é 

abrir espaços acolhedores e favoráveis à afirmação e à plena realização da 

identidade negra, em toda a riqueza de suas tradições e na pujança de sua 

vitalidade nos campos da cultura, da arte e da religião” (JOSAPHAT, 2003, p. 

122). 

 
5.1.3 A Igreja de Pedra: o culto a Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos 

 

 A criação do culto a Nossa Senhora do Rosário é atribuída a São 

Domingos de Gusmão em 1216. Rosário etimologicamente significa coroa de 

rosas, onde as contas são rosas brancas e vermelhas. “Os negros que foram 

escravizados em Portugal e depois no Brasil cultuavam Nossa Senhora do 

Rosário devido à ação dos jesuítas”. (JORNAL FOLHA DE SABARÁ, 1990, p. 2).  

 Existem três interpretações para a devoção dos negros por Nossa 

Senhora do Rosário. A primeira é de que a santa os escolheu, ela estava 

“presa” a uma pedra, caboclos e marujos tentaram retirá-la, sem sucesso, um 

grupo de homens negros realizou a terceira tentativa e a imagem se 

“desprendeu” das pedras, assim sendo eles interpretaram como se ela os 
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tivesse escolhido. A segunda versão é de que a devoção cresceu entre os 

escravizados, pois estes encontraram no rosário orações mais simples, e por 

isso a santa se popularizou entre os homens e mulheres negros. Ainda há 

alguns que atribuem a percepção mais fácil da fé no rosário, sendo este um 

objeto concreto (o terço) que deve ser tocado e manuseado durante as 

orações. As duas últimas versões carregam ideias preconceituosas, que 

inferiorizam a inteligência dos primeiros seguidores de Nossa Senhora do 

Rosário, com as orações sendo simples, eram mais fáceis de serem 

aprendidas; ou a facilidade em reconhecer a imagem pelo terço. Enfim, fato é 

que Nossa Senhora do Rosário foi acolhida pela população negra brasileira 

como protetora e representante da religiosidade católica.  

 

Já desde os primeiros contatos dos portugueses com a África, Nossa 
Senhora do Rosário era proposta e aceita como Rainha e Mãe 
protetora dos negros. Festejos e especialmente a congada eram 
associados ao rosário através dos tempos. (JOSAPHAT, 2003, p. 
115). 

 

A população negra escravizada, sendo impossibilitada de manter suas 

tradições africanas, adentra nos agrupamentos católicos e “guarda ao mesmo 

tempo, algo de seu. É nas confrarias do Rosário que irão conservar seus reis e 

rainhas.” (MUSEU DO OURO, 1987, p. 5). 

 “Em 1713 foi fundada a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos da Barra da Ilha do Sabará”. (JORNAL FOLHA DE SABARÁ, 1990, p. 

2). “O ato de cultuar Irmandades pelos escravizados era um dos poucos 

direitos que os homens brancos davam aos negros, representando uma forma 

relativa de libertação”. (ROCHA, 2009b, p. 81). As irmandades possuíam como 

característica cunho religioso e assistencial, e de alguma forma integravam o 

negro à sociedade, e, integrando-o, também o limitavam. A religião católica era 

um dos aparatos repressores da Coroa. “A religião serviu como veículo de 

neutralização das tensões sociais em beneficio da coroa”. (MUSEU DO OURO, 

1987, p. 13). Neste mesmo ano, 1713, conforme aponta Miranda (1994), uma 

pequena capela foi construída em terreno doado pela Câmara Municipal — o 

ato foi registrado em documento quatro anos depois. 

 A Irmandade em 1764 resolveu ampliar a capela. De acordo com os 

registros do Museu do Ouro (1987), a primeira fase das obras foi concluída em 
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1766, mas os integrantes da irmandade desejavam aumentar a igreja, ainda 

mais, sendo assim contrataram um pedreiro: “o contrato para a construção foi 

firmado em 1768 com o pedreiro Antônio Moreira Gomes, que fez um projeto 

bastante ambicioso, talvez por isto a irmandade não pode terminá-la”. (MUSEU 

DO OURO, 1987, p. 13). Estes serviços foram parcialmente concluídos em 

1781, “nesta ocasião estavam prontos a capela mor, as sacristias e um 

acrescentamento provisório de madeira que certamente é a pequena nave 

ainda existente no arcabouço de pedras”. (MIRANDA, 1994, p. 28). Relata-se 

que nos anos de 1805 a 1819 foram feitas várias tentativas para conclusão do 

projeto. Finalmente, em “1849, serviços de arrancamento, transporte e 

acomodação de pedras foram contratados”. (MIRANDA, 1994, p. 28). Estes 

trabalhos certamente correspondem à elevação das paredes da nave. 

Quatorze anos depois, em 1863 os devotos da virgem do Rosário comemoram 

a conclusão desta etapa da construção, conforme registro: 

 

Ao conhecimento da posteridade q. no dia sabbado vinte e dous de 
Agosto de 1863 ás 4 horas da tarde sobio p. o seu competente lugar 
o arco principal desta Capella, ao som de repetidos toques de uma 
banda de muzica q. se achava postada no adro da igreja ao som de 
foguetes [...] (PASSOS apud MIRANDA, 1994, p. 28). 

 

Figura 2: Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

“A decadência das minas e a abolição da escravatura contribuíram 

definitivamente para a paralisação das obras”. (JORNAL FOLHA DE SABARÁ, 

01-15 set. 1989, p. 5). A igreja permanece “inacabada”, do empreendimento do 
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Sr. Antônio Moreira, apenas a fachada do projeto foi construída. Para 

testemunhar o confronto entre a vontade e os reveses do cotidiano dos homens 

negros de Sabará, devotos de Nossa Senhora do Rosário. 

 O relatório “pró-memória” (1987) registra um fato interessante que 

merece destaque: o interesse por parte da Igreja e de alguns homens 

influentes da cidade em realizar uma “troca” de local entre a Igreja Matriz 

localizada no atual bairro Siderúrgica com a Igreja do Rosário localizada no 

Centro, na Ordem Régia de 1757, a confirmação do pedido. Quase um século 

mais tarde, em 1847 foi realizada uma assembleia provincial, na qual a 

transferência foi novamente sugerida. 

  

O motivo alegado era que a igreja do Rosário se localizava no centro 
da cidade, facilitando os recursos espirituais em mais de quatro 
partes da população, visto que a matriz estava muito distante e num 
lugar menos povoado e decadente. (MUSEU DO OURO, 1987, p. 14). 

 

A solicitação tem dois aspectos que merecem atenção: o primeiro é o 

preconceito e a discriminação sem nenhum pudor, no relato não há nenhum 

problema em realizar a “transferência”, os brancos deveriam ocupar um lugar 

que teoricamente consideram seu, ou seja, o Centro da cidade, e os negros 

deveriam ser dirigidos para a margem, um bairro “[...] distante e num lugar 

menos povoado e decadente”. (MUSEU DO OURO, 1987, p. 14). A outra 

particularidade é que bem próximo à Igreja do Rosário, também no Centro, 

tínhamos a Igreja de Santa Rita,41 construída em 1714. Se considerarmos sua 

localização e por não ser de devoção dos negros, porque não foi cogitado nos 

documentos da possível troca a instalação da Matriz ali? A irmandade decidiu 

não realizar a transferência, pois fez algumas solicitações e estas foram 

negadas. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de a igreja estar no centro da 

cidade, isto a diferencia da maioria das irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, localizadas quase sempre afastadas do centro 

das cidades. 

 

                                                           
41

 A Igreja de Santa Rita foi demolida em 1937, “pelo risco de desabamento e principalmente 
pelas exigências da vida moderna, possibilitará o alargamento do beco por onde terá maior 
movimento de veículos”. (MIRANDA, 1994, p. 35). O antigo templo deu lugar à Praça de 
Santa Rita. 
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Na cabeceira da praça instalou-se a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, com aquela dividindo o principal espaço 
da Vila. Esse fato dá a Sabará singularidade entre as vilas coloniais 
mineiras e talvez entre as brasileiras, o que distingue o Largo do 
Rosário de tantas praças municipais do período da mineração. Nas 
proximidades do edifício da administração instalava-se geralmente a 
matriz ou igrejas de Ordens Terceiras importantes. [...] Os templos da 
Senhora do Rosário quase sempre se localizavam em pontos mais 
afastados do centro urbano. (MIRANDA, 1994, p. 28). 

 

 Assim, a Igreja do Rosário de Sabará localiza-se na Praça Melo Viana,42 

no centro da cidade. 

 A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é conhecida por suas festas, os 

primeiros festejos começaram a ser realizados no século XVIII. “As festas 

datam de 1765 época da reconstrução da capela, e do apogeu da irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário, quando os negros constituíam o grosso da 

população”. (MUSEU DO OURO, 1987, p. 20). O mês escolhido para as 

comemorações foi outubro. Os festejos eram custeados pela irmandade, sendo 

assim, cada ano a comemoração era realizada de acordo com o fundo 

financeiro da confraria, o fato fica evidente na ata de uma reunião realizada em 

03/09/1893: “Reunião de apresentação de contas: a festa de Nossa Senhora 

do Rosário deverá constar de novenas rezadas, missa (se houver 

possibilidade, com música), terço a tarde pelas ruas da cidade.” (MUSEU DO 

OURO, 1987, p. 20). 

A celebração a Nossa Senhora do Rosário tem danças, congadas, 

capoeira; trata-se de uma festa popular por excelência. Os registros do Museu 

do Ouro (1987) apontam que as festas foram interrompidas entre 1940 e 1987, 

não se tem referência dos motivos da suspensão (justamente em 1940 a igreja 

tornou-se paróquia). O ressurgimento das comemorações se deve aos esforços 

de alguns historiadores do Museu do Ouro que conseguiram parcerias para 

realizar as festividades em 1987, incluindo neste “resgate” apresentações 

teatrais, seminários, além dos já tradicionais: congado, reisado, dança da 

manguara, cavalhada e outros.  

O congado é uma marca forte nas comemorações, por traduzir a fé dos 

congadeiros expressada pela devoção a Nossa Senhora do Rosário. “O 

                                                           
42

 A praça teve diversos nomes, entre eles: “Largo do Rosário ou da Cadeia na época colonial, 
Praça da Constituição no final do século passado, Praça da Independência nos anos vinte 
do século atual e, finalmente, Praça Melo Viana.” (MIRANDA, 1994, p. 33). 
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congado é uma manifestação sincrética, que agrega a religiosidade africana à 

origem luso-brasileira, herdando do catolicismo de Portugal a devoção a Nossa 

Senhora do Rosário”. (LIBÂNIO, 2008/2009, p. 104). De acordo com o 

levantamento feito pelo “Projeto Resgatando Histórias”, em Sabará temos hoje 

seis guardas de marujos, que preservam a tradição do congado como 

manifestação cultural típica da região, a mais antiga é a Guarda de Marujo de 

Nossa Senhora Aparecida, fundada em 1878. Há registros em 1844 sobre 

apresentação de congadeiros em uma festa da igreja. 

 

[...] Assinalamos o singular espetáculo assistido por Castelnau em 
1844, através das janelas da Casa do Barão de Sabará, onde estava 
hospedado. Eram as cerimônias do congado, por ele vistas como “um 
extravagante carnaval” em que se misturavam “reminiscências da 
costa africana, com os costumes brasileiros e cerimônias religiosas”. 
O viajante ressalta as magníficas vestimentas e as coroas de prata 
maciça do rei e da rainha e comenta que o rei “... traz uma máscara 
preta, como se tivesse receio de que permanência no país lhe tivesse 
desbotado a cor natural”. Admira-se com os trajes da corte, em que 
se mesclam “todas as cores e os enfeites mais extravagantes” [...] 
(CASTELNAU apud MIRANDA, 1994, p. 31). 

 

Os festejos à padroeira perduram trinta dias, sempre no mês de outubro, 

e ao final deste período tem-se uma grande festa de celebração da fé marcada 

por cortejo, com danças, batuques e cantos, realizados para expressar o ritual 

de devoção a Nossa Senhora do Rosário. 

As ruínas da igreja de Nossa Senhora do Rosário escondem por trás das 

grandes paredes de pedra canga, a céu aberto, a obra parcialmente concluída 

em 1863. A muralha protege a antiga capela de taipa, de 1781. Na sacristia, 

funciona o Museu de Arte Sacra, com imagens e crucifixos dos séculos XVIII e 

XIX. A muralha soberana do grande arcabouço de pedra impõe-se em local 

importante da cidade de Sabará, fixando ali beleza e muita história.  

 

5.1.4 Museu da escravidão e Museu vivo 

 

O “Parque Ecopedagógico Quinta dos Cristais”, localizado no bairro 

Adelmolândia, a menos de 2 km do Centro histórico de Sabará, possui uma rica 

e extensa área verde, além de muita cultura e história. No período colonial foi 

uma fazenda de minério, hoje é uma propriedade privada transformada em 

parque há doze anos. O espaço guarda vestígios de atividades realizadas na 
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região de Sabará durante o ciclo do ouro. As marcas do período áureo da 

mineração existentes em sua área permitem aos visitantes terem uma ideia 

prática de aspectos da história de Minas Gerais. O ambiente possibilita 

diversas atividades, concentramo-nos aqui em duas delas: o “museu da 

escravidão” e o “museu vivo” e sarau. 

O “museu da escravidão” é um espaço a céu aberto, numa área 

aproximada de 200 m², a entrada é estreita com muros de pedras de canga, as 

paredes laterais são de tijolo adobe, o piso é de seixos. Trata-se de um cenário 

com a réplica de um pelourinho, um tronco, argolas de cadeias, correntes, uma 

cubata, fogão de bivaque, alguns instrumentos e ferramentas necessários à 

mineração. Em nossa leitura, estar neste sítio é uma espécie de introdução 

para o museu vivo. Trata-se de um mostruário do processo de vida e trabalho 

em uma fazenda de mineração no período colonial. Sobre os museus Lima e 

Guimarães (2011) asseguram: 

 

Os museus, desde suas origens, são vistos como instituições que 
atuam como vitrines dos processos culturais e educativos das 
sociedades, com diversas orientações, com motivações políticas, 
ideológicas e culturais, onde o conhecimento preservado deve ser 
repassado à sociedade por meio de seu acervo, formado por 
imagens, documentos, objetos, demais materiais coletados e/ou 
doados, que são/foram considerados significativos para a 
comunidade. (LIMA; GUIMARÃES, 2011, p. 2). 

