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Meus ancestrais 
trazidos em navios negreiros 

Muitos morreram de banzo antes de aqui chegar 
A boca secava de sede, 

caíram no samba para a dor passar 
Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz do feitor 

Dançavam prá disfarçar, 
Batuque, São Bento Grande, Santa Maria, 

São Bento pequeno, Iúna, Cavalaria. 
É bom e tenho o prazer de dizer sou Afro-brasileiro 

Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro 
 

Tem até europeu tocando berimbau e pandeiro 
Do mundo do açúcar a computadores 

Toca-disco, fax, celular, 
rádio de pilha, desemprego 

Me mande um e-mail prá agente se comunicar 
 

Levante e lute 
Na moral 

Hei, black broder 
Se ligue e lute na moral 

 
E ai Domingo Jorge velho qual é a sua? 

O quilombo permanece vivo a luta continua 
Na ditadura grandes mestres foram exilados 

Seu Rui Barbosa cadê os livros da História que foram queimados? 
Na minha cidade 21 de abril é feriado  

e 20 de novembro mau é lembrado 
Mas mesmo assim trago sorriso no rosto tenho o samba no pé 

Sou bamba de capoeira e acredito no meu candomblé 
Aróbobóyie ôxumarê  

patacuri ôgum comorodé odé  
Kabiésilè kawó 

Tem muito mais não tenho preconceito 
Pelo contrário tenho orgulho estampado no peito 

Somos miscigenados por inteiro 
salve o povo índio branco afro-brasileiro 

 
(Mestre Negoativo / Alexandre Cardoso - Black Broder – 20 do 11) 



 

RESUMO 

 
 
A Lei 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-

brasileira. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira, atendendo às demandas do 

Movimento Negro, caracterizam-se como política curricular direcionada ao combate ao 

racismo, à garantia de reconhecimento e à valorização da história, cultura e identidade dos 

negros. Esta pesquisa situa-se no campo de estudo sobre currículo, relações étnico-raciais e 

multiculturalismo. Visa investigar a materialidade das práticas curriculares em duas escolas 

de Contagem/MG, verificando como elas contribuem para promover a educação das relações 

étnico-raciais. Para alcançar tais objetivos, optamos pela pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico, utilizando procedimentos e técnicas, a observação participante, a análise 

documental e a entrevista semiestruturada. Por oito meses, identifiquei e caracterizei os 

projetos e práticas curriculares, procurando compreendê-las sob a dinâmica organizacional 

pedagógica, considerando a visão e o papel dos atores: professores, pedagogos, gestores e 

alunos. Conclui-se que o currículo do ensino da História da África e da Cultural Afro-

Brasileira revela influências de relações de poder, tensões e complexidades. Práticas 

curriculares multiculturais atentas à diversidade étnico-raciais e às identidades plurais são 

fundamentais para garantir o direito à educação de qualidade e a formação para a cidadania. 

Palavras-chave: currículo, prática curricular, multiculturalismo, educação das relações étnico-

raciais, Lei 10.639/2003 



 

ABSTRACT 

 
 
The Law 10639/2003 advice that Brazilian schools must include the teaching of African 

History and Afro-Brazilian Culture in their practices. The National Curriculum Guide for 

Education of ethnic-racial relationship and for teaching of African History and Culture of 

Afro-Brazilian, as suggested by the Black Movement, is considered a political statement 

directed to fight against the racism, ensuring blacks to have their history, their culture and 

identity  positive recognized by society. This research is situated in the field of the studies of 

school curricula, ethnic-racial relations and multiculturalism. It aims to investigate the 

curriculum’s practices in two schools in Contagem/MG, trying to verify whether they 

contribute to promote the education of racial-ethnic relations. To seek these objectives, we 

chose the qualitative methodology and ethnographic research, using techniques and 

procedures such as observation, document analysis and semi structured interviews. For eight 

months, we identified and featured designs and curricular practices, trying to understand them 

under the organizational perspective, considering the opinions of the actors: teachers, 

educators, managers and students. The research revealed that multicultural curriculum of 

African History and Culture of Afro-Brazilian reveals influences of power relations, tensions 

and complexities. The curriculum’s practices, identified with the responsibility to consider the 

cultural, ethnic/racial and identities diversity, are extremely important to guarantee the right to 

quality education and  citizenship. 

Keywords: curriculum, curriculum practice, multiculturalism, education of ethnic-racial 

relations, Law 10639/2003. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 As questões que me trouxeram à realização desta pesquisa estão relacionadas a uma 

série de fatores que emergiram ao longo da minha trajetória dentro da educação seja como 

aluno, seja como professor e, sobretudo, na atuação no movimento negro. Das intensas e 

complexas discussões e relatos dos participantes dos grupos comunitários envolvidos no 

trabalho desenvolvido pelos Agentes de Pastoral Negros (APNs) nas décadas de 1980 e 1990 

sobre a discriminação racial e o racismo, passando pela minha trajetória acadêmica e 

profissional como professor na rede estadual e particular as questões relacionadas à condição 

dos negros na sociedade e sua presença na escola sempre receberam minha atenção. 