 

O museu vivo43 e sarau, de acordo com o idealizador do parque, têm 

como objetivos apresentar aspectos da mineração de ouro em Sabará e do 

regime escravocrata no Brasil; recordar o poeta Castro Alves; “mostrar as 

origens de alguns dos mais graves problemas nacionais: o preconceito de cor 

disfarçado, a péssima distribuição de riqueza e corrupção”. (PARQUE 

ECOPEDAGÓGICO QUINTA DOS CRISTAIS, 2010, p. 2). Trata-se de uma 

apresentação que integra uma das atividades pedagógicas do Parque Quinta 

dos Cristais. Nela, durante cerca de uma hora e meia, de forma organizada, 

interativa e muitas vezes dramática, são exibidos artefatos e antiguidades 

relacionados ao ciclo do ouro e do processo de escravização. Participar da 
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 Também poderia ser denominado de interativo, pois podemos sentir, tocar e ver as peças e a 
história de outra forma, que não num museu tradicional. De acordo com Lima e Guimarães, 
“a interatividade realizada nos museus se dá pelo fato de que as pessoas não só veem as 
exposições, mas de alguma maneira são instigadas a experimentar outras sensações além 
do visual.” (2011, p. 6). 
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apresentação que este museu proporciona é mergulhar no passado com 

possibilidades de se entender a sociedade contemporânea. 

Toda a apresentação muito impressionou, elegeu-se uma, das mais de 

dez peças de contenção, tortura e aviltamento de escravizados para descrevê-

la. O “instrumento” chama-se Golilha, é uma peça de contenção, uma espécie 

de colar de ferro com hastes longas, também de ferro, em forma de ganchos, 

que serviam para prender os escravizados que haviam fugido, o “colar” possuía 

um ponto em que, dependendo do movimento que o escravizado realizava com 

a cabeça, o maxilar era pressionando causando dores horríveis, os ganchos 

serviam para dificultar novas fugas pelas florestas, pois o instrumento ia se 

prendendo aos galhos das árvores. Embora os castigos fossem legais e 

regulamentados, imaginar um ser humano criando um instrumento deste para 

ser usado contra outro ser humano (que não era considerado humano — era 

objeto) é barbárie,44 e um absurdo. 

A exposição da escravização não foi tratada como um mero processo 

civilizatório e econômico, foi realizada uma análise profunda e crítica. O 

processo de escravização é apresentado em suas dimensões culturais, sociais, 

políticas e econômicas. No ponto da apresentação em que se trata das leis 

abolicionistas, é feita uma relação da luta parlamentar, da atuação da 

maçonaria, das campanhas populares, da influência da impressa, da poesia de 

Castro Alves, dos próprios escravizados e da posição do exército brasileiro, 

tudo é articulado. 

Nossa “aula” se encerrou com a declamação da poesia “A cruz da 

Estrada”, de Antonio de Castro Alves, ao som nostálgico de uma música tocada 

na vitrola à manivela. Neste momento, foram reforçadas algumas ideias, como 

a analogia causa e efeito que existe entre o nosso passado escravocrata e as 

mazelas que atingem nossa sociedade; e de que ninguém precisa aceitar o 

mundo como está, faz-se necessário que todos entendam nosso passado para 

poder agir no presente. 

 

 

                                                           
44

 Adorno define barbárie: “Suspeito que a barbárie existe em toda a parte em que há uma 
regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com 
objetivos racionais na sociedade, onde exista, portanto a identificação com a erupção da 
violência física.” (1995, p. 160). 
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5.2 A presença ausente 

 

Um marco para a educação escolarizada brasileira referente a repensar 

seu papel para incorporar em sua essência as mudanças sociais que 

caminham para a construção de um espaço de ensino e aprendizagem mais 

significativo são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

elaborados entre os anos de 1995 e 1998, eles constituem o primeiro nível de 

concretização curricular nacional, “são uma referência nacional para o Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 1997a, p. 36). Os PCNs foram formulados com o 

objetivo de estabelecer diretrizes para o Ensino Fundamental e servir como 

referência nacional, tanto para a prática educacional, como para as ações 

voltadas para as políticas de educação. E, em nosso entendimento, o mais 

significativo, dentro destas diretrizes nacionais, é inaugurar oficialmente à 

comunidade escolar o trabalho com temas locais,45 de acordo com suas 

próprias demandas, isto sinaliza que, aos/as educandos/as, deve ser permitida 

a leitura do mundo no qual se inserem, percebendo-se como parte integrante 

de um determinado grupo. E, para isso, a escola deve criar condições para a 

compreensão e participação da comunidade escolar em manifestações 

culturais diversificadas de seu entorno (PCN, 1997). A escola como espaço 

formal do saber deve dialogar também com signos considerados 

representativos da cidade/comunidade na qual está inserida. É a abertura para 

saberes e conhecimentos não científicos, mas que são dignos de exposição. 

 

A escola, na perspectiva da construção da cidadania, precisa assumir 
a valorização da cultura de sua própria comunidade e, ao mesmo 
tempo, buscar ultrapassar seus limites, propiciando às crianças 
pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto 
no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da 
cultura brasileira no âmbito nacional e regional como no que faz parte 
do patrimônio universal da humanidade. (PCN, 1997, v. 1, p. 46). 

 

É tarefa da escola reestabelecer o passado através dos objetos que 

pertencem ao seu universo (SABALLA, 2007, p. 23). Quando trouxemos alguns 
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 Sob a denominação de temas locais, os PCNs pretendem contemplar “os temas específicos 
de uma determinada realidade a serem definidos no âmbito do Estado, da cidade ou da 
escola.” (PCN, 1997, v. 8, p. 35). 
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lugares de memória46 em Sabará, buscamos perceber como estes bens e 

valores são cultivados pela comunidade escolar. Procurou-se diagnosticar o 

trato dado através do currículo diante de uma possível ação que tem como 

consequência a ativação da memória cidadã dos/as educandos/as por meio da 

valorização de suas diversidades regionais; ou seja, perceber na visão dos/as 

educandos/as como um tema emergente como o patrimônio cultural se faz 

presente no espaço escolar. 

Por meio do questionário aplicado a todos/as os/as educandos/as, 

perguntou-se o que cada um conhecia sobre três lugares de memória em 

Sabará, pois, a partir de nosso entendimento, estes lugares têm uma forte 

presença da africanidade brasileira, e assim pôde-se perceber em que medida 

a escola dialoga com estes saberes. 

No primeiro item, a pergunta era sobre o Clube Social Negro Mundo 

Velho, espaço que marca a luta da população negra no século XIX, ambiente 

recreativo e cultural que já possuiu caráter beneficente e, voluntariamente, foi 

construído por negros sabarenses. Ao realizar a análise das respostas, estas 

foram separadas em três grupos, que dizem um pouco sobre o papel daquelas 

educadoras que realizam trabalhos mais próximos da comunidade. 

No primeiro grupo, obteve-se como respostas: “Clube feito por negros”, 

“é um Clube antigo de negros”, “era só frequentado por escravos”, “que lá os 

negros tinham um hino e cantavam alegres, felizes e dançavam”. As respostas 

destes/as educandos/as relacionam de forma evidente o Clube ao negro, todos 

os que fizeram esta inferência são educandos/as da educadora Makeda, trata-

se de uma mulher negra que foi associada ao Clube na infância e durante a 

juventude; em algumas de suas aulas do 2º bimestre, pôde-se presenciar a 

referência ao “Mundo Velho”. A atitude desta educadora foi fundamental, pois 

ela diversificou o currículo, nos momentos em que trouxe estes saberes. 

Gomes (2007) afirma que trazer para a sala de aula as características regionais 

e locais, a cultura, os costumes, as artes, e, neste caso, um lugar de memória, 

é essencial. Trata-se de algo que diversifica o currículo, e é nestes períodos 

                                                           
46

 É importante ressaltar que os lugares de memória eleitos nesta pesquisa são patrimônios 
culturais materiais e imateriais da cidade de Sabará. “O patrimônio cultural compreende o 
conjunto de bens produzidos ao longo da história pelas diversas gerações e que se deve 
perpetuar, sendo passado as futuras gerações”. (LIBÂNIO, 2007/2008, p. 18). Sendo assim, 
o patrimônio de uma comunidade está relacionado aos bens que ela elegeu e que dizem 
respeito a sua identidade cultural. 
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que os/as educadores/as devem ousar e realizar trabalhos mais críticos, mais 

próximos da realidade dos/as educandos/as. O fato de estes/as educandos/as 

tecerem a relação negro-clube é significativo. Mas falta a crítica, falta perceber 

as relações que se estabeleceram e se estabelecem de preconceito e 

discriminação na cidade e no Brasil, que levaram à construção de um espaço 

para que a população negra pudesse realizar sua vida social; falta descortinar 

as relações econômicas e sociais que conduziram a criação deste lugar seis 

anos após a abolição; falta valorizar este ambiente da cidade, não por ser 

frequentador do Clube ou não, mas por ele ser um marco da luta de alguns 

brasileiros em determinada época. Um aspecto que nos toma neste momento, 

caso a educadora Makeda não conhecesse o Clube como frequentadora, 

seus/as educandos/as teriam adquirido estes conhecimentos? Ou seja, a eles 

teria sido dada a oportunidade de conhecer este espaço? 

No segundo grupo de respostas, os/as educandos/as apontaram para 

aquilo em que o Clube se tornou nos últimos anos, um espaço para a 

realização de eventos diversos. “Tem muitas festas de quinze anos lá”, “lá tem 

muitos bailes”, “as pessoas alugam lá para festas”. 

No terceiro e último grupo de respostas, tem-se um número expressivo 

de educandos/as que desconhecem a história do espaço, embora passem por 

ele continuamente. Uma das educadoras entrevistadas que teve acesso a uma 

cópia do questionário aplicado ficou surpresa com o desconhecimento dos/as 

educandos/as: 

 

Aquela questão do Mundo Velho, eu mesma, na hora que eu li, eu 
pensei gente... Uma coisa do dia a dia dos meninos, não tá (não 
consta no Planejamento de Ensino). Mas aí a gente vai estudar 
coisas que provavelmente eles vão voltar, Ditadura... Por exemplo, 
eles vão voltar, entendeu? Se não voltar ano que vem, isso vai ser no 
futuro. Eles vão ter essa oportunidade, o que é mais importante no 
momento pra eles com 10 anos? Saber a história do Clube que eles 
moram do lado? Ou saber de uma coisa que... Entendeu?... 
(Educadora Nzinga).

47
 

 

A fala acima foi extraída da entrevista fornecida pela Educadora Nzinga, 

enquanto conversávamos sobre o Planejamento de Ensino. A angústia desta 

educadora nos mostra o dilema do profissional que se encontra lá, no chão da 

                                                           
47

 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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sala de aula. Entre o dever de seguir o que está prescrito em documento oficial 

do município e que será exigido pelas “avaliações” nacionais, ou oportunizar 

aos/às educandos/as outros conhecimentos tão significativos quanto os 

estabelecidos e que não constam nos documentos oficiais. 

Num outro item, explorou-se sobre a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, lugar de memória, beleza e muita história, 

patrimônio material localizado no Centro da cidade. Vasta parte dos/as 

educandos/as respondeu: “foram os escravos que construíram”, “esta igreja foi 

feita por escravos e está inacabada”, “ninguém consegue terminar de 

construir”. As respostas manifestam que os/as educandos/as conhecem o lugar 

e o pano de fundo de sua história, mas são respostas incipientes, elas não 

conseguem abarcar a representatividade desse lugar. Como no Clube Mundo 

Velho, existe uma carência em relacionar os conhecimentos locais com os 

conhecimentos globais deste contexto, no que tange à escravização, luta e 

resistência da população negra. Percebeu-se a ausência do repertório histórico 

e cultural; a lacuna sobre construir conhecimentos acerca das manifestações 

culturais (quando se perguntou sobre a Igreja de Pedra, nenhum/a educando/a 

relacionou a Igreja ao Congado, ou à Festa do Rosário...). Percebe-se um 

lapso entre identificar um local, e reconhecer as relações temporais e espaciais 

deste, na história da humanidade. E isso não se restringe às marcas que a 

população negra deixou na cidade. Um trabalho crítico de educação patrimonial 

deve culminar na valorização do patrimônio social e no acolhimento da 

diversidade que pertence a todos. 

Apreende-se por parte das escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta a 

ausência do estabelecimento de relações de valorização quanto aos saberes 

locais. Marín (2009) acredita ser necessário superar a fragmentação do 

conhecimento. E, nas palavras deste autor, nós vamos conseguir superar esta 

questão quando iniciarmos a “descolonização de nosso imaginário e a 

revalorizarmos nossos saberes locais.” (MARÍN, 2009, p. 130). 

Neste momento, faz-se crucial outra observação: o fato de os/as 

educandos/as conhecerem de forma superficial estes dois lugares de memória 

representa uma lacuna por parte da educação escolarizada pela qual estes/as 

educandos/as passaram até o momento. Sabe-se que os currículos oficiais 

tratam o conhecimento com certa linearidade, este passa de um estado menor 
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para um estado maior, sendo assim, todos/as os/as educandos/as, pelo menos 

nas aulas de História e Geografia,48 deveriam ter estudado a história da sua 

cidade. 

As informações quanto aos lugares de memória estão disponíveis em 

seu entorno e partem da realidade vivenciada, a escola deve acessar estes 

espaços de maneira crítica para que ela possa mostrar isso aos/às 

educandos/as. 

O terceiro e último item interpelava sobre o “Museu Vivo” e o “Museu da 

Escravidão”, que se localizam dentro do Parque Ecológico Quinta dos Cristais. 

Nenhuma das duas educadoras das turmas pesquisadas conhece o espaço. 

Como apresentar aos/às educandos/as algo que eu desconheço? 

Dentro das respostas produzidas pelos/as educandos/as, num universo 

de quarenta e sete, apenas dois sinalizaram conhecer o espaço. Para esta 

pesquisa, este fato não se caracterizou como surpresa, o Parque 

Ecopedagógico Quinta dos Cristais funciona diariamente a apenas 2km do 

núcleo histórico de Sabará, de acordo com o responsável pelo local; no 

primeiro semestre do ano de 2012 o espaço recebeu a visita de 102 escolas 

públicas e privadas dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico e Superior de 

Belo Horizonte e cidades da região metropolitana, e nenhuma destas escolas 

era de Sabará.  

Ao indagar ao proprietário do Parque sobre esta situação, foi dito que o 

convite à Secretaria de Educação foi feito diversas vezes, para que os técnicos 

pudessem conhecer e divulgar o espaço. No ano de 2010, a administração do 

Parque encaminhou aos gestores de todas as escolas públicas da cidade um 

material impresso e em CD-Rom que apresenta o local juntamente com 

sugestões de atividades pós-visitas, mas não obteve nenhum tipo de retorno. 

Durante a pesquisa de campo, pôde-se ver o material engavetado na Escola 

Henrique Alexandrino, enquanto a gestora procurava o CD-Rom com o arquivo 

do PPP, e na Secretaria de Educação, especificamente na Gerência de 

programas socioeducativos e culturais, a mesma situação, enquanto 

procuravam umas imagens de eventos para nos apresentarem. 

                                                           
48

 Os PCNs de História e Geografia (1997) evidenciam que a educação patrimonial pode ser 
trabalhada a partir dos conteúdos de História, que, por exemplo, têm como eixo temático 
para o 1º ciclo do Ensino Fundamental a história local e do cotidiano. Mas o volume de 
Temas Transversais também traz essa abertura no denominado Temas Locais. 
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Especificamente sobre este Parque, a pedagoga da Escola Henrique 

Alexandrino nos confidenciou em uma conversa informal: “já tentei... Chamei o 

responsável pelo Quintas aqui, para conversar com minha diretora, mas nada... 

A justificativa é de que é muito caro...”. A questão financeira também é o 

argumento utilizado por outra pedagoga durante entrevista: 

 

Eles não conhecem pela questão de pagar, né! Os meus meninos, eu 
falo que é uma dívida que nós temos com eles, eles passeiam muito 
pouco. Dos nossos alunos, tem aluno aqui que nem conhece a cidade 
de Sabará, onde moram... [...] Meus meninos, passeiam muito pouco, 
gostaria de levá-los a vários lugares, mas eu tenho a questão de 
ônibus, porque às vezes a Secretaria não libera para Belo Horizonte, 
aí só liberam se tiver um projeto, se tiver um projeto, eles liberam. E 
assim nesse ano o que meus alunos visitaram foi a Bienal do livro, 
que a gente conseguiu levar uma boa quantidade de alunos, a gente 
queria levar a escola toda, mas não dava, nem todos os pais pagam. 
A questão mesmo é financeira. [...] Porque se eu depender do ônibus 
da prefeitura, eu tenho que ter o horário pra sair e o horário pra 
chegar, porque o ônibus da prefeitura atende as outras escolas, né! 
Aí eu teria que pegar um ônibus particular, aí demanda a questão do 
dinheiro... É o financeiro... (Pedagoga da Escola Luzia Pinta).

49
 

 

A questão financeira, sem dúvida, é uma grande dificuldade não 

somente para as escolas sabarenses, mas para as escolas brasileiras. A fala 

desta pedagoga chama a atenção para outras duas questões: existe a 

possibilidade de realizar visitas, desde que se construam projetos, fica 

subentendido, mas parece que este é um problema para a pedagoga, e não 

deveria ser, criar projetos é um ato natural dentro da educação, já que ele 

serve para nortear os objetivos e justificar uma determinada atividade. A 

segunda questão, e talvez a mais séria, é a afirmação de que alguns/algumas 

educandos/as não conhecem a cidade em que residem. Enfim, o fato de não 

poderem realizar visitas técnicas, da forma como as escolas gostariam, não 

retira a responsabilidade destas de trabalhar, mesmo que somente em sala de 

aula, o resgate cultural do seu entorno. Para que este trabalho ocorra, 

educadores/as e gestores/as precisam intensificar suas sensibilidades diante 

da diversidade de valores e universos culturais que fazem parte de sua 

realidade, para que haja um intercâmbio cultural. Faz-se necessário reduzir 

omissões, mesmo que os/as educando/as não possam vivenciar alguns 
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 Entrevista gravada na Escola Luzia Pinta, em 29 out. 2012. 
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conhecimentos, a eles deve ser permitido explorar, mesmo que entre as 

paredes da sala de aula. 

Moreira e Candau (2007) asseguram que devemos conhecer grupos e 

identidades que se encontram ameaçados, faz-se necessária a participação de 

todos, “para tornar o mundo menos opressivo e desigual”. (MOREIRA; 

CANDAU, 2007, p. 30). Mesmo estando convictos desta premissa trazida pelos 

dois autores, não discutimos com os/as educandos/as sobre um dos lugares de 

memória que mais representam a religiosidade afro-brasileira, a Umbanda e o 

Candomblé. Religiões que a partir da diáspora recriaram-se no Brasil, tradições 

vivenciadas, sobretudo, no culto aos ancestrais e aos orixás.  

Para tomar a decisão de não entrar neste terreno, averiguamos as 

interações nas escolas, certa vez, ao indagarmos uma gestora sobre a 

presença de estudantes candomblecistas ou umbandistas na escola, ela 

respondeu que “não temos esse tipo de aluno aqui”, ou seja, sem o menor 

pudor eles são negados e invisibilizados. Contribuiu também para esta decisão 

a pesquisa de doutorado realizada por Guedes (2005), que durante treze anos 

acompanhou dez crianças candomblecistas e verificou como as instituições 

escolares se relacionam/discriminam estas crianças e jovens que praticam o 

Candomblé. Um trecho do trabalho de Caputo (2010) chamou a atenção: “[...] 

crianças de candomblé frequentam escolas, como qualquer outra criança de 

qualquer outro credo, mas ‘não são vistas’, ‘não existem’ e ‘quando existem’ 

são encaradas por muitos professores e professoras como ‘um problema a ser 

resolvido’.” (CAPUTO, 2010, p. 173). 

Como nossa concidadã Luzia Pinta, temíamos que os/as educandos/as 

também se escondessem atrás de outra religião para não serem vítimas de 

preconceito por pertencerem ao Candomblé ou à Umbanda. É lamentável 

saber que o silêncio/segredo infligido aos escravizados desde o início de sua 

chegada ao Brasil ainda é realidade na atualidade. 

 
O silêncio, ainda utilizado por muitos candomblecistas, em alguns 
espaços, é estratégia contra a perseguição. [...] mesmo a liberdade 
religiosa ter garantia de lei. [...] o anonimato funciona como mais uma 
estratégia contra a discriminação. (CAPUTO, 2010, p. 170). 

 

As escolas, ao não se posicionarem positivamente diante dos 

pertencentes às religiões afro-brasileiras, contribuem para que os/as 
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educandos/as se calem e continuem escondendo sua fé. Esse silenciamento 

não acontece somente nas escolas, os números do Censo de 2000 são 

praticamente os mesmos do Censo de 2010, temos, atualmente, 588.797 

pessoas — 0,3% da população — que declararam pertencer às religiões afro-

brasileiras. Mesma porcentagem de dez anos atrás. Neste período nada 

mudou? Tivemos nestes dez anos um aumento populacional de vinte milhões 

de brasileiros, e a expressividade de candomblecistas e umbandistas continua 

a mesma de dez anos atrás? As escolas, ao não se abrirem para as 

comunidades de terreiros, perdem a oportunidade de conhecer outros saberes 

que sentem, intuem, interpretam e narram o mundo. (CAPUTO, 2010). 

Vale registrar aqui, que, durante a pesquisa de campo, encontramos um 

material em certa medida muito bom, intitulado “Projeto Resgatando Histórias, 

Preservando Nossa Memória”. Trata-se de um trabalho feito a várias mãos, 

organizado pela sra. Clarisse Libânio, a partir de uma demanda da Secretaria 

Municipal de Educação de Sabará — Gerência de Programas Socioeducativos 

e Culturais —, implantado nos anos de 2007 a 2010, nas escolas sabarenses. 

O objetivo deste material era envolver a comunidade escolar nos assuntos 

ligados à preservação da cultura, história e patrimônio do município. Neste 

trabalho, a escola foi utilizada como instrumento na efetivação do processo de 

apropriação cultural. (LIBÂNIO, 2008/2009). A partir de um mapeamento 

sociocultural de “entidades, grupos, artistas, artesãos, poetas, escritores e 

memorialistas de todas as regionais da cidade que atuam como difusores da 

história, arte e cultura sabarense” (LIBÂNIO, 2008/2009, p. 7), produziu-se um 

material em três volumes. O volume 1 trata de Sabará, os aspectos 

geográficos, históricos e socioeconômicos; o volume 2 traz o mapeamento 

sociocultural de Sabará e suas regionais; e o volume 3 é destinado aos/às 

educadores/as, há a criação de conexões entre os dois volumes anteriores, os 

objetivos de ensino de cada área do conhecimento, para que o/a educador/a 

visualize Sabará como um recurso didático, e algumas sugestões de projetos. 

Percebeu-se, lamentavelmente, que os exemplares ficam nas estantes das 

bibliotecas (nas escolas pesquisadas) — pelo menos durante o período da 

pesquisa de campo —, sem cumprirem seu papel, pareceu que enquanto foi 

uma determinação da Secretaria, ele foi realizado, quando a “obrigatoriedade” 

deixou de existir, ele “perdeu” sua importância. 
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Visto isso, mais uma vez, acreditamos que os profissionais da educação 

precisam se comprometer com estudos e posicionamento político, não apenas 

esperar pelas demandas da Secretaria de Educação, e fazer acontecer ali, 

naqueles espaços, uma educação com significado. Para isso, devem procurar 

promover, nas escolas, “ocasiões que favoreçam a tomada de consciência da 

construção da identidade cultural de cada um de nós, relacionando-a aos 

processos sócio-culturais do contexto em que vivemos e à história de nosso 

país.” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 38). 
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6 A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.639/03 NAS ESCOLAS HENRIQUE 

ALEXANDRINO E LUZIA PINTA 

 

Construir caminhos políticos e pedagógicos em direção 
a uma educação crítica e democrática requer que 
lutemos contra a hegemonia das elites intelectuais que 
tem tradicionalmente definido o que é chamado de 
conhecimento oficial. (Paulo Freire) 

 

A fase de interpretação dos elementos observados e estudados esteve 

em todo tempo atenta em articular os dados verificados e o referencial teórico 

estudado. É preciso considerar que a pesquisa de campo aqui empreendida, 

por seu caráter qualitativo, proporcionou um grande volume de informações, 

questionamentos e impressões. Apesar disso, nem tudo pode ser aqui relatado 

devido aos limites desta pesquisa. Por este motivo, procurou-se sintetizar ao 

máximo as considerações e resultados adiante sistematizados. Todavia, 

buscou-se ir além da mera descrição dos eventos observados ou da 

reprodução das falas.  

Os sujeitos das escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta são, antes 

de tudo, sujeitos históricos, constituídos em uma localidade e meio específicos 

e, portanto, bem diversificados. Não é possível caracterizá-los e compreender 

suas falas totalmente, mas é possível compreender muitos aspectos da vida 

cotidiana escolar desses sujeitos.  

O contato e foco de observação foi perceber como o proposto pela Lei 

Federal nº 10.639/03 é tratado em sala de aula pelas educadoras e 

educandos/as. Embora a essência fosse a sala de aula, os sujeitos se 

revelaram para além dela, nos pátios e espaços extrassala, na biblioteca, na 

portaria, nas salas das coordenadoras, enfim, nos diversos espaços que 

compõem o ambiente escolar. Esses sujeitos, naturalmente, trazem marcas e 

se posicionam em função delas. A escola é o lugar da diversidade, onde vários 

sujeitos, em diferentes espaços e com contatos permanentes, estabelecem 

múltiplas relações. (MOREIRA; CANDAU, 2007). 

Para compreender como a Lei nº 10.639/03 é tratada em sala de aula 

por educadores/as e educandos/as, faz-se necessário perceber, primeiro, como 

os profissionais da educação consideram este dispositivo legal. 
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Em linhas gerais, as profissionais entrevistadas entendem a Lei nº 

10.639/03 como parte de um conjunto de ações e medidas, que possuem como 

objetivo “corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social 

e a cidadania para todos, no sistema educacional” (BRASIL, 2004, p. 5). A Lei 

também pode ser entendida como uma política afirmativa que visa a diminuir o 

preconceito que ainda perdura no interior da escola e, por conseguinte, na 

sociedade, e propõe paralelamente a valorização e o respeito à cultura e à 

história afro-brasileira e africana. Nas falas das educadoras, pode-se perceber 

este viés: 

 

Eu acho que a desvalorização dos negros, é mais uma forma de estar 
tentando melhorar a parte racial, acabar com o preconceito. Vamos 
colocar assim, a gente tem preconceito com aquilo que a gente não 
conhece, então a partir do momento que a gente conhecer e perceber 
que aquilo é nossa parte, a tendência seria diminuir o preconceito. 
(Entrevista com a educadora Nzinga)

50
 

 
Essa lei veio a calhar, é uma lei que precisava acontecer pro povo ter 
maior informação, pra gente educador ter maior informação, para os 
alunos, para termos uma sociedade diferente. (Entrevista com a 
educadora Makeda)

51
 

 

A proposta de uma educação para a diversidade está intrínseca à Lei nº 

10.639/03, que traz para o currículo a discussão sobre o trato democrático das 

diferenças. Gomes (2008b) acredita que a ideia contida na legislação de tornar 

conhecida a história e a cultura africana e afro-brasileira é um passo 

fundamental no processo de libertação do racismo e preconceito que ainda 

está incutido no imaginário da sociedade brasileira. 

 

Na verdade a lei pra mim vem fazer uma intervenção mesmo. Porque 
tinha que fazer, uai! Numa situação desigual, que não esta igual, não 
se propõe igual e que fala que não tem preconceito, mas tem! De 
uma forma velada, que a gente não tem, que a gente é miscigenado. 
O que a gente quer, é que os meninos, independente da cor eles 
reconheçam as raízes. [...] A Lei não é só para os afrodescendentes, 
é pra resolver a questão da desigualdade também! (Entrevista com 
pedagoga da Escola Henrique Alexandrino)

52
 

 

A ideia é esta: realizar uma ação voltada para uma concepção 

emancipatória de conhecimento. Amâncio (2008) considera que a ação exigida 

                                                           
50

 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
51

 Entrevista gravada na Escola Luzia Pinta, em 26 out. 2012. 
52

 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 24 out. 2012. 
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pela Lei nº 10.639/03 traz em seu potencial a interatividade, pois altera o lugar 

tradicionalmente conferido à matriz cultural africana, e este fato conduz à 

abertura de espaços para uma vivência escolar pautada no respeito e na 

valorização de uma história que é de todo o povo brasileiro. 

 Compreender a Lei é um passo importante, mas precisamos avançar, 

precisamos considerar também que este dispositivo exige mudanças de 

postura pedagógica, propõe o desafio do diálogo intercultural, a superação de 

preconceitos e estereótipos e uma postura aberta e democrática diante do que 

é distinto. 

Quais são as vivências, as dificuldades, as tentativas? O que a narrativa 

das entrevistadas revela? De alguma maneira, a discussão perante esta 

temática existe, mas como é a inserção/tratamento desta, nas práticas 

pedagógicas diárias? 

 

6.1 O que as interações na sala de aula revelam... 

 

O espaço da sala de aula é um lugar privilegiado, onde se encontram 

educadores/as e educandos/as que participam de ambientes sociais 

diversificados e que necessitam estabelecer uma convivência. A sala de aula é 

um lugar por excelência do ensino e da aprendizagem, acredita-se que: 

 

A sala de aula é o lugar em que há uma reunião de seres pensantes 
que compartilham ideias, trocam experiências, contam histórias, 
enfrentam desafios, rompem com o velho, buscam o novo, enfim, há 
pessoas que trazem e carregam consigo saberes cotidianos que 
foram internalizados durante sua trajetória de vida, saberes esses 
que precisam ser rompidos para dar lugar a novos saberes. 
(VASCONCELLOS, 1993, p. 35). 

 

Buscou-se perceber como a história e a cultura africana e afro-brasileira 

foram transformadas em conhecimento para as duas turmas do Ensino 

Fundamental e quais são as relações que se mantêm em sala de aula 

relacionadas à temática racial. 