 O período de estudos na Itália no final dos anos 80 e início dos anos 90, período em 

que toda a Europa vivia uma onda crescente de migração estrangeira e crescia os atos de 

violência e racismo. A minha participação em 2001, na África do Sul, da III Conferência 

Mundial da ONU sobre o racismo, a discriminação racial, o preconceito e as intolerâncias 

correlatas me levaram a compreender a complexidade da questão das diferenças e da 

diversidade vivenciada por todas as nações no contexto de um mundo globalizado e sem 

fronteiras. Recentemente participação como membro titular do Conselho Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), entre 2005 e 2007, tive a oportunidade no diálogo 

com índios, ciganos e outros segmentos, de presenciar a complexidade da diversidade cultural 

e étnico-racial, bem como de tomar conhecimento das demandas e dificuldades enfrentadas 

por diversos grupos étnicos que compõe a sociedade brasileira. 

 Ao longo da minha prática docente presenciei muitos conflitos no interior das escolas 

e na sala de aula relacionados ao racismo, a discriminação racial e o preconceito. Diante 

destas situações sempre procurei desenvolver trabalhos e ações que promovessem a reflexão e 

a mudança de postura entre os alunos e entre os professores. Apesar da minha intervenção, 

percebia a dificuldade da escola e de outros colegas professores em lidar com a questão 

preferindo muitas vezes relevá-las ou consideradas como coisas irrelevantes e menores, isso 

muitas vezes por apego à concepção de uma pretensa igualdade entre todos. 

 Não posso deixar de considerar que há um aumento do interesse dos agentes 

pedagógicos em dar conta da questão da diversidade cultural e étnico-racial, mesmo porque 

esta é uma situação cada vez mais presente no interior das salas de aula. Estas questões 

ficaram bem evidenciadas durante a oficina sobre relações étnico-raciais que ministrei com 

professores no Projeto Construindo uma escola para/com a juventude promovida pelo Centro 



13 
 

 

de Aperfeiçoamento dos profissionais da Educação da SMED/PBH, realizado durante os 

meses de agosto, setembro e outubro de 2006. 

 A questão pluralidade cultural e étnico-racial faz parte, já a algum tempo, do debate da 

agenda da educação brasileira, tendo sido inserida de vez no currículo nacional inicialmente 

como tema transversal pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 Na LBD 4.024/61, Dias (2004, p.2), observa que houve uma preocupação com a 

questão racial, que embora aparecendo de forma secundária e de aceitação da democracia 

racial, a lei considerou como um dos seus fins a condenação de quaisquer formas de 

preconceitos de classe e de raça. A questão da raça e não só de classe social aparece como um 

fator de diferenciação no processo de escolarização.  

 A LDB 9395/96, apesar de várias lacunas, contribuiu para que se pautassem as 

discussões relativas à diversidade cultural e a pluralidade étnica, processo que levou à 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que introduziu de vez este assunto 

no cotidiano das escolas brasileiras. 

 Recentemente com a sanção da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da 

História da África e da Cultura afro-brasileira, o tema da pluralidade e diversidade cultural e 

étnico-racial entrou de vez como preocupação na educação brasileira. Deste modo, mais que 

tema transversal, a questão da pluralidade e diversidade desafia o sistema educacional 

brasileiro para que efetivamente seja um tema central dentro do currículo das escolas e para 

que essas desenvolvam estratégias pedagógicas de valorização da diversidade que conduzam à 

superação da desigualdade étnico-racial presente na educação brasileira. 

 Sobre a Lei 10.639/2003 esta tem como finalidade 

 
busca cumprir o estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, 
Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B 
na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que asseguram o 
direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual 
direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de 
acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos brasileiros. (BRASIL, 2004, 
p.9) 

 

 A sanção da Lei 10.639/2003 é resultado da luta histórica do movimento negro 

brasileiro pelo direito dos negros brasileiros se reconhecerem na cultura nacional, bem como 

procura favorecer que todos os segmentos étnico-raciais que compõem a multicuturalidade 

brasileira possam interagir no processo de construção de uma nação democrática que garanta 

os direitos de todos e valorize suas respectivas identidades. 
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 Como um marco legal a Lei 10.639/2003 e suas Diretrizes Nacionais é uma política 

educacional curricular e afirmativa que desafia a escola brasileira para o trato efetivo da 

questão da diversidade étnico-cultural dentro do seu currículo. Desta forma concebe-se o 

currículo como produção cultural e elemento fundamental do processo de socialização, do 

conhecimento e da educação, que deve levar ao questionamento das relações de poder, das 

hierarquias e assimetrias entre os grupos étnico-raciais. 

 Os caminhos abertos pela Lei 10.639/2003 me levaram a procurar compreender nesta 

pesquisa quais as iniciativas e ações desenvolvidas em duas escolas da rede municipal de 

ensino de Contagem na organização de um currículo que complete o ensino da História da 

África, a Cultura afro-brasileira e a educação das relações étnico-raciais. Assim, interessava 

saber como isto favorece a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 

posturas e valores no enfrentamento do racismo e da discriminação racial de modo a 

promover a educação de cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial. (BRASIL, 

2004) 

 Neste sentido norteou-me nesta pesquisa a preocupação de analisar se as práticas 

pedagógicas e curriculares desenvolvidas à luz da lei 10.639/2003 pelas duas escolas 

pesquisadas têm contribuído para a inovação do currículo e levado a pensar nas diferenças, 

promovendo a educação das relações raciais e práticas antirracistas. Além disso, de que forma 

a inclusão no currículo da História da África e da Cultura afro-brasileira tem contribuído para 

modificar a ação do professor e a escola no trato com a diversidade étnico-racial. 