Ao se observarem as aulas de História das duas turmas do 5º ano, 

pôde-se perceber claramente a diferença no tratamento da temática racial 
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pelas duas educadoras pesquisadas.53 O diálogo com a temática racial se deu 

de forma latente em um bimestre, as discussões em sala de aula se deram 

prioritariamente no segundo bimestre, no qual os conteúdos versavam sobre a 

escravização negra no Brasil, e no quarto bimestre, com a semana da 

consciência negra. 

Acredita-se que as práticas pedagógicas relacionadas à questão racial 

não devem somente surgir como temas nos programas de ensino. O currículo 

vai além da racionalidade técnica, ele toca na formação dos sujeitos que são 

afetados por ele. (ZANARDI, 2012). A questão racial deve ser discutida e 

apresentada de forma que sejam repensados os paradigmas, em especial os 

eurocêntricos, com os quais fomos educados. A reeducação para a relações 

étnico-raciais deve causar uma mudança estrutural e afetar o conhecimento 

hegemônico. 

Ao se observarem todas as aulas de História do segundo, do terceiro e 

do quarto bimestres, procurou-se compreender como as interações diante da 

temática racial acontecem e são abordadas em sala de aula. 

 

6.1.1 Segundo bimestre 

 

O conteúdo central do segundo bimestre é “Brasil colonial – escravidão”. 

(Ver quadro da página 81). Ensinar e aprender sobre o regime escravocrata no 

Brasil é fundamental, pois o desenvolvimento e a economia brasileira nos 

nossos primeiros 350 anos foram baseados no “trabalho” escravo, logo, 

estudar esta parte vergonhosa de nossa história é necessário para que 

compreendamos as bases econômica, cultural, social e política de nossa 

sociedade. Para Pinsky e Pinsky, “o tema deve ser abordado de forma a 

aguçar o espírito crítico dos estudantes, levando-os no final a entender e a 

combater preconceitos dentro e fora da sala de aula”. (PINSKY; PINSKY, 2005 

p. 31). Para além de combater preconceitos, é necessário, mais do que nunca, 

que os/as educandos/as valorizem a contribuição econômica, social e política 

                                                           
53

 A partir do que foi observado, acredita-se que a formação que cada uma das educadoras 
vivenciou é um diferencial para a atuação em sala de aula. Sobre a formação docente, 
discutiremos no capítulo a seguir, denominado “Formação docente: contexto de que-fazer”. 
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da população negra para a história do Brasil, que também ocorreu neste 

período. 

Procedeu-se à análise do estudo deste conteúdo em sala de aula em 

dois momentos. No primeiro, fazendo um recorte entre as interações dos 

saberes e curiosidades dos/as educandos/as e a interação com a educadora 

Nzinga na Escola Henrique Alexandrino. No segundo momento, priorizou-se a 

forma como a educadora Makeda conduziu algumas de suas aulas na Escola 

Luzia Pinta. 

Sobre o primeiro momento, o recorte entre as interações dos/as 

educandos/as54 com a educadora Nzinga. É importante ressaltar que neste 

bimestre as aulas desta turma foram todas apoiadas no livro didático de 

História adotado pela escola. Todas as aulas tiveram caráter expositivo, desde 

a chegada dos africanos, passando pelo trabalho nas minas, nas cidades, a 

resistência e o fim da escravização. Sendo assim, optou-se por não analisar o 

conteúdo das aulas, já que a história trabalhada durante estas aulas ainda se 

encontra alicerçada em uma visão de mundo ocidental, como destaca 

Hernandez: “O saber ocidental constrói uma nova consciência planetária 

constituída por visões de mundo, auto-imagens e estereótipos que compõem 

um ‘olhar imperial’ sobre o universo.” (HERNANDEZ, 2005, p. 18). 

Neste momento, buscou-se apenas perceber qual é o espaço dado na 

prática diária para a integração dos diversos saberes trazidos pelos/as 

educandos/as e educadora, que abarcam a diversidade étnico-racial e cultural 

na qual estão imersos. A seguir, o recorte de algumas falas registradas no 

diário de campo ao longo do 2º bimestre, e, logo após, a análise destas. 

Numa aula cujo tema era a “escravidão – produção de açúcar”, ao 

analisarem uma imagem do livro didático, a educadora disse: “parece que 

estão jogando capoeira, que é uma expressão africana.” Foi interpelada. 

 

Educando: “Tem capoeira de angola e regional, professora...” 

Educadora: “Ahh é?” 

 

                                                           
54

 Os/as educandos/as desta turma têm como característica a participação, eles gostam muito 
de falar. Por isso, nesta turma optou-se pela fala dos/as educandos/as. 
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Em uma aula sobre o dia a dia nos engenhos e a vida nas senzalas, a 

educadora estava explicitando sobre as construções de pau a pique. Foi 

interrompida por um educando: 

 

Educando: “Eu sei ‘fessora’ deixa eu falar o que é pau a pique...”  

Educadora: “Agora eu que vou falar.” 

 

Educanda: “Lá em Catas Altas era assim” [Referindo-se aos grandes 
galpões, senzalas que ainda existem nesta cidade. Sua colocação 
ficou no vazio.] 

 

Educando: “Eu conheci uma filha de escravo, muito velhinha. O pai 
dela foi escravo, ela cantava muitas músicas, que minha mãe fala que 
são antigas”.  

Educadora: “É...” 

 

Educanda: “Fessora, lá no Acesita (bairro) tem uma neta de escravos 
daqui de Sabará...”  

Educadora: “Agora não! Tenho que terminar esta matéria.” [Os 
tópicos desta aula eram: “Além da escravidão nas minas”; 
“Comprando a liberdade”; “O trabalho escravo na cafeicultura”; “O 
trabalho escravo nas cidades”] 

 

Educanda: “Eu conheci uma casa com correntes nas paredes, para 
prender os escravos”. [Não foi possível precisar se estava 
programado ou não, mas depois da fala desta educanda, a 
educadora discorreu um pouco sobre os castigos sofridos pelos 
escravizados.] 

 

Educando: “Tem uma banda de carnaval aqui que chama treze de 
maio...”.  

Educadora: “Isso é em homenagem ao dia treze”. [Haviam acabado 
de copiar um texto do quadro que trazia algumas questões sobre a 
abolição, o 13 de maio e a princesa Izabel.] 

 

Educando: “Professora, outro dia eu conversei com uns africanos que 
moram em Roça Grande, e...” [Foi interrompido pela educadora, que 
continuou a ler um tópico no livro didático. Há um grupo de angolanos 
que moram neste bairro, indaguei depois da aula sobre o que ele 
conversou com “os africanos”, ele lhes perguntou de onde eram, o 
que eles estavam fazendo aqui – curiosidades naturais de uma 
criança]. 

 

Educando: “Professora, eu vejo coisas de escravidão diferente da 
aula, lá na Record”. [Sem resposta. Não sei ao quê ele se referiu, 
neste período não passou nenhuma novela de época, seriado 
relacionado ao tema nesta emissora – verificou-se a programação via 
internet.] 



115 
 

Educando: “Professora, minha mãe, quando era pequena, brincava 
na beira do rio daqui de frente procurando ouro...” [Sem retorno. O 
tópico desta aula era “A escravidão nas minas”. Vale registrar que em 
frente à Escola Henrique Alexandrino corre o rio Sabará, peça 
importante no ciclo do ouro em Minas Gerais]. 

 

Esta educadora possibilita que em suas aulas os/as educandos/as se 

expressem. Mas este fato não se traduz em diálogo, não se proporciona a troca 

e a reflexão. Os/as educandos/as apenas falam. Percebe-se um 

comprometimento entre ambos (educandos/as e educadora) no sentido de 

promover a aprendizagem como um todo. Porém, em nosso entendimento, a 

educação consiste num processo de socialização da cultura e da vida para se 

construir e transformar saberes, conhecimentos e valores. Freire (1996; 2005; 

2011) afirma que o diálogo é elemento-chave no processo ensino e 

aprendizagem que conduz a reflexão sobre a realidade particular e a 

articulação desta com a globalidade. 

Nas “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica” 

(2010), o objetivo da educação é definido como “a troca de saberes, a 

socialização e o confronto do conhecimento, segundo diferentes abordagens, 

exercidas por pessoas de diferentes condições”. (MEC, 2010, p. 20). 

Gomes (2012) assegura que a educação antirracista que a legislação 

propõe deve-se anunciar sobre a questão afro-brasileira e africana.  

 

Mas não é qualquer tipo de fala. É a fala pautada no diálogo 
intercultural. E não é qualquer diálogo intercultural. É aquele que se 
propõe ser emancipatório no interior da escola, ou seja, que 
pressupõe e considera a existência de um “outro”, conquanto sujeito 
ativo e concreto, com quem se fala e de quem se fala. (GOMES, 
2012, p. 105). 

 

Quando um educando afirmou existirem dois estilos de capoeira, a de 

angola e a regional,55 a educadora poderia ter proporcionado aos demais 

educandos/as conhecer a origem da capoeira, um pouco da cultura afro-

                                                           
55

 “A capoeira possui três estilos que se diferenciam nos movimentos e no ritmo musical de 
acompanhamento. O estilo mais antigo, criado na época da escravização, é a capoeira 
angola. As principais características deste estilo são: ritmo musical lento, golpes jogados 
mais baixos (próximos ao solo) e muita malícia. O estilo regional caracteriza-se pela mistura 
da malícia da capoeira angola com o jogo rápido de movimentos, ao som do berimbau. Os 
golpes são rápidos e secos, sendo que as acrobacias não são utilizadas. Já o terceiro tipo 
de capoeira é o contemporâneo, que une um pouco dos dois primeiros estilos. Este último 
estilo de capoeira é o mais praticado na atualidade.” (História da Capoeira. Disponível em: 
<http://www.educacaoesportes.com/historia_da_capoeira>). 
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brasileira, a luta, as funções sociais, a proibição, a transformação em esporte 

nacional, enfim. Aproveitar estes momentos é o que diversifica o currículo, e é 

nestes períodos que os/as educadores/as devem ousar e realizar trabalhos 

mais críticos, mais próximos da realidade dos/as educandos/as e de acordo 

com as exigências trazidas pela Lei nº 10.639/03.  

As falas dos/as educandos/as têm muito a nos dizer. Quando se ouve: 

“Eu conheci uma casa com correntes”, “em Catas Altas tem uma senzala”, 

“minha mãe [...] brincava na beira do rio procurando ouro...”, “lá no bairro tal 

tem uma neta de escravos daqui de Sabará”, eles estão relacionando o 

conhecimento do livro didático com a realidade deles, com o conhecimento que 

eles construíram a partir da família e da sociedade, e que deseja dialogar com 

o conhecimento escolarizado. Afinal, qual é o objetivo do ensino de História? 

Deveria ser estabelecer um diálogo entre o passado e o presente. Bezerra 

(2005) sinaliza que o “objetivo primeiro do conhecimento histórico é a 

compreensão dos processos e dos sujeitos históricos, o desvendamento das 

relações que se estabelecem entre os grupos humanos em diferentes tempos e 

espaço.” (BEZERRA, 2005, p. 42). O MEC sugere que o trabalho do/a 

educador/a deve orientar-se para além das disciplinas constantes do currículo 

do curso e apoiar-se na exposição e discussão de questões éticas, políticas, 

econômicas e sociais. É uma tarefa difícil, pois esbarra na falta de preparação 

do profissional, e este é outro ponto importante, pois a ausência de preparo 

afeta a formação pela qual os/as educadores/as são responsáveis. 

 

A falta de preparo compromete, sem dúvida, o trabalho de formação 
humana pelo qual os/as educadores/as são responsáveis. A presença 
e a representação positiva das diferenças nos diversos espaços e 
setores sociais ainda são um direito a ser efetivado no Brasil, apesar 
de esse ter como característica principal o fato de ser uma sociedade 
pluriétnica e multirracial. (GOMES; OLIVEIRA; SOUZA, 2010, p. 62). 

 

Estamos cientes de que o saber escolar é produto de múltiplas 

determinações, diálogos, atritos e confrontos disciplinares, e que no Ensino 

Fundamental I os/as educadores/as precisam trabalhar com todas as áreas de 

conhecimento. É demandado ao/a educador/a uma reflexão teórica que 

respalde suas escolhas metodológicas, o conteúdo disciplinar socialmente 

válido, as práticas pedagógicas criativas e qualitativas. E, muitas vezes, “o 



117 
 

tempo não é suficiente para planejarmos e avaliarmos nossas estratégias [...] o 

elemento disciplinador, construído socialmente dificulta nossas ações” (MEC, 

2006, p. 59), o que, em geral, limita a construção de alternativas pedagógicas 

que atendam as exigências educacionais comprometidas com o multi.  

Contudo as oportunidades para a criação destas alternativas 

pedagógicas estão o tempo todo acontecendo em sala de aula. O/a educador/a 

precisa despertar seu olhar crítico para proporcionar aos/às educandos/as uma 

educação problematizadora, trata-se de um esforço, mas ela precisa acontecer. 

A desmitificação e a criticização são ações urgentes em sala de aula. Para 

Freire, esta educação problematizadora “se funda na criatividade e estimula a 

reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade”. (FREIRE, 2005, 

p. 83). Os/as educandos/as necessitam deste comprometimento. Quantas 

lacunas, ideias equivocadas, estereótipos foram construídos a partir deste não 

diálogo?  

Passemos agora para o segundo momento, aqui também se analisou o 

2º bimestre, mas priorizou-se a forma como a educadora Makeda conduziu 

algumas de suas aulas na Escola Luzia Pinta – registraram-se apenas algumas 

das ações que, a partir do que foi observado, merecem destaque. 

Neste bimestre, as aulas foram diversificadas – e o livro didático não foi 

a peça fundamental –, com discussões, apresentação de trabalhos e aulas 

expositivas. Para surpresa desta pesquisadora, na primeira aula que foi 

observada nesta escola, os/as educandos/as estavam apresentando trabalhos, 

cujo tema era “Qual a influência da África no Brasil?”. Foi uma atividade livre, 

na qual os/as educandos/as puderam escolher o que eles elegeriam como 

influência, então, houve apresentações bem diversificadas, abordando a 

comida, a capoeira, a música, o ritmo e alguns vocábulos. 

Em determinado momento, um educando trouxe uma das religiões afro-

brasileiras, o candomblé. Nesta ocasião, foi interrompido pela educadora, que 

fez questão de dizer: “Estamos falando da cultura e não da crença. Não se 

esqueçam disso.” Então o educando continuou sua apresentação abordando 

apenas os aspectos “culturais” da influência africana. O que chama a atenção 

neste episódio é que a educação deveria tratar cientificamente tudo que se 

relaciona à cultura e à história afro-brasileira, e a religião foi uma das formas de 
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resistência dos africanos escravizados. Promover recortes só sustentam 

práticas racistas que permeiam o imaginário sociocultural brasileiro.  