 Desta forma procurei identificar as ações desenvolvidas pela escola para a aplicação 

da Lei 10.639/2003; detectar as práticas e projetos desenvolvidos pelos professores; 

caracterizar os projetos e práticas pedagógicas relacionadas à materialidade da lei 

10.639/2003; identificar as pessoas envolvidas nos projetos e nas práticas dentro da escola e 

detectar a visão dos professores sobre as referências de uma educação antirracista. 

 No capítulo 2 apresento a metodologia adotada para a coleta de dados, o percurso para 

realização da pesquisa nas duas escolas investigadas na rede municipal de Contagem, bem 

como a caracterização das escolas e a identificação os sujeitos investigados. 

 No capítulo 3 considerando a questão da educação, diversidade e relações étnico-

raciais apresento um panorama do processo que se deu ao longo das décadas de 1980 e 1990 

em relação aos estudos e pesquisadas relacionados à pluralidade cultural, identidade étnico-

racial e educação, que resultou na inclusão do tema no PCN. 

 No capítulo 4 trabalho, partindo do conceito de currículo como construção cultural, a 

concepção de currículo multicultural constitui o referencial teórico para a análise dos dados e 
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das práticas curriculares que identifiquei nas duas escolas pesquisadas. Neste capítulo 

apresento o processo histórico que fez emergir a questão multicultural no Brasil e em outras 

sociedades, além das diversas compreensões sobre a perspectiva multiculturalista e o 

entendimento sobre os conceitos de raça, etnia, identidade e diversidade cultural dentro do 

paradigma apresentado por pesquisadores como Peter McLaren, Ana Candau, Jose Gimeno 

Sacristán, Nilma Lino Gomes e Petronilha Beatriz Gonçalves Silva. 

 No capítulo 5 descrevo e analiso o projeto político pedagógico das duas escolas e o 

que este apresentam com orientações que fundamentam a materialidade do ensino da História 

da África e da cultura afro-brasileira, bem como os projetos da Escola 1 e da Escola 2. Neste 

capítulo busco também considerar o papel desempenhado pelos professores na mediação do 

currículo, bem como as tensões e os conflitos que emergem no processo de configuração e 

materialidade de uma educação multicultural e antirracista. Procurei também apresentar as 

razões e motivações que levaram as duas escolas investigadas a desenvolverem as práticas 

curriculares que deram materialidade à Lei 10.639/2003 e suas diretrizes nacionais. 

 No capítulo 6 descrevo as intenções e a importância para as duas escolas para o 

desenvolvimento dos projetos e práticas curriculares relacionados à Lei 10.639/2003 e suas 

diretrizes nacionais. Analiso os projetos e práticas organizados pelas escolas para dar 

materialidade ao ensino da História da África e da Cultura Afro-brasileira, apresentando suas 

possibilidades e limites.  

 Finalizo considerando como o ensino da História da África, da cultura afro-brasileira e 

da educação das relações étnico-raciais vem se materializando, ainda que de forma incipiente, 

dentro nas escolas investigadas num contexto marcado por tensões e conflitos. A 

materialidade da Lei 10.639/2003 se dá dentro da complexidade que existe no que diz respeito 

à questão das relações étnico-raciais e de mudança de uma concepção de educação 

monocultural e eurocêntrica para uma educação multicultural crítica e emancipatória. 
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2. METODOLOGIA E COLETA DOS DADOS 

 

 

 Como a pesquisa está centrada na análise do que vem acontecendo na escola, 

destacamos que a entendemos como uma “construção social” e que “imersa em um 

movimento histórico é sempre uma versão local e particular neste movimento.” (EZPELETA; 

ROCKWELL, 1986, p. 11).  

 Nessa perspectiva, a própria educação toma corpo na “trama real” da conjuntura 

histórica, das diferenças regionais e da mobilização dos grupos organizados da sociedade civil 

que configuram a sociedade. 

 
É uma trama em permanente construção que articula histórias locais – pessoais e 
coletivas – diante das quais a vontade estatal abstrata pode ser assumida ou 
ignorada, mascarada ou recriada [...] Uma trama, finalmente, que é preciso conhecer, 
porque constitui, simultaneamente, o ponto de partida e o conteúdo real de novas 
alternativas tanto pedagógicas quanto políticas. (EZPELETA; ROCKWELL, 1986, 
p. 12)  

 

 Essa pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública de ensino de Contagem 

que desenvolviam projetos e práticas curriculares relacionadas ao que propõe a Lei 

10.639/2003. Durante a pesquisa me concentrei na observação do trabalho desenvolvido em 

sala de aula, realizei entrevistas com os alunos e com os professores, acompanhei as reuniões 

pedagógicas e fiz a análise de documentos (livro-texto, projeto político pedagógico e projetos) 

das escolas. 

  Considerando as questões e os objetivos propostos, adotei a pesquisa qualitativa, que 

tem sido adotada na maioria das pesquisas sobre a educação e no campo das ciências sociais.  

 Historicamente como bem nos lembra Zanten (2004),  

 
[...] as pesquisas qualitativas que adotamos no “campo da Sociologia da Educação 
são herdeiras de duas grandes tradições: uma tradição que vem da Antropologia, da 
Etnologia do que chamamos métodos etnográficos, e uma tradição da sociologia 
qualitativa que se desenvolveu muito mais no mundo anglo-saxônico, sobretudo nos 
Estados Unidos, com a Escola de Chicago e as pesquisas que desenvolveu. 
(ZANTEN, 2004, p.26) 

 

Durante muito tempo, as técnicas etnográficas ficaram restritas aos estudos 

antropológicos e sociológicos, mas a partir da década de 1970 passaram a ser utilizadas por 

pesquisadores na área da educação, onde sofreram algumas alterações. 
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Em relação à pesquisa qualitativa é preciso reconhecer que diversas perspectivas 

epistemológicas contribuíram para o seu desenvolvimento, por isso as suas origens e ênfases 

diversas: epistemológica, estruturalista, marxista, fenomenológica, hermenêutica, entre outras. 

(ALVES, 1991). 

 
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como uma tentativa de uma 
compreensão dos significados e características situacionais apresentadas pelos 
entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 
comportamentos. (RICHARDSON, 1999, p.90). 

 

Para a realização da pesquisa, adotei as seguintes estratégias metodológicas: a 

entrevista semiestruturada, a análise documental e a observação, que nos permitiu a 

compreensão sobre a “vida cotidiana” da escola nas diversas tramas e estratégias relacionadas 

à materialidade da lei 10.639/2003.  

A pesquisa e a análise documental foram de grande valia, pois não só ajudaram na 

abordagem de dados qualitativos, complementando as informações obtidas por outras 

estratégias e ajudando a desvelar aspectos novos do problema, contribuindo assim para que 

possamos detectar as inovações que estão ocorrendo no campo curricular. 

 A observação muito utilizada pelas pesquisas qualitativas foi uma técnica fundamental 

para a coleta de dados. Na pesquisa, a observação foi importante por permitir um contato mais 

longo, uma maior percepção das experiências e das realidades vivenciadas e que orientavam 

comportamentos dos sujeitos investigados. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

1999, p.164) 

 Segundo Lüdke e André (2008), “as técnicas de observação são extremamente úteis 

para “descobrir” aspectos novos de um problema” e será complementado com outras técnicas 

de coleta. No caso da pesquisa por mim realizada, a combinação da observação com a análise 

documental e a entrevista, possibilitou uma maior aproximação e aprofundamento sobre os 

sujeitos e objeto investigados.  

 Para tal, tive sempre presente a questão da domesticação teórica do olhar, porque 

segundo Oliveira (1988), “a partir do momento em que nos sentimos preparados para a 

investigação empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos o nosso olhar, já foi previamente 

alterado pelo nosso próprio modo de visualizá-lo”, uma vez que  ele não escapa de ser 

apreendido pelo nosso esquema conceitual. 

 Em relação à entrevista semiestruturada, a opção por esta técnica de coleta de dados se 

deu pelas suas características relacionadas à flexibilidade e liberdade para a fala dos sujeitos e 
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para que ao longo desse processo, pudéssemos inserir outras questões que possibilitaram o 

desenvolvimento do diálogo. A entrevista também possibilitou o aprofundamento de algumas 

questões identificadas na observação, bem como, a correção e esclarecimentos de algumas 

informações que não foram explicitadas na observação e na análise documental. (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2008; ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999) 

 No caso da entrevista, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999) nos lembram que “as 

entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas, sem um fraseamento e uma ordem 

rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se muito a uma conversa.” 

 As entrevistas realizadas nessa pesquisa permitiram compreender o processo como se 

organizou as atividades e práticas relacionadas à Lei 10.639/2003, principalmente porque boa 

parte dos dados que coletei não se encontravam sistematizados pelas escolas. Nesse processo, 

as entrevistas me permitiram obter as explicações para o sentido das ações e práticas 

curriculares desenvolvidas pelos professores, constituindo no que, segundo Oliveira (1988), 

os antropólogos chamam de “modelo nativo”, o que me exigiu um ouvir especial. O diálogo e 

a escuta dos professores e dos alunos ao longo da pesquisa, possibilitou tratá-los como 

interlocutores no processo de investigação, mais que meros informantes.  

 Outra técnica adotada nessa pesquisa foi a análise documental, o que para Phillips 

citado por Lüdke e André (2008, p.38) permite identificar informações factuais nos 

documentos a partir das questões postas para o desenvolvimento da pesquisa. Lüdke (2008) 

esclarece que os documentos constituem uma fonte poderosa dos quais podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações. Desta maneira, a análise documental, 

fonte “natural” de informação possibilitou ratificar e validar as informações que obtive na 

entrevista e na observação. 