A educadora Makeda acredita que a educação para as relações étnico-

raciais não deve tratar de religião, e afirmou em entrevista ter muito cuidado, 

pois os pais e os/as educandos/as da Escola Luzia Pinta são muito resistentes 

quanto à discussão religiosa. A partir da entrevista, é possível supor que a 

questão das religiões afro-brasileiras toca diretamente nos valores e 

representações desta educadora. Gomes (2005b) garante que esses valores 

nunca estão sozinhos. “Na maioria das vezes, são acompanhados de práticas 

que precisam ser revistas para construirmos princípios éticos e realizarmos um 

trabalho sério e competente com a diversidade étnico-racial na escola.” 

(GOMES, 2005b, p. 149). Amâncio (2008) ainda sustenta que a educação 

brasileira somente será, de fato, um placo no qual se encenam novas 

performances de igualdade de direitos e liberdade de interação de saberes 

quando todas as diferenças – inclusive as religiosas – forem acolhidas e 

respeitadas. 

Em outro momento, a educadora levou para a sala de aula o texto 

poético “Um conto bem contado”, de Frances Rodrigues Pinto. Todos 

analisaram primeiro a imagem (tratava-se de uma criança com um turbante). 

Entre as questões que foram levantadas pela educadora, está “Como é o 

cabelo dela?”, e, entre as respostas, “enroladinho, curto e anelado”. Não houve 

a menção de ruim e duro, conhecidos apelidos negativos sobre o padrão 

estético do cabelo do segmento étnico racial negro. Gomes (2002) sustenta 

que “foi a comparação dos sinais do corpo negro (como o nariz, a boca, a cor 

da pele e o tipo de cabelo) com os do branco europeu e colonizador que serviu 

de argumento para a formulação de um padrão de beleza e de fealdade que 

nos persegue até os dias atuais.” (GOMES, 2002, p. 42). Pode-se inferir que, 

pelo menos na fala destes/as educandos/as, eles/as não estão reproduzindo as 

representações negativas sobre o cabelo crespo, e as estão superando.  

O texto trazia a história da menina Alzira, orgulhosa de sua cor e de seu 

cabelo, e a sua história como dama de companhia. O texto também carregava 

algumas palavras usadas por nós de origem africana. Os/as educandos/as e a 

educadora discutiram os significados destas e acrescentaram outras durante 

esta aula. Posteriormente, a educadora nos revelou que, por uma questão 
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didática, optou por trabalhar a influência africana no Brasil, antes de iniciar a 

discussão sobre o processo de escravização. 

Em outra aula em que a temática também era a escravização, a 

educadora apresentou um texto com os números vergonhosos desta, o texto 

tratava também da escravização infantil. Durante a leitura, uma educanda 

perguntou: “eles [crianças] não brincavam?” A educadora reelaborou e 

devolveu a pergunta: “Vocês conhecem brincadeiras que nós temos e que 

vieram da África?” Silêncio... Então sugeriu como dever de casa uma 

pesquisa/registro de, pelo menos, duas brincadeiras com influência africana. 

Tive a oportunidade de ver alguns cadernos e percebi coisas interessantes, 

como brincadeiras de roda e com música. Vale registrar que a convivência das 

crianças negras com as crianças brancas possibilitou no período colonial o 

aprendizado de muitas brincadeiras, como a gangorra, o pique e outros, 

(FUNARI; BUGELLI, [s.d]). 

Numa aula, a educadora Makeda entregou aos/às educandos/as um 

texto em quadrinhos em que se discutia o sequestro, a chegada, o trabalho e 

as resistências de um grupo que fora escravizado. Após lerem e discutirem o 

texto, os/as educandos/as queriam colorir. A fala da educadora: “podem colorir. 

Olha gente, só não vai colorir de rosa, hein?”56 

Enquanto desenvolviam a atividade, um educando queria muito contar 

sobre o filme Besouro: “professora, deixa eu contar de um filme que fala de 

capoeira, chama Besouro...” Educadora: “Agora, não!” O filme é uma produção 

nacional que conta a vida de Besouro de Mangangá, um capoeirista baiano 

filho de ex-escravizados, que na década 20 realizou feitos heroicos e lendários 

através da capoeira.  

 

A trajetória de Besouro, suas experiências, desafios, luta por justiça, 
contradições e coragem vividas nos anos 20 do século passado são 
conhecidas não só dentro do universo da capoeira, mas também por 
aqueles que vivenciam com orgulho a cultura afro-brasileira. São 
vivências fortes da trajetória de um homem que remetem a situações 
específicas da população negra e, ao mesmo tempo, às lutas das 
camadas populares no Brasil. (GOMES, 2012, p. 101). 

                                                           
56

 Quando a educadora disse para seus/suas educandos/as não colorirem com o lápis rosa, 
aludi à minha infância. Quando era criança, lembro-me que as cores dos seres humanos a 
serem coloridos era uma só, inclusive este lápis rosa era chamado por mim e meus 
coleguinhas de “cor de pele”. O trabalho desta educadora em alterar este padrão que 
historicamente foi construído é algo significativo. 
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Como sugerem as DCNER, o ensino de história e cultura afro-brasileira 

deve promover “a divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus 

descendentes em episódios da história do Brasil, [...] destacando-se a atuação 

de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de 

criação artística, de luta social.” (MEC, 2004, p. 22). Os/as educandos/as da 

Escola Luzia Pinta poderiam ter tido a oportunidade de conhecer a trajetória 

desse enigmático personagem da história brasileira e símbolo do movimento 

negro. É evidente que a fala do educando poderia não abarcar todas estas 

informações, mas seria uma oportunidade incrível para o aprendizado, caso 

não tivesse “passado” despercebido pela educadora. 

Ainda sobre as personalidades negras que devem ser abordadas pela 

educação a partir do proposto pela Lei nº 10.639/03. Os/as educandos/as 

tiveram a oportunidade de conhecer,57 unicamente, Zumbi dos Palmares.  

Na Escola Luiza Pinta, a educadora Makeda trabalhou um texto que 

abordava alguns dados sobre este herói nacional, mas se tratou de algo 

superficial, trazia apenas a cronologia. Ao final da leitura, ela disse o seguinte: 

“Eu trouxe outro texto porque vocês se interessaram pelos quilombos, então eu 

trouxe esse texto. Porque também a pedagoga quer que a gente trabalhe com 

a Lei.” Embora nesta fala a educadora faça uma referência à obrigatoriedade 

do trabalho que realiza em sala de aula, percebe-se a tentativa de exercer um 

trabalho mais crítico. McLaren (1997), ao afirmar que o/a educador/a é um 

intelectual com função política e social específica, esclarece que este 

profissional deve usar o espaço da sala de aula como um lugar crítico e dentro 

deste deve-se “escavar os conhecimentos subjugados daqueles que foram 

marginalizados e abandonados, cujas histórias de sofrimento e esperança 

raramente são tornadas públicas” (MCLAREN, 1997, p. 266). Em certa medida, 

foi isto que se percebeu a partir da atuação da educadora Makeda em algumas 

de suas aulas. 

Ainda sobre as figuras e personalidades, vale retornar à Escola Henrique 

Alexandrino, com a educadora Nzinga, em uma das últimas aulas sobre a 

escravização no Brasil, na qual se realizou a leitura do livro didático, dos 

                                                           
57

 De acordo com a observação no campo, durante o período da pesquisa nas aulas de 
História. 
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tópicos: “O quilombo dos Palmares” e “Zumbi dos Palmares”. Algumas 

perguntas surgiram: 

 

Educanda: “O que é mocambo?” [A palavra estava no texto] 

Educadora: “É o nome da tribo.” [Informação equivocada, mesmo que 
a educadora desconhecesse o significado da palavra, no texto que 
acabaram de ler havia a definição. “[...] Esse quilombo resistiu 
durante quase todo o século XVII e chegou a ter cerca de 20 mil 
habitantes, que viviam em onze mocambos ou povoamentos” - p. 64 
livro didático]. 

 

Educando: “Ainda tem hoje quilombo no Brasil?” 

Educadora: “Tem sim!” 

 

Educando: “Professora o que era o quilombo?” 

Educadora: “Era o lugar onde os negros moravam.”  

 

Educando: “Ainda tem escravos morando nos quilombos?” 

Educadora: “Onde você estava nas outras aulas?” 

 

Educando: “Quem é Zumbi, mesmo?” [Sem resposta] 

 

Pelas falas, há indicações de que se tratava de um assunto que a 

educadora não dominava, então ela leu para os/as educandos/as 

exclusivamente o que constava no livro didático, e as indagações dos/as 

educandos/as ficaram sem o devido retorno. Sobre existirem quilombos no 

Brasil, só em Minas Gerais, de acordo com o Centro de Documentação Eloy 

Ferreira da Silva (Cedefes), existem aproximadamente 400 comunidades 

quilombolas. A definição de quilombo dada ao educando está incompleta, foi 

um lugar de moradia, mas de resistência e autonomia também! “O que 

caracterizava o quilombo, portanto, não era o isolamento e a fuga e sim a 

resistência. O que define o quilombo é o movimento de transição da condição 

de escravo para a de camponês livre.”58 Depois de algumas aulas, talvez por 

perceber esta lacuna, os/as educandos/as assistiram ao filme Quilombo,59 de 

Carlos Diegues. 

                                                           
58

 COMUNIDADES quilombolas no Brasil. Disponível em: 
<http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_oque.html>. Acesso em: 09 dez. 2012. 
59

 Sinopse: Em torno de 1650, um grupo de escravos se rebela num engenho de Pernambuco 
e ruma ao Quilombo dos Palmares, onde uma nação de ex-escravos fugidos resiste ao cerco 



122 
 

É de suma importância que os/as educadores/as se vejam como 

produtores/as de história, de conhecimentos e de ações que podem 

transformar vidas. A nossa meta final como educadores/as deve ser a 

igualdade dos direitos sociais a todos os cidadãos. Os/as educadores/as 

precisam ser pesquisadores e a escola precisa assumir-se como uma esfera 

pública e democrática, que deve dignificar um diálogo significativo, com o 

objetivo de proporcionar aos/às educandos/as a autorreflexão. 

 

A autorreflexão que as levará (massas) ao aprofundamento 
consequente de sua tomada de consciência e de que resultará sua 
inserção na história, não mais como espectadoras, mas como 
figurantes e autoras. (FREIRE, 2011, p. 52). 

 

É inadiável uma educação que coloque os/as educandos/as em uma 

postura de autorreflexão. 

 

6.1.2 Terceiro e quarto bimestres 

 

O eixo dos conteúdos da disciplina de História no 3º bimestre foram “o 

fim da monarquia” e “Brasil república”, conforme Planejamento de Ensino 2012. 

Embora a questão da temática racial não fosse o foco deste bimestre (como 

tema de assuntos), três episódios ocorridos na Escola Henrique Alexandrino 

merecem destaque.  

No dia 22 de agosto (data de comemoração do folclore no Brasil), no 

momento da aula de História, a educadora Nzinga leu para os/as educandos/as 

algumas histórias60 de lendas brasileiras. Na primeira, intitulada “O moleque 

amaldiçoado”, alguns trechos do texto causaram incômodo, como: “Êta 

negrinho levado!” e “agonizando a negra amaldiçoou o filho”. Cabem algumas 

indagações: caso a criança da história fosse de pele branca, seria natural se 

estivesse escrito, “êta branquinho levado?” Ou estaria registrada a expressão 

“branquinho”?  

                                                                                                                                                                          
colonial. Entre eles, está Ganga Zumba (Tony Tornado), príncipe africano e futuro líder de 
Palmares. Mais tarde, seu herdeiro e afilhado, Zumbi (Antônio Pompeo), contestará as ideias 
conciliatórias de Ganga Zumba, enfrentando o maior exército jamais visto na história colonial 
brasileira. (Disponível em: <http://www.carlosdiegues.com.br/osfilmes>. Acesso em: 15 out. 
2012). 

60
 Histórias retiradas do livro Lendas e mitos do Brasil, de Theobaldo Miranda Santos  
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Os/as educadores/as precisam se posicionar. A educadora Nzinga, ao 

ler o texto, precisava marcar de onde o autor “falava”, discutir com os/as 

educandos/as, fazer inferências, interpretar e questionar. A linguagem carrega 

uma força muito grande e, muitas vezes, na prática educacional e, em especial, 

“no cotidiano escolar a linguagem que utilizamos está marcada por expressões 

que, às vezes, inconscientemente, contribuem para reforçar situações de 

preconceito, discriminação e racismo.” (MEC, 2006, p. 215). Estamos cientes 

de que a intenção da educadora não era reforçar o preconceito e sim fazer uma 

referência à data do folclore. Mas fazer uma leitura, por fazer, não se justifica. 

As opções e ações de um/a educador/a devem ser muito cuidadosas para não 

fomentarem situações nas quais se realiza o inverso de bons propósitos.  

Em seguida, a educadora leu outro conto, chamado “Chico Rei”, que traz 

a história do lendário “rei” em Ouro Preto que ajudou a erguer a Igreja do 

Rosário nesta cidade. Em nenhum momento houve a relação entre a Igreja do 

Rosário de Ouro Preto e a de Sabará, com suas respectivas irmandades. A 

falta da crítica e do diálogo pela educadora neste momento revela o quê? 

Amâncio faz outra indagação: “Desconhecimento, racismo ou ambos?” 

(AMÂNCIO, 2008, p. 37) Não se têm dados para responder a estas duas 

indagações. O que se pode afirmar, e o que esta situação revela de alguma 

forma, é uma considerável lacuna nos currículos brasileiros, oficiais e ocultos 

quanto ao trato cotidiano das referências raciais da população negra. 

(AMÂNCIO, 2008). 

Um segundo aspecto merece destaque. Neste 3º bimestre, a educadora 

Nzinga trabalhou bastante o tema imigração, e apenas dois trechos das 23 

páginas que tratam do tema no livro didático adotado citam a população negra 

na época. No tópico “o contrato de trabalho”, trata-se da remuneração e da 

permissão que o dono da fazenda concedia aos imigrantes para cultivarem 

produtos entre os pés de café. Logo em seguida, tem-se uma questão: 

“Converse com os colegas e verifiquem qual era a principal diferença entre a 

condição de trabalho dos imigrantes e a condição de trabalho dos africanos”. 

(Livro didático, p. 77). Os/as educandos/as não discutiram, cada um respondeu 

em seu caderno. No momento da correção, devido a um pouco de pressa (o 

fim do horário), a educadora deu a resposta: “Uns, os imigrantes recebiam um 

salário, e os outros escravos, não.” Sem nenhuma reflexão. Durante a 
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“correção”, uma educanda quis fazer uma colocação sobre algo em Sabará: 

“Professora, sabe ali no Arraial Velho...” “Fulana agora eu estou indo para a 

página 79.” “Mas, professora, é sobre essa atividade de História...” “Mas agora 

não é hora de contar caso.” 

Outro momento em que a população negra escravizada novamente 

“aparece” é no tópico “o dia-a-dia nas fazendas de café”:  

 

[...] Como a escravidão foi extinta no Brasil somente em 1888, em 
muitas fazendas os imigrantes trabalharam lado a lado com os 
escravos e ex-escravos. Portanto não será difícil imaginar o 
tratamento recebido por eles dos fazendeiros que estavam 
acostumados a maltratar seus escravos. (Sônia Maria de Freitas, “E 
Chegaram os Imigrantes”, apud Livro didático, p. 79).  