 

 

2.1. Caracterização das escolas pesquisadas 

 

 

 A Escola 1 está situada em uma região da cidade próxima do centro comercial e 

industrial, localizando-se dentro de uma favela do bairro. Embora estando próximo da região 

central, o bairro possui características de periferia e atende a uma população de baixa renda e 

em situação de vulnerabilidade social. 

 Diferente da escola 2, não encontramos nesta escola um conjunto de informações 

sistematizadas sobre a história da escola. O que aqui apresentamos faz parte das informações 
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coletadas com a direção. A escola atende no turno da manhã, o 1º e 2º ciclos do Ensino 

Fundamental e no turno da tarde, o 2º e 3º ciclos, perfazendo um total de cerca de 1300 

alunos. De acordo o levantamento1 feito pela própria escola, 51% de seus alunos se 

declararam negros. 

 A Escola 2 inaugurada no dia 08 de junho de 1991 está localizada em uma região de 

periferia do município de Contagem, na divisa com os municípios de Ribeirão das Neves e 

Esmeraldas. 

 A região onde está situada a Escola 2 é bairro dormitório com cerca de vinte e cinco 

anos.Está  situada dentro de APA (Área de proteção ambiental), distante do centro comercial 

e administrativo do município, caracterizando-se como um local de grande vulnerabilidade 

social e apontado pela Secretaria Municipal de Saúde como a regional de maior 

vulnerabilidade também na saúde. Por estar dentro de uma APA, não é previsto pelo plano 

diretor do município a instalação nesta região de indústrias, o que limita a oferta local de 

trabalho formal ao comércio, prestação de serviços, serviços públicos e administrativos e 

Organizações não-governamentais (ONG). Esse conjunto de circunstâncias torna o bairro 

herdeiro de uma série de problemas que concorrem diretamente com o êxito e a permanência 

das ações educativas propostas pela escola. 

 A escola 2 possui uma escola sede, onde realizamos a pesquisa, que atende os 1º, 2º e 

3º ciclos2 do ensino fundamental, atendendo cerca de 1.200 alunos no 1º e 2º turnos. No 

noturno, abriga o ensino médio que está vinculado à Fundação de Ensino de Contagem 

(FUNEC). Além da escola sede, há o anexo I que atende o 1º ciclo e o anexo II que atende ao 

1º e 2º ciclos. 

 A construção da escola se deu em razão da inexistência de escolas para atender a 

grande demanda da localidade, onde a população crescia de forma assustadora e desordenada. 

 De acordo com os documentos, a escola caminha para uma fase, em que novos 

desafios se colocam: reconstrução de sua identidade social, tendo em vista a diversidade de 

seus educandos, possibilitando a eles, instrumentos de transformação da sua realidade, 

agindo de forma efetiva na busca da cidadania plena.  

 A Escola 2, no seu projeto político pedagógico, reconhece que o compromisso com a 

construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional voltada para a 

                                                
1 Este levantamento foi realizado no ano de 2007 por iniciativa dos próprios professores. O questionário foi 
respondido por 900 alunos da escola. Não tivemos acesso aos dados deste levantamento, uma vê que eles não 
estavam arquivados na escola. As informações foram coletadas nos documentos da escola.  
2 O primeiro ciclo refere-se à infância, idade de 6 a 8 anos, o segundo ciclo, à pré-adolescentes, na faixa etária de 
9 a 11 anos e o terceiro ciclo, aos adolescentes, na faixa etária de 12 a 14 anos. 
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compreensão da realidade social, dos direitos e das responsabilidades em relação à vida 

pessoal e coletiva. 

 

 

2.2. Os atores sociais investigados 

 

 

 Ezpeleta e Rockwell (1986, p.23) esclarecem que na observação da vida cotidiana nas 

escolas, é importante considerar como os “sujeitos individuais, engajados na educação, 

experimentam, reproduzem, conhecem e transformam a realidade escolar”. Por isso nesta 

pesquisa consideramos os sujeitos investigados como interlocutores privilegiados e que muito 

contribuíram para a interpretação dos dados que emergiram no ambiente das duas escolas. 

 
Toda a volta à escola traz novos indícios para compreender, a partir desses sujeitos, 
a “lógica” de certas atividades observadas na escola e reconstruir redes que as unem 
a outros âmbitos. [...] No entanto, apesar de se seguir reiteradamente determinado 
sujeito, ou por causa disso mesmo, procede-se paralelamente, mediante a abstração, 
ao estabelecimento de certas relações de valor analítico mais amplo. Nas descrições 
finais, estes sujeitos permanecem anônimos e o que se constrói, a partir deles, se 
reconhece ou se modifica novamente em outros âmbitos. (EZPELETA; 
ROCKWELL, 1986, p.23) 

  

 P1, nosso principal interlocutor na escola 2, é professor de História que se auto-declara 

negro e com trajetória no movimento popular, associação de moradores e pastoral social da 

Igreja Católica. Trabalha na escola 2 desde o ano de 2003, inicialmente como professor 

contratado na turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a partir de 2007 como 

professor concursado no Ensino Fundamental. O professor é uma das principais referências na 

escola e na rede de ensino de Contagem no desenvolvimento de trabalhos relacionados à 

História da África e da cultura afro-brasileira. Esta situação é resultado do engajamento do 

professor na discussão sobre as relações étnico-raciais, e que se tornou também central na 

prática pedagógica.  