 

Esse tópico foi somente lido em sala de aula, nada foi problematizado.  

O conhecimento que o livro didático carrega, pelo menos nestas aulas, 

nunca foi questionado, as informações e imagens são trabalhadas como 

verdades absolutas. Amâncio (2008) reitera que o fato de as heranças 

africanas e afro-brasileiras terem se tornado uma política curricular nacional foi 

fundamental para que se pudesse atingir o grande ícone da educação formal: o 

livro didático. “Este, enfim, cumprirá o papel fundamental que há décadas se 

lhe preserva; tornar-se-à veículo de interação de múltiplos saberes, 

presentificando-os, mas sem hierarquizá-los.” (AMÂNCIO, 2008, p. 38). Assim 

os/as educadores/as que trabalham fundamentalmente com este instrumento, 

desenvolverão trabalhos pautados no respeito à diversidade. Mas na vivência 

escolar destes/as educandos/as o conhecimento ainda carrega as marcas das 

narrativas de grupos que se representam e representam os “outros” de maneira 

enviesada. Silva destaca:  

 

Enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são 
valorizadas e instituídas como cânone, as de outros são 
desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do currículo contam 
histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe – 
noções que acabam também nos fixando em posições muito 
particulares. (SILVA, 1995, p. 195). 

 

No terceiro e último aspecto, em uma aula cujo assunto era “imigrantes e 

a indústria no Brasil”, versava-se sobre a vida nas fábricas, as condições de 

trabalho e a greve operária de 1907. Em determinado momento, a educadora 
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Nzinga disse: “como eu já falei, a Europa era mais desenvolvida, e nós, não!” 

No decorrer da explicação, surgiu uma pergunta: “professora, porque só os 

negros eram escravos?” “Por que os europeus eram mais evoluídos, eles 

dominavam, os negros eram mais fáceis de serem subjugados”. As duas falas 

da educadora demonstram as ideologias racistas brasileiras e como educação 

ainda está alicerçada em uma base eurocêntrica, nota-se também como o 

desconhecimento sobre o continente africano ainda se faz presente dentro das 

escolas brasileiras. 

Vale a pena nos debruçarmos um pouco sobre as duas falas. Na 

primeira, “A Europa era mais desenvolvida”, o correto seria “a Europa tornou-se 

desenvolvida”. Cunha Jr. (1997) assegura que a medicina europeia é resultado 

da tradução de manuais árabes, e que o mesmo ocorreu com a matemática, a 

física, a química e a escrita europeia, que são resultados do contato dos 

europeus com os povos africanos. A África inclusive precedeu a Europa no uso 

de roupas.  

Não pode existir comparação entre o Brasil e qualquer país da Europa, 

são anos a separar duas realidades tão distintas. Afinal, o que é ser mais 

desenvolvido? A partir da perspectiva de quem se determina tal fato? Com 

base na fala da educadora, é possível indicar que sua perspectiva é 

eurocêntrica e equivocada.  

Na indagação seguinte, “por que só os negros eram escravos?”, com a 

resposta “Por que [...] os negros eram mais fáceis de serem subjugados”, não 

nos recordamos que este tema tenha sido discutido no bimestre anterior 

(bimestre que tratava exclusivamente da escravização), mas é um 

questionamento fundamental. Por que a mão de obra escravizada usada no 

Brasil colonial foi formada basicamente por negros africanos, em vez dos índios 

nativos? É importante ressaltar que o regime escravocrata inseriu-se no 

contexto do mercantilismo. A produção da colônia não era destinada à 

subsistência, e sim à comercialização, o objetivo era o lucro. Os portugueses 

tentaram escravizar os índios, mas várias situações aconteceram, como: 

doenças, fugas pelo território que eles conheciam e outros. Fundamentalmente, 

escravizaram-se negros africanos porque o comércio era lucrativo, e não pelo 

fato de estes serem mais fáceis de serem dominados. 
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Faz-se necessário que a população negra brasileira e o continente 

africano sejam abordados nos currículos com toda a complexidade que 

possuem. Os estereótipos e as visões estigmatizadas precisam ser superados. 

Segundo Hernandez (2005), a história da África não pode ser contada e vista a 

partir dos padrões sociais, culturais e econômicos que são próprios das 

civilizações europeias e americanas. 

Passemos para o 4º bimestre. Neste, os conteúdos a serem trabalhados 

na disciplina de história são: “República Velha”, “Era Vargas”, “Ditadura Militar”, 

“Democracia”, “Brasil na era da Globalização”. Não há no Planejamento de 

Ensino nenhuma pontuação sobre as relações étnico-raciais neste bimestre, 

mas no calendário escolar existe algo que veio conduzido pela Lei nº 

10.639/03: a semana da consciência negra. Trata-se de uma semana dentro da 

qual está o dia da consciência negra/morte de Zumbi dos Palmares, 20 de 

novembro, quando as escolas, quase em sua totalidade, realizam atividades 

voltadas para a inserção da população negra, na sociedade brasileira. Neste 

período, todas as áreas do conhecimento realizam algum tipo de reflexão 

diante da temática racial. Como relatou uma educadora: 

 

Em momentos muito específicos como vai ser agora na semana [da 
Consciência Negra] Aí sim, você para tudo e se volta só para aquilo 
ali. Porque você dá uma parada nos conteúdos e fica só com aquilo 
ali, com temas a ver. Mas isso é um momento específico, mas todo 
dia não. (Entrevista com a educadora Nzinga).

61
 

 

A fala desta educadora surgiu num momento em que conversávamos 

sobre em que momentos ela analisava conseguir trabalhar com a temática em 

sala de aula. O relato desta educadora sugere que o trabalho se desenvolve 

nesta semana. 

Na Escola Henrique Alexandrino, auferiu-se um trabalho mais profundo 

diante da questão racial, que não se resumiu apenas a ensaios de um musical 

para o dia do “fechamento” da semana. Em todos os dias daquela semana, em 

alguns momentos das aulas, foram trabalhados diversos textos informativos e 

expositivo/explicativos, que eram discutidos em sala de aula. Houve o conto “A 

Pérola Negra”. A história se passa no continente africano, onde duas meninas, 

uma negra e a outra branca, são muito amigas. Uma das discussões geradas 
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 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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depois da leitura do texto era se a cor da pele pode influenciar numa amizade 

duradoura. 

O texto trabalhado na aula seguinte, “A cor da pele”, tratava de uma 

explicação científica para a variação da tonalidade de pele dos seres humanos, 

e subsidiou uma discussão sobre o racismo no Brasil. 

Outro texto que chamou a atenção foi “A África é o berço da civilização 

mundial”, que trazia em linhas gerais a riqueza da cultura africana e a sua 

influência em nosso país. Um educando questionou: “mas essa é a África dos 

escravos?” Educadora: “É, gente!” O que marca o espanto e a indagação do 

educando é tratado por Cunha Jr. (1997), ao afirmar que o principal problema 

em ensinar e aprender sobre a história africana não é a sua complexidade, e 

sim os preconceitos adquiridos num longo processo de “informação 

desinformada sobre a África. Informações de caráter racista e de um imaginário 

pobre e preconceituoso.” (CUNHA JR., 1997, p. 57). O preconceito emperrado 

na sociedade brasileira ainda faz com que o imaginário de muitos associem o 

africano ao “selvagem, acorrentado na miséria”. (CUNHA JR., 1997, p. 58). 

Outros textos utilizados nas aulas foram “O Brasil foi um país construído 

a várias mãos”, “Zumbi” e “Isso é preconceito, você sabia?”. O texto “O Brasil 

foi um país construído a várias mãos” nos inquietou, por ainda carregar a 

mensagem do paraíso racial. Apple (2001), ao realizar um estudo sobre os 

novos padrões nacionais de história nos Estados Unidos, aborda as tentativas 

dos livros didáticos de se adequarem a uma perspectiva multicultural que: 

 

“Nos” une a todos, para criar um indefinido/vago “nós”. Tal discurso, 
embora tenha vários elementos que soam progressistas, demonstra 
como as narrativas hegemônicas apagam da memória histórica 
questões específicas de diferença e opressão. Muitos livros-texto em 
nossas escolas constroem a história dos Estados Unidos como a 
história dos “imigrantes”. “Nós” somos uma nação de imigrantes. 
Somos “todos” imigrantes, desde os originais povos americanos 
nativos (índios) [...] (APPLE, 2001, p. 64). 

 

Nós brasileiros também somos uma nação de imigrantes, mas para 

Apple (2001) a história interpretada dessa forma, que tenta unificar, não trata 

realmente a maneira como essa imigração ocorreu. “Alguns ‘imigrantes’ vieram 

acorrentados, foram escravizados, e enfrentaram séculos de repressão e de 

apartheid obrigatório patrocinado pelo Estado. Outros foram condenados a 
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morte ou ao enclausuramento forçado em razão das políticas oficiais.” (APPLE, 

2001, p. 64). A criação deste “nós” muitas vezes destrói a memória do “outro”. 

Como educadores/as, devemos estar atentos/as e comprometidos/as com 

práticas e políticas educacionais que realmente sejam antirracistas, e ponderar 

sobre aquelas que se revestem de antirracistas. 

Ao final da semana, realizou-se uma grande apresentação com danças 

afro-brasileiras. O trabalho desenvolvido pela Escola Henrique Alexandrino de 

certa maneira não ficou somente no reconhecimento da contribuição do negro 

e seu papel na cultura nacional, o que Canen (2000) denomina de discurso 

multicultural folclórico, restrito à comemoração de datas históricas e ao 

reconhecimento e à valorização de expressões artísticas e culinárias. Foi 

aberto um espaço imprescindível para a discussão sobre processos 

discriminatórios que historicamente marginalizam a identidade negra, bem 

como para a superação destes. 

As atividades realizadas durante este período foram de extrema 

importância, mas o fato de esta semana fazer parte do calendário escolar não 

significa que o trabalho com a temática racial deve ficar restrito ao mês de 

novembro, é uma semana simbólica, e a educação antirracista não se limita ao 

Dia da Consciência Negra. A escola precisa avançar na relação entre saberes 

escolarizados/realidade social/diversidade étnico-cultural. Torna-se urgente que 

estes trabalhos façam parte do cotidiano escolar. Caso contrário, correremos o 

risco de cair no que Santomé (1995) denominou de “currículos turísticos”, nos 

quais a recuperação das culturas historicamente negadas pela história oficial 

começa a ser contemplada, mas a partir do dia de..., ou a semana da... e, “no 

restante dos dias letivos, essas realidades são silenciadas, quando não 

atacadas” (SANTOMÉ, 1995, p. 174). 
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7 FORMAÇÃO DOCENTE: CONTEXTO DE QUE-FAZER 

 

Considerou-se relevante pontuar algumas questões sobre a formação 

docente neste momento, pois as ações dos/as educadores/as são 

materializadas em sala de aula, a partir do currículo escolar e também pela 

formação profissional que receberam/construíram. Assim, a atuação de cada 

uma das duas educadoras pesquisadas revela como a formação continuada ou 

a ausência desta narra o que se passa em sala de aula no que diz respeito ao 

tratamento da temática étnico-racial. 

O educador Paulo Freire (2005) já se referiu à formação docente como 

um fazer permanente que se refaz constantemente na ação. Decerto que a 

formação não se dá por mera acumulação de conhecimentos, mas constitui 

uma conquista tecida com muitas ajudas: dos livros, dos mestres, das aulas, 

das conversas entre educadores/as, entre outros. Além do mais, depende 

sempre de um trabalho de teor pessoal. Reforçamos o que Freire (2005) já 

anunciava, a experiência enquanto discente é basilar para o exercício da 

docência, que será ou que se está tendo simultaneamente. Em decorrência 

deste, o/a educador/a torna-se responsável, em grande parte, por sua própria 

formação. Isto não quer dizer que a formação seja necessariamente autônoma, 

mas acontece através da autoformação e da interformação (GARCÍA, 1999), 

pela qual os/as educadores/as podem consubstanciar sua aprendizagem de 

modo a aperfeiçoar seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

O aprender contínuo é essencial na profissão docente, devendo, pois, 

o/a educador/a se basear em sua pessoa enquanto sujeito e na escola 

enquanto lugar de crescimento profissional permanente. A formação de 

educadores/as, seja ela inicial ou continuada, pode ser definida, conforme 

aponta García (1999):  

 

[...] a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e 
práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda 
os processos através dos quais os professores – em formação ou em 
exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências 
de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 
conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permitem 
intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do 
currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da 
educação que os alunos recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26). 
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A formação docente deve ser um ato contínuo na vida profissional 

dos/as educadores/as, e sempre se constituiu um desafio constante para o 

avanço profissional e para o aprimoramento educacional.  

 

7.1 O contexto das formações em Sabará 

 

Com as reformas curriculares a partir dos anos 1990, as mudanças de 

paradigmas de conhecimento nos diferentes domínios teóricos estão na base 

dos conteúdos curriculares da escola básica, e trouxeram mais desafios para a 

formação docente. Com a promulgação da Lei nº 10.639/03, não poderia ser 

diferente, apesar do fato incontestável de que somos, a partir de nossa 

formação histórico-social, uma nação multirracial e pluriétnica de notável 

diversidade cultural, a escola brasileira tem dificuldades para conviver e 

trabalhar com esta realidade. Fernandes (2005) assegura que esta 

complexidade se encontra na formação docente:  

 

Um dos gargalos do sistema educacional brasileiro reside na 
qualificação do corpo docente, sobretudo os que exercem o 
magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Esses 
professores, na sua grande maioria de formação polivalente e sem 
curso superior, precisam estar habilitados a trabalhar com essa nova 
temática curricular. Sugere-se, para tanto, um esforço por parte dos 
órgãos governamentais ligados à área de promoção da igualdade 
racial, no sentido de oferecer, em parceria com as instâncias 
educacionais, cursos de extensão sobre a história da África e de 
cultura afrobrasileira, bem como a publicação de material didático-
pedagógico que possa dar suporte técnico a atuação desses 
docentes no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 
(FERNANDES, 2005, p. 384). 

 

Neste sentido, a Secretaria de Educação do Município de Sabará, a 

partir da sensibilidade de uma técnica, promoveu uma formação que tentou 

abarcar um número significativo de docentes e gestores. O projeto intitulado 

“Repensando a prática, reconstruindo histórias – pedagogia da diversidade nas 

escolas de Sabará” possuiu como objetivo fortalecer a política educacional com 

a inserção da pedagogia da diversidade nas escolas municipais desta cidade, 

através de “capacitação, atualização, formação – orientação e assessoria.” 

(ROCHA, 2009b, p. 36). 
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Este trabalho desenvolveu-se em três grandes fases, a primeira, 

aconteceu entre os meses de outubro de 2007 e abril de 2008: chamada de 

sensibilização – responsabilização – formação. Nesta fase, houve apoio para a 

construção e a implantação de projetos de intervenção. A segunda fase, 

denominada de monitoramento – assessoramento – orientação, ocorreu nos 

meses de maio a setembro de 2008, neste período se deram as orientações e 

a assessoria para a construção de práticas diárias e a construção, junto com 

os/as educadores/as, de material alternativo e adequado à população 

sabarense. A terceira fase se deu nos meses de outubro e novembro do 

mesmo ano e foram feitas a avaliação do processo e a sistematização dos 

trabalhos. Entre as atividades desenvolvidas, estão: 

1) seminários; 

2) entrega dos kits literários para todas as trinta escolas da rede; 

3) workshop; 

4) encontros dos GRTs (educadores/as, diretores/as, pedagogos/as); 

5) oficinas (criação de projetos, textos, atividades pelos/as educadores/as): 

- construção de um diálogo entre todas as disciplinas perante a temática 

(com cunho interdisciplinar); 

- produção de um material de apoio (apostilas), um CD-ROM (para os 

gestores utilizarem nas formações das escolas). 

Para o desenvolvimento destes, foram constituídos sete grupos de 

trabalho em cada regional administrativa educacional de Sabará, sob a 

coordenação-geral da Secretaria Municipal de Educação, o objetivo da criação 

destes grupos foi o fomento de ações em rede, a ideia era criar uma 

capilaridade para atingir um número maior de pessoas. Cada escola da rede 

municipal enviou dois profissionais para participarem das formações dentro dos 

grupos de trabalho. Incluída em um destes grupos estava a educadora 

Makeda, da Escola Luzia Pinta, que participou de todo o processo formador. 

Durante a entrevista, ela relatou: “Então a gente tinha um vasto material, nós 

contávamos experiências, apresentávamos trabalhos, e aprofundamos na Lei... 

Foi um curso riquíssimo, muito bom mesmo.” (Entrevista com a educadora 

Makeda). O papel destes profissionais que participaram ativamente dos cursos 

era serem multiplicadores dentro das instituições onde trabalhavam, estas 
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deveriam promover encontros para que as experiências fossem 

compartilhadas. 

A educadora Nzinga participou de uma “formação” que a Escola 

Henrique Alexandrino promoveu e informou em entrevista, quando foi indagada 

sobre as formações:  

 

Teve, mas foi uma coisa bem pequena. Eles pegaram representantes 
de professores, essa pessoa foi capacitada e fez algumas horas 
aulas, algumas horas de curso, e depois essa pessoa ficou de 
repassar para gente. Ai é uma coisa que eu acho assim... Que perde 
muita qualidade, uma coisa é eu indo e escutando eu já absorvo ali 
uns 30 a 50%, se uma pessoa vai repassar o que ela ouviu, a minha 
absorção vai ser menor ainda, então eu acho que ficou assim, bem 
reduzida. Me passaram assim: vai ter isso, agora tem que trabalhar 
assim, a lei tá aí a partir de hoje nos vamos ter que trabalhar... É aqui 
tá alguns kits que vieram para cá. Mas assim... Parou por aí sabe. Eu 
achei que foi muito pobre... (Entrevista com a educadora Nzinga)

62
 

 

Não se pode precisar qual era o grau de envolvimento que o profissional 

da Escola Henrique Alexandrino, que participou das formações para conduzir o 

aperfeiçoamento dos/as seus/as colegas, ou o espaço que lhe foi cedido para 

isto. A declaração da educadora Nzinga deixa claro apenas o que lhe 

aconteceu, o enriquecimento esperado para este momento não foi expressivo. 

Embora a formação fornecida pela Secretaria Municipal de Educação tenha 

tido um alcance significativo, o objetivo principal desta, que foi a preparação 

para o domínio de competências e o aumento dos conhecimentos diante das 

questões étnico-raciais, não se deu para todos/as os/as educadores/as da 

rede.  

Para a educadora Makeda, pode-se perceber que, em suas aulas, a 

formação foi uma estratégia para facilitar e melhorar o ensino. Mas e para 

os/as outros/as tantos/as educadores/as que não tiveram esta oportunidade? 

O projeto “Repensando a prática, reconstruindo histórias – pedagogia da 

diversidade nas escolas de Sabará” propôs-se a criar possibilidades para que 

as unidades escolares sabarenses e seus/as educadores/as pudessem “refletir 

criticamente e repensar sobre as práticas e rituais pedagógicos diários, 

combatendo o etnocentrismo do currículo, da organização administrativa e nas 

relações cotidianas”. (ROCHA, 2009b, p. 40). Para a concretização deste, 
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 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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realizou-se uma publicação, em dois volumes denominados Caderno 

afropedagógico 1 e 2 – diversidade e educação das relações étnico-raciais nas 

escolas de Sabará, que seria um material para colaborar com o fazer diário 

dos/as educadores/as, na tentativa de efetivar uma pedagogia da diversidade. 

Trata-se de um memorial em que foi resgatado o percurso do projeto iniciado 

em 2007. 

Sobre o objetivo do material, “nosso desejo é que ele se torne um 

instrumento de informação, capaz de contribuir para a continuidade das 

reflexões, análises e debates, partindo do que já foi feito, observando os 

propósitos da Secretaria quanto ao tema”. (ROCHA, 2009c, p. 17). 

Durante a entrevista com a educadora Nzinga, próximo à semana da 

consciência negra, mencionamos algo sobre as Adinkras63 e mostramos a capa 

do Caderno afropedagógico, que foi distribuído para todas as escolas de 

Sabará. A transcrição é extensa, mas vale para reflexão: 

 
Eu quero fazer um parênteses, esse material, por exemplo, a gente 
não tem conhecimento que ele tá ali, entendeu? Então tem coisas 
chegando... Então agora é novo, a gente tem essa janela, então a 
gente tem esse tempo pra ficar mexendo. Mas é uma coisa eu já vir 
com um material direcionado, né? Outra coisa é eu ficar “fuçando” 
vou levar quanto tempo pra achar? E a gente não sabe que tem. Eu 
tenho certeza também que as minhas colegas não conhecem. Eu não 
sabia que ele estava aí, eu vi agora pela primeira vez e sabe como é 
essa situação? Eu nunca ouvi essa palavra que você acabou de falar 
(Adinkra) não sei o que é, o que significa, então... Falta, igual quando 
chegou esse material. Ohh gente tá ali. Igual a esses módulos que a 
gente tem, tem que vir, então vamos voltar e fazer essas coisas 
específicas pra isso, já que a gente tem que estar aqui, mas... Como 
ele, deve ter outros, que não sei. (Entrevista com a educadora 
Nzinga)

64
 

 

O desabafo da educadora Nzinga é expressivo, pois toca na intenção de 

mudança que se cobra que esta profissional tenha. Ela muitas vezes deseja 

ter, mas não conta com o devido apoio para que isto ocorra, a gestão da 
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 Adinkra são símbolos que representam provérbios e aforismos. É uma linguagem de 
ideogramas impressos, em padrões repetidos, sobre tecido. Os símbolos adinkra são 
utilizados em Gana, Costa do Marfim e no Togo para decorar casas, tecidos e objetos. 
Surgiram entre os Ashanti, provavelmente no século XVII. Adinkra significa “adeus”, porque 
originalmente eram utilizados para adornar o vestuário usado nas cerimônias fúnebres. Os 
símbolos usados na roupa dos participantes expressavam as qualidades atribuídas ao 
falecido. Todos os símbolos têm um nome e transmitem uma mensagem. (Disponível em: 
<http://www.casadasafricas.org.br/adinkras/>. Acesso em: 02 jan. 2013). 

64
 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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Escola Henrique Alexandrino deveria proporcionar o debate e apresentar os 

materiais existentes para que seus/suas educadores/as pudessem fazer uso. 

No período em que as formações ocorreram foram construídas 

coletivamente propostas para a efetivação da Lei nº 10.639/03 nas escolas, 

uma delas toca diretamente na questão abordada pela educadora: as escolas 

se propõem “a programar ‘dias de estudo’ específicos sobre o tema. A priorizar 

a formação continuada e em serviço, observando o calendário escolar e 

possibilitando a interação das Redes Estadual, Municipal e Particular de 

Ensino.” (ROCHA, 2009c, p. 27). Acredita-se que a premissa acima tenha 

ficado mais uma vez como proposta. É sabido que durante o período de 

realização do Projeto “Repensando a prática, reconstruindo histórias” houve 

acompanhamento e apoio por parte da Secretaria de Educação intensos, que, 

logo em seguida, se esvaíram. Pensa-se que tal fato se deve à mudança 

administrativa do município que aconteceu no início do ano de 2009, a 

descontinuidade de programas e políticas públicas é uma característica da 

gestão pública brasileira. 

Sabendo-se desta realidade, a escola e os/as educadores/as têm que se 

mobilizar, para que realmente ocorra uma educação pautada no respeito e 

acolhimento à diversidade étnico-racial, se já existe um reconhecimento de que 

o trato pedagógico da diversidade é um direito de todo cidadão pertencente a 

qualquer grupo étnico-racial e um interesse dos/as educadores/as. Gomes 

(2005b) utiliza a seguinte indagação: “que movimento temos feito em direção a 

um trabalho pedagógico com a questão racial?” (GOMES, 2005b, p. 152). 

Entende-se que a formação docente é peça-chave para que a Lei nº 

10.639/03 seja implementada de maneira condigna nos sistemas de ensino. 

Uma peça da grande engrenagem que se propõe a ser uma educação 

antirracista. Mas o/a educador/a também precisa se responsabilizar, precisa 

usar sua autonomia, ensinar exige busca. 

Quando em entrevista, a educadora Nzinga relata que: 

 

Tem hora igual agora que vai ter esse momento específico dessa 
feira (semana da consciência negra). Aí tudo se volta, aí você fica, 
você pega na internet, daí você copia, mas você não tem a 
consciência, entendeu? Vi um trabalho legal, daí você copia, mas o 
objetivo, o porquê, de onde vem, a origem, você não sabe, você 
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reproduz, mas você não tem o conhecimento. (Entrevista com a 
educadora Nzinga)

65 
 

Copiar não deveria ser uma competência dos/as educadores/as, faz-se 

necessário o uso de sua criatividade e da pesquisa. Freire pontua: “não há 

ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. [...] Pesquiso para conhecer 

aquilo que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.” (FREIRE, 

1996, p. 29). Gomes (2005b) acrescenta: não dá mais para dizer que as 

experiências não existem. “Será que temos tido oportunidade e/ou boa vontade 

de conhecê-las?” (GOMES, 2005b, p. 152). Mas, para isso, o/a educador/a 

precisa de subsídios, faz-se necessário colocá-lo/a em contato com discussões 

sobre os processos educativos, culturais e políticos. Caso contrário, corre-se o 

risco de cair na descrença apresentada pela educadora Nzinga: 

 

Tá no papel, mas porque a lei me obrigou a escrever no papel, mas 
não está funcionando não! Não sei, eu pelo menos tenho essa 
dificuldade e percebo nas minhas colegas que estão mais próximas 
de mim, que a gente troca... Tem essa dificuldade, o que trabalhar, 
como trabalhar, aí fica muito naquelas mandalas, o trabalho não 
amplia, fica nas mandalas, nas cores que a gente percebe na cultura 
africana naquelas cores fortes, e pronto! (Entrevista com a educadora 
Nzinga)

66
 

 

A inserção política e pedagógica da questão racial nas escolas 

representa alterar os valores, a dinâmica, a lógica, o tempo, o espaço, o ritmo e 

a estrutura das escolas. Para que a Lei nº 10.639/03 se efetive como direito, 

será necessário extrapolar a “letra da lei”: “a existência dessa legislação, 

desvinculada de um processo formador dos diversos sujeitos responsáveis pela 

condução do trabalho pedagógico, poderá torná-la menos efetiva.” (GOMES; 

OLIVEIRA; SOUZA, 2010, p. 70). 

Porém, não podemos acreditar que a reeducação para as relações 

étnico-raciais só dependerá do maior acesso à informação ou do processo de 

politização dos/as educadores/as. Existem outros fatores intrínsecos a estes, 

como: vontade política, financiamento, acompanhamento, avaliação e 

monitoramento das ações por parte dos órgãos oficiais e dos centros de 
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 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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 Entrevista gravada na Escola Henrique Alexandrino, em 26 out. 2012. 
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formação de professores que são tão necessários quanto a vontade política 

dos/as educadores/as. 

 

7.2 Somente a legislação não determina o que acontece no chão da sala 

de aula 

 

A presença e a representação positiva das diferenças nos diversos 

espaços e setores sociais ainda são um direito a ser efetivado no Brasil, apesar 

de este ter como característica principal o fato de ser uma sociedade pluriétnica 

e multirracial. A Lei nº 10.639/03 foi promulgada em janeiro de 2003, 

produzindo a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/96). Até o presente, a lei não foi efetivada de maneira adequada nos 

sistemas educacionais. Tampouco obteve a devida atenção pelos programas 

de formação de professores e de graduação das universidades. Cunha Jr. 

afirma que “as universidades brasileiras, de modo geral, praticamente ignoram 

a Lei, não movendo ações para dar suporte a sua implantação. Temos também 

por estes motivos, um processo educacional iniciado, mas ainda inconcluso.” 

(CUNHA JR., 2008, p. 1). 

Rocha (2009a) assinala quatro fases por que as escolas passam para 

incluir a discussão racial: a fase da invisibilidade, a da negação, a do 

reconhecimento e a do avanço. Na tentativa de pontuar em qual das quatro 

fases as escolas pesquisadas se encontram, podemos inferir que, tanto a 

Escola Henrique Alexandrino quanto a Escola Luzia Pinta, encontram-se entre 

as fases da negação e do reconhecimento, o assunto começa a ser discutido. 

Este período de transição nas duas escolas, como se pôde perceber, ainda é 

marcado pelo trato simplista, que muitas vezes considera apenas a efeméride 

no dia 20 de novembro. Um aspecto importante: as duas instituições 

reconhecem a necessidade de se incluir no cotidiano escolar uma educação 

antirracista, mas existem dúvidas entre os profissionais sobre como efetivar o 

trabalho pedagógico, “a maioria dos/as educadores/as se abre positivamente 

para a descoberta de outras abordagens pedagógicas, mas não sabe bem o 

quê, quando e como fazer” (ROCHA, 2009a, p. 13). 

No cotidiano das escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta, as 

educadoras procuram trabalhar as datas comemorativas e algumas situações 
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que remetem à expressão cultural das raízes e matrizes africanas, mas isso 

ainda ocorre de forma descontextualizada, enquanto temas como a 

escravização e a imigração permanecem sendo tratados a partir da ótica 

eurocêntrica. Há indicações de que as duas escolas introduziram em seus 

currículos a questão racial, mas de forma periférica e superficial. 

Em nenhum momento culpabilizamos as educadoras por sua atuação 

profissional, pelas posturas éticas diante da diversidade étnico-cultural e por 

suas diferentes manifestações no interior das escolas Henrique Alexandrino e 

Luzia Pinta. Sabe-se que a educação carece de princípios éticos que orientem 

a prática pedagógica, e a sua relação com a questão racial na escola e na sala 

de aula são fundamentais. Mas como exigir isso de profissionais que não 

receberam na sua educação e formação o necessário preparo para lidar com o 

desafio da diversidade? 