 O acompanhamento das atividades do Projeto História da África e o diálogo semanal 

com este professor foram fundamentais para a compreensão da materialidade do projeto na 

Escola 2, bem como reveladoras das dificuldades enfrentadas pelo professor em relação as 

tensões provocas pela discussão das relações étnico-raciais e vividas por ele em relação ao 

conjunto dos professores.  
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 P2 é membro da direção da escola, graduada em Letras, e que antes assumir a gestão 

da Escola trabalhava na Assessoria Pedagógica da Secretaria de Educação de Contagem na 

região de Vargem das Flores, onde está situada a Escola 2. P2 é muito ativa nas discussões 

sobre educação no município de Contagem e membro titular do Conselho Municipal de 

Educação. Ao longo da pesquisa identifiquei a preocupação da mesma no sentido de, em meio 

às dificuldades e limitações, garantir materialidade do Projeto História da África e cultura 

afro-brasileira. 

 P3 é professor de Arte e esteve envolvido no Projeto História da África e cultura afro-

brasileira, durante o tempo de pesquisa foi um importante interlocutor na compreensão do 

projeto e tive a oportunidade de acompanhar uma de suas aulas de arte numa turma do 6º ano. 

Concluiu a sua graduação em 2006 e se mostrou empenhando o desenvolvimento do 

conhecimento relacionado à história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. 

 P4 é professor de geografia, que concluiu a sua graduação em 2007, na escola desde o 

início de 2010, como professor contratado. Ao longo da pesquisa foi um dos professores com 

quem muito dialoguei, sobretudo por demonstrar grande interesse sobre as questões referentes 

à História da África e Cultura afro-brasileira. Este professor não estava envolvido no projeto, 

embora revelasse o interesse de ter participado do projeto pela importância que o mesmo tem 

hoje dentro da escola. O diálogo com o professor, principalmente, durante o seu tempo 

pedagógico nos revelou aspectos importantes em relação ao desenvolvimento do Projeto 

História da África e da cultura afro-brasileira na Escola 2. Tive a oportunidade de acompanhar 

uma das aulas desse professor, onde explorou o tema do Índice do Desenvolvimento Humano 

(IDH), com foco no continente africano.  

 P5 – Formada em pedagogia e está na Escola 2 trabalhando com as turmas do 2º ciclo, 

no turno da manhã, sendo uma das professoras que compartilhava uma de suas aulas para o 

desenvolvimento do Projeto História da África e cultura afro-brasileira por P1, bem como 

explorava o tema nas aulas de literatura. No mês de novembro participei de uma aula onde 

trabalhou o livro Os reizinhos do Congo de Edmilson de Almeida Pereira.  

 P6 – Professora de Inglês, negra, que trabalhou na escola em anos anteriores, tendo 

retornado em 2010. Demonstrou interesse pela pesquisa, tanto que se disponibilizou 

voluntariamente em participar da entrevista, embora não estava envolvida no projeto e não 

desenvolvia nenhum tipo e prática curricular relacionada ao ensino da História da África e a 

cultura afro-brasileira. Durante a entrevista P5 revelou muitas das dificuldades enfrentadas 

por ela como professora negra dentro da escola e em sala de aula com os alunos. 
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 P7 – Professor de História com muita experiência, contratado para substituir a 

professora que anteriormente desenvolvia o Projeto Afro-indígena. Assumiu o projeto no 

período de setembro a novembro com todas as turmas do 2º e 3º ciclo. Professor experiente, 

comprometido, considerava importante o ensino da História da África e da Cultura afro-

brasileira, apesar de ter encontrado muitas dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do 

projeto com as turmas na Escola 1. 

 P8 – Professora de Geografia está na escola 1 desde a sua fundação e trabalha em 

outra instituição de ensino público noutra cidade. É uma das professoras que fez parte do 

grupo de professores responsáveis pela organização do projeto Afro-indígena. A professora 

havia feito um curso de formação com foco na história da África e cultura afro-brasileira. 

 P9 – Pedagoga com 20 anos de atuação na educação em escolas públicas, estava 

trabalhando na Escola 1 desde o início de 2010. Revelou que não teve até então numa 

preparação e tem pouca experiência em relação à educação das relações étnico-raciais, 

História da África e cultura afro-brasileira. Era a responsável por acompanhar o 

desenvolvimento do Projeto Afro-indígena, mas não conseguiu realizar nenhuma orientação 

junto ao professor em razão da demanda na escola no atendimento aos problemas de 

indisciplina dos alunos e questões burocráticas da escola. 

 P10 é bibliotecária na Escola 1 desde 1998, que indiretamente tem ajudado os 

professores na seleção dos livros relacionados à temática étnico-racial, embora tenha revelado 

que os professores fazem pouco uso do acervo disponível na escola. 

 Nesta pesquisa entrevistamos 7 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, sendo 3 da 

Escola 1 e 4 da Escola 2. Os alunos foram atores fundamentais nesta pesquisa pelo fato de 

terem possibilitado a identificação dos impactos das práticas curriculares centradas no ensino 

da História da África e da Cultura afro-brasileira nas escolas pesquisas. Os relatos e as 

observações destes atores forneceram um olhar diferenciado e crítico sobre os projetos, da 

prática dos professores e da situação das relações étnico-raciais nas duas escolas. O contato 

em sala de aula, no pátio e corredores das duas escolas foi revelador das formas de interação 

entre eles na escola e um termômetro da situação das relações étnico-raciais. 

 Na Escola 1 as relações entre os alunos e deste em relação ao professores são 

marcadas por muita tensão no que diz respeito à situação de indisciplina. Da parte dos 

professores notamos em muitos momentos situação de exaustão, insatisfação e dificuldades 

em relação ao manejo das turmas. Em muitos momentos observamos professores que 

abandonavam a sala de aula. Nessa escola identificamos um ambiente muito tenso e com 

constantes casos de indisciplina e pichações das paredes da escola. Nas situações de rebeldia 
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algumas eram próprias da adolescência, outras caracterizadas por atos de vandalismos e 

depredação. Observamos a presença constante de familiares na escola para resolverem a 

situação dos envolvidos em casos de indisciplina e suspensos das aulas. No que diz respeito 

especificamente às relações étnico-raciais, como descreveremos no capítulo 6, identificamos 

muitas dificuldades dos alunos em relação à autoestima e ao reconhecimento da sua 

identidade e da parte dos professores no trato com estas questões. 

 Na Escola 2 encontramos um ambiente menos conflituoso entre os alunos no que diz 

respeito às relações entre eles e com os professores. As relações entre professores e os alunos 

eram mais afetuosas e respeitosas, situação destaca por muitos dos funcionários e visitantes 

como identificamos em diversos relatos. Essa situação é interessante, pois de uma maneira 

geral, a região onde está a Escola é conhecida na cidade pelo alto índice de violência e muitos 

professores evitam lecionar nas escolas da região. 

 O que nos chamou a atenção, sobretudo, nas turmas do 9º que acompanhemos durante 

a pesquisa foi o problema da frequência dos alunos, bem como o desinteresse de alguns 

alunos com relação aos estudos. Identificamos que havia alunos que não permaneciam em 

sala de aula em determinados horários. Durante as atividades do Projeto História da África e 

cultura afro-brasileira os alunos se empenhavam na execução das atividades determinadas 

pelo professor, o que se devia também pela organização estabelecida pelo professor em sala e 

o bom manejo da turma. Em alguns momentos fiquei sozinho com as turmas e não houve 

nenhuma alteração no comportamento dos alunos. 
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2.3.  A fase exploratória 

 

 

 Iniciei a fase exploratória com o mapeamento junto à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (SEDUC) das escolas que vinham realizando há pelo menos 2 anos, 

projetos e práticas relacionadas à lei 10.639/2003.  

 Selecionadas as duas escolas, iniciei o processo de visitação para conhecer a realidade 

das escolas e o que estava sendo feito em relação a práticas curriculares relacionadas ao 

ensino da História da África, da Cultura afro-brasileira e a educação das relações étnico-

raciais. 

 Nas escolas, o contato inicial foi feito com a direção que apresentou um panorama 

geral das instituições escolares. Descreveram o que estava sendo desenvolvido e favoreceu o 

primeiro contatos com os professores envolvidos no Projeto sobre História da África e cultura 

afro-brasileira. 

 Lembro que, inicialmente, a proposta era realizar a investigação em uma única escola, 

mas no diálogo com a orientadora, decidi pela pesquisa em duas escolas, para que dessa 

maneira pudesse estabelecer um paralelo e analisar o que estava ocorrendo nas escolas em 

relação aos tipos de práticas que estavam sendo desenvolvidas em relação à lei 10.639/2003. 

 Destaco que nesta fase inicial e ao longo de todo o processo da pesquisa, as duas 

escolas foram bastante abertas e contribuíram em todos os sentidos para o desenvolvimento da 

minha pesquisa. Não encontrei nenhuma dificuldade para a pesquisa da documentação, para a 

observação da escola e para a realização das entrevistas. Na verdade, as portas estiveram 

sempre abertas, tanto que, de certa forma, percebei o interesse das escolas em quererem que 

sua realidade fosse compreendida, analisada e explicitada. 

 Ao chegar às duas escolas, o contato, sobretudo, com os professores foi fundamental 

para que nesta parte inicial, pudesse compreender o que estava planejado e que direção seguia 

o processo de materialidade da lei 10.639/2003. 

 Em relação à inclusão no currículo das duas escolas da História da África e da cultura 

afro-brasileira, na Escola 1, o Projeto Afro-indígena era desenvolvido uma vez por semana, 

em todas as turmas, no formato de uma disciplina com espaço garantido no quadro de horário.  

 Na Escola 2, encontrei o Projeto História da África, cultura afro-brasileira e indígena, 

coordenado e desenvolvido pelo professor de História em turmas do 4º e 5º anos do 1º ciclo e 

nas cinco turmas do 9º ano do Ensino Fundamental.  
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 Inicialmente identifiquei nas escolas investigadas a existência de um processo de 

rompimento do silêncio e da omissão em relação à educação das relações raciais. Se 

anteriormente, pesquisas (GONÇALVES, 1987; CAVALLEIRO, 2005; ÁVILA, 2010) 

apontavam para o silêncio e o silenciamento, agora era possível identificar nas escolas alguns 

passos em direção à superação desse paradigma. 