Outra questão, tão séria quanto a formação, é a condição profissional 

dos/as educadores/as brasileiros/as. Como exigir dos/as educadores/as que 

trabalhem em prol da igualdade dos direitos sociais de todos/as os/as 

cidadãos/ãs, se eles/as não agem em defesa de seus direitos? Direito de 

melhores condições de trabalho pedagógico, direito a tempo livre e remunerado 

para dedicar a sua formação? 

Freire (1993), décadas atrás, já assegurava: “é urgente que o magistério 

brasileiro seja tratado com dignidade para que possa a sociedade esperar dele 

que atue com eficácia e exigir tal atuação.” (FREIRE, 1993, p. 35). 

As evidências sugerem que, somente quando os/as educadores/as 

possuírem condições dignas de trabalho e de vida, conseguiremos transformar 

a escola em espaço público – a serviço de todos, espaço da política, não mais 

a continuação da casa e o/a educador/a não mais o/a tio/a, e sim um/a 

profissional que assume seu papel social e político, consciente de que a 

educação não é neutra e de que a escola é um espaço de confronto ideológico. 

Neste terreno, poderemos pensar em uma reconstrução histórica, alternativa e 

emancipatória, que procurará escrever uma outra história que se oponha à 

compreensão eurocêntrica dominante e que esteja aberta para o trato com a 

diversidade étnico-racial. 
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8 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES OU INDAGAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa difere de outros trabalhos no campo das relações étnico-

raciais, que centram suas investigações em questões associadas à identidade, 

à discriminação racial, à reprodução da desigualdade e do racismo na 

educação brasileira (mesmo dos mais recentes, que procedem à análise de 

projetos e práticas curriculares específicas dentro desta temática). Dedicou-se, 

aqui, a prescrever e analisar como as inovações curriculares, no que tange às 

relações étnico-raciais, propostas pela Lei nº 10.639/03, são tratadas no 

trabalho cotidiano da sala de aula por duas educadoras e seus/suas 

educandos/as em duas escolas da rede pública da cidade de Sabará. 

Durante a elaboração desta pesquisa, identificaram-se intenções, 

possibilidades e limites no interior das escolas municipais Henrique Alexandrino 

e Luzia Pinta, no sentido de desenvolver trabalhos relacionados à temática 

racial com propósito positivado. 

Ao examinar uma “inovação” curricular que tange às relações étnico-

raciais, foi preciso esclarecer a minha compreensão sobre currículo. Este foi e 

é percebido como o conjunto das experiências escolares que se desdobram em 

torno do conhecimento, em meio a relações sociais, culturais e econômicas, 

que contribuem para a construção das identidades dos/as educandos/as.  

Ao tocar numa política multicultural, voltada para a construção de 

currículos baseados no reconhecimento e na valorização da diversidade 

cultural brasileira, tornou-se necessário perceber como os dispositivos legais 

contribuem, ou não, para que a educação escolarizada conduza os sujeitos a 

serem capazes de, independentemente de seu pertencimento étnico-racial, 

reconhecer suas identidades culturais. Este reconhecimento, exercício 

indispensável, para todos nós, ainda não se efetivou nas escolas Henrique 

Alexandrino e Luzia Pinta. 

Percebeu-se um avanço significativo nas ações de combate ao racismo, 

com a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena. Mas a efetuação do direito ao resgate histórico da 

contribuição dos negros e indígenas na construção e formação da sociedade 

brasileira é abordada de maneira acanhada nas escolas pesquisadas. 
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Nos documentos, as escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta têm 

como discurso a ampliação de oportunidades educacionais, ensino de boa 

qualidade, preparação dos/as educandos/as para a cidadania, oferecimento de 

meios para que esses progridam em estudos posteriores, avaliação 

permanente do planejamento escolar e investimento na permanência e 

sucesso dos/as educandos/as. Porém, a investigação revelou que se fica 

apenas nas “boas intenções”. A análise dos documentos das escolas revelou 

que ocorre ocultação da presença positivada da população negra no cotidiano 

dessas instituições, refletindo um atendimento pontual e desarticulado quanto à 

temática da História da África e Cultura Afro-Brasileira em sala de aula.  

Quanto aos saberes locais, apreendeu-se que há, por parte das escolas 

Henrique Alexandrino e Luzia Pinta, a ausência do estabelecimento de 

relações da valorização destes saberes. Sobre os/as educandos/as possuírem 

de forma superficial alguns saberes locais, verificou-se que isso representa 

uma lacuna por parte da educação escolarizada pela qual estes/as 

educandos/as passaram até o momento.  

Esta pesquisa revelou como tem se dado nas escolas Henrique 

Alexandrino e Luzia Pinta o processo, ainda incipiente, de construção de 

práticas pedagógicas que tentam trazer as histórias e saberes da população 

negra.  

A partir do que foi observado, é possível afirmar que a mudança 

estrutural curricular proposta pela Lei nº 10.639/03, dez anos após sua 

promulgação, ainda não se concretizou. A educação escolarizada já “fala” 

sobre a questão afro-brasileira e africana, mas ainda não é um “falar” pautado 

no diálogo intercultural, ainda não é emancipatório, o “outro” ainda não é um 

sujeito ativo e concreto.  

Sobre as fases de inserção da temática étnico-racial nas escolas, pode-

se inferir que tanto a Escola Henrique Alexandrino como a Escola Luzia Pinta 

encontram-se num período de transição, no qual o assunto começa a ser 

discutido. Esta era ainda é marcada pelo trato simplista da efeméride no dia 20 

de novembro. 

No cotidiano das escolas Henrique Alexandrino e Luzia Pinta, as 

educadoras procuram trabalhar as datas comemorativas e algumas situações 

que remetem à expressão cultural das raízes e matrizes africanas, mas isso 
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ainda ocorre de forma descontextualizada e pontual. Acontece no segundo 

bimestre, conforme prescrição da Secretaria Municipal de Educação, quando 

se aponta o tema do regime escravocrata, e, neste momento, não foi pontuada 

a contribuição da população negra na formação da sociedade nacional, 

tampouco se faz o resgate deste povo nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil e ao processo de escravização. Percebeu-se 

que os temas dos conteúdos da disciplina de história ainda permanecem sendo 

tratados a partir do ponto de vista eurocêntrico.  

Outro espaço em que a temática racial é aborda, de maneira positiva, é 

na semana da consciência negra, mas ainda de forma periférica e superficial. 

As atividades realizadas durante este período foram de extrema importância, 

mas o fato de esta semana fazer parte do calendário escolar não significa que 

o trabalho com a temática racial deve ficar restrito ao mês de novembro, é uma 

semana simbólica, e a educação antirracista não se limita ao Dia da 

Consciência Negra. 

A escola precisa avançar na relação entre saberes escolarizados/ 

realidade social/diversidade étnico-cultural, torna-se urgente que trabalhos 

nesse sentido façam parte do cotidiano escolar. Este trabalho resulta em um 

“currículo turístico” (SANTOMÉ, 1995), pois a recuperação desta cultura 

historicamente negada pela história oficial, começa a ser contemplada, mas a 

partir da semana da..., ainda como algo pontual, que é apenas visitado, mas 

que não integra o currículo oficial. 

As evidências sugerem que o currículo e as estratégias pedagógicas 

utilizadas pelas educadoras pesquisadas ainda não interagem com a 

diversidade cultural e histórica da cidade. As escolas e o currículo não se 

transformaram, pelo menos para os/as educandos/as sujeitos da pesquisa, em 

instrumento de efetivação do processo de reapropriação cultural, espaço 

criador do sentimento de pertencimento, espaço de memória e de identidade 

coletiva. 

Embora as duas instituições reconheçam a necessidade de incluir no 

cotidiano escolar uma educação antirracista, existem dúvidas entre os 

profissionais sobre como efetivar o trabalho pedagógico. Identificou-se que os 

profissionais da educação (as educadoras) não têm tempo para refletir sobre 

algumas questões fundamentais para o trato com a questão racial, como: quais 
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têm sido as estratégias utilizadas pela escola e por mim – educadora – para 

tratar positivamente um grupo preponderante de culturas? Qual o diálogo 

possível entre a temática racial e os diversos conteúdos? Para que tipo de 

educação eu (educadora) trabalho? Uma educação problematizadora ou uma 

educação bancária? Que tipo de relação é pautada em sala de aula? A 

desmitificação e a criticização são ações urgentes para a sala de aula. 

Percebeu-se a necessidade de as educadoras/as tomarem consciência 

de suas ações e das relações destas com o que se “passa” em sala de aula, de 

se perceberem como profissionais da educação, com dever político e ético. Se 

não houver formação inicial, formação continuada e formação fora dos espaços 

acadêmicos (teatro, cinema, museus – o conhecimento é obtido em diversos 

lugares); se as condições de profissionalização dos/as educadores/as 

continuarem tão perversas como as que foram constatadas; se não se 

alterarem as condições de trabalho destes profissionais, o que detectamos é 

que não haverá um posicionamento político por parte dos/as educadores/as. 

Constatou-se, pois, que, para que a questão racial seja contemplada nos 

currículos escolares, faz-se necessária a construção de uma pedagogia 

renovada, que contemple as diferenças, e isto significa que todos os 

profissionais que atuam na educação devem acolher novos paradigmas 

educacionais e investir em mudanças e renovações pedagógicas. A efetivação 

de uma educação antirracista exige mudança de mentalidade, compromisso 

ético e político de cada um dos envolvidos com a educação. Precisamos 

desvendar a questão do currículo e das relações de poder no campo da 

educação, isto é precondição para desenvolver/operar currículos e práticas 

escolares que buscam outra Educação, uma Educação oferecida em uma 

escola democrática que esteja assentada numa perspectiva de inclusão da 

pluralidade cultural na sociedade. 

Assevere-se que não basta profissionais sensíveis à causa e também 

que não se faz necessária a criação de mais projetos nas escolas para se 

alcançar a pluralidade cultural brasileira. Precisamos de um novo modelo de 

Educação, ou um projeto para a Educação, no qual as escolas assumiriam seu 

sentido político, pautado por atitudes concretas em que todos os sujeitos ali 

serão respeitados e acolhidos. 
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Vale destacar igualmente a urgência da formação contínua teórico-

prática dos/as educadores/as e dos gestores/as no que diz respeito às 

dinâmicas das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e 

africana, bem como maior organização, articulação e apoio por parte da 

Secretaria de Educação de Sabará, de modo a minimizar a distância entre as 

postulações dos documentos pedagógicos e legais sobre o tema e o fazer 

pedagógico diário dos/as educadores/as. Para os/as educadores/as tornarem-

se pesquisadores/as e a escola assumir-se como uma esfera pública e 

democrática, que possibilite um diálogo significativo, com o objetivo de 

proporcionar aos/às educandos/as a autorreflexão, faz-se urgente esse apoio. 

Vivemos em uma sociedade com mais de 300 anos de escravização e 

menos de 125 anos de abolição, sendo assim, não mudaremos um imaginário 

“eurocêntrico” em 10 anos, apenas com uma determinação legal. 

Esta pesquisa constitui-se, mesmo com suas limitações e lacunas 

condicionadas pelo tempo, e pela restrição da pesquisadora, em um esforço de 

procurar compreender o que vem acontecendo nas salas de aula dentro de 

condições reais de duas escolas. Possibilitou-se uma aproximação das novas 

perspectivas sobre currículo e sobre diversidade étnico-racial que estão se 

corporificando nas escolas brasileiras. 

Por fim, pesquisar e conviver com os sujeitos das escolas Henrique 

Alexandrino e Luzia Pinta permitiram um grande aprendizado enquanto 

pesquisadora e profissional da educação. 

Fazer esta pesquisa foi tarefa árdua e a todo momento sujeita a muitos 

“acidentes” de percurso e a erros de foco; deparou-se com dificuldades ao se 

fazerem as escolhas necessárias; defrontou-se com situações desconcertantes 

que reivindicaram novos caminhos e alternativas; correu-se o risco de se 

contaminar o olhar da pesquisadora em relação aos sujeitos à sua volta. 

Apesar de tudo isso, o aprendizado como pesquisadora está apenas se 

iniciando e ainda há um longo caminho pela frente, caminho que aguardo 

ansiosa. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS AOS EDUCANDOS 

 

Sexo:  ( )Feminino ( )Masculino 
 
Raça/cor: ( )amarela, ( )branca, ( )indígena, ( )parda, ( )preta 
 
Idade: 
 

1) Quem são as personalidades (pessoas importantes) que você conhece? 
Coloque o nome de pelo menos três. Escreva também o que elas 
fizeram ou fazem. 
 

2) O que você sabe sobre: 
 

O Clube Mundo Velho:  

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário (de pedra):  

3) Você conhece o Museu Vivo e o Museu da Escravidão em Sabará? 

Sim ( )  Não( )   
 

4) Você já leu alguma história em que os personagens tinham cores 
diferentes? Qual?  

5) Porque será que estudamos sobre os povos negros e os indígenas? 
 

6) Você já aprendeu na escola um pouquinho da história de qual(is) 
país(es): 

Brasil( ) Estados Unidos( )  Portugal( )  França( ) ( )Congo. 
 

7) Você sabe qual foi a contribuição/influência dos povos abaixo para a 
formação do nosso país? 

Índios:  

Africanos: 

Portugueses:  

Outros (se você souber de contribuições de outros povos):  

8) Já estudou sobre a cultura afro-brasileira. O quê você aprendeu? 
 

9) Quais são os materiais sobre cultura africana e afro-brasileira que já 
foram trabalhados na escola? Você se lembra de algum? (em qualquer 
aula) 
 

10) Tem algum tema sobre a África ou sobre os negros no Brasil que você 
gostaria de aprender? 

  



154 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS EDUCADORAS  

 

 O que você conhece sobre a Lei nº 10.639/03? 

 Quais são as razões que justificam o porquê de se estudar a história e a 

cultura afro-brasileira e africana? 

 Já teve a oportunidade de ler as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História da 

África e Cultura Afro-Brasileira e Africana? 

 Conhece quais os motivos para a inclusão da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana nas escolas? 

 Quais são suas preocupações/motivações diante desta temática? 

 De acordo com essa diretriz curricular, quais são suas percepções do 

que vem sendo desenvolvido em suas aulas? 

 Sobre cursos e capacitações, existiu alguma formação, como você 

prepara as aulas que trazem a temática racial? 

 O que está sendo desenvolvido, o que está sendo pensado e criado? 

 Qual seria a diferença (se houvesse) em trabalhar esta temática na 

cidade de Sabará ou em outra localidade? 

 As estratégias pedagógicas utilizadas por você interagem com a 

diversidade cultural e histórica dos alunos (com a diversidade da 

cidade)? 

 Qual/is é/são o/s norteador/es para a preparação das aulas com a 

temática étnico-racial? 

 Existe variedade étnico-cultural em Sabará? Ela alcança as aulas sobre 

História Afro-Brasileira e Africana? 

 