 Considerando que tinha uma situação já instalada, caberia investigar como se deu o 

processo que levou as escolas ao desenvolvimento desses projetos, como se encontravam, 

quais eram suas dificuldades, que práticas curriculares eram organizadas e que sentidos eram 

atribuídos pelos sujeitos envolvidos às ações desenvolvidas.  

 Tinha assim um ambiente onde se poderia observar a questão da materialidade das 

linhas gerais estabelecidas pela Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares para o Ensino da 

História da África, da Cultura afro-brasileira e da educação das relações étnico-raciais.  

 Durante a pesquisa, acompanhei, na Escola 1, aulas do Projeto Afro-indígena nas 

turmas do 5º ano, 7º ano e 9º anos no 2º turno, além da observação do recreio e das atividades 

desenvolvidas na biblioteca. Na escola 2, acompanhei aulas do Projeto História da África, 

cultura afro-brasileira e indígena nas turmas do 4º ano do 1º ciclo e nas 5 turmas do 9º ano, 

bem como, os intervalos, as atividades realizadas fora de sala de aula e as aulas de educação 

física na quadra. 

 Nas duas escolas, permanecei por cerca de 8 meses, no período compreendido entre 

março a novembro de 2010, com visitas semanais para a observação da sala de aula, reuniões, 

consulta dos documentos e os projetos sobre a História da África e Cultura afro-brasileira. 

 Nas duas escolas, observei as atividades desenvolvidas nos meses de maio, junho, 

julho e agosto, períodos de maior concentração das práticas curriculares sobre ensino da 

História da África e da cultura afro-brasileira. Na escola 1, a observação das atividades do 

Projeto Afro-indígena em sala de aula se prolongou nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2010. 

 A presença nas escolas durante esse período foi fundamental por me ter possibilitado 

compreender as tramas e jogo interno que levaram ao desenvolvimento do trabalho pelos 

professores em sala de aula, as relações estabelecidas entre os alunos nos diversos espaços da 

escola, além dos conflitos, as contradições e limitações para a materialidade da Lei 

10.639/2003 e suas diretrizes curriculares nacionais. 
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3. EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL 

 

 

 Na década de 1990, as transformações que ocorreram na sociedade brasileira e no 

mundo, a partir do processo de globalização, produziram mudanças significativas na maneira 

de tratar as questões relacionadas à identidade, bem como à diversidade cultural e étnico-

racial. 

 Não se deve entender a globalização apenas no seu aspecto econômico, mas sim como 

um fenômeno que abrange também as esferas sociais, políticas e culturais. O fenômeno da 

globalização criou condições para a circulação de culturas diversas e fez emergir as tensões e 

trouxe também a preocupação com as culturas, sobretudo com aquelas ameaçadas. A 

preocupação com a pluralidade cultural que foi destacada pela globalização não é uma 

novidade no mundo moderno, já que ela estava posta na formação dos Estados modernos e 

durante o colonialismo europeu. No caso do Brasil, a pluralidade cultural e étnico-racial é 

uma marca desde os primórdios da formação da nossa sociedade.  

 Nesse contexto, a emergência do multiculturalismo traz a necessidade do 

reconhecimento da multiplicidade de culturas, pois como destaca Souza Santos (2003) 

 
[...] vivemos uma época de discussão sobre o multiculturalismo porque durante 
muito tempo vivemos sobre o domínio exclusivo do monoculturalismo. Não que não 
houvesse multiculturalismo; ele existia, simplesmente não era reconhecido como tal 
e, portanto, o monoculturalismo assentou-se fundamentalmente numa grande 
supressão de culturas alternativas que sempre existiram sob a cultura dominante. 
(GANDI; HYPOLITO, 2003, p.11-12) 

 

 Nessa conjuntura, o campo da educação escolar foi impactado por várias pesquisas e 

demandas de segmentos sociais que refletiam a necessidade de um novo tratamento sobre a 

diversidade cultural e étnico-racial no currículo escolar.  

 No Brasil, desde a década de 1980, setores organizados do movimento negro vinham 

denunciando o racismo3 presente nos rituais pedagógicos e apontando alternativas para o 

tratamento sobre a pluralidade e diversidade cultural no sistema educacional brasileiro. Duas 

                                                
3 Racismo, segundo a definição do Programa Nacional de Direitos Humanos, é uma ideologia que postula a 
existência de hierarquia entre os grupos humanos. Para Nilma Limo Gomes, o racismo é, por um lado, um 
comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um 
pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é por outro 
lado um conjunto de ideias e imagens referentes a grupos humanos que acreditam na existência de raças 
superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de se impor uma verdade ou uma crença particular 
como única e verdadeira. 
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constatações básicas fundamentaram os discursos produzidos: a primeira refere-se ao fato de 

que a sociedade brasileira é plurirracial e multicultural; a segunda atribuiu à escola um 

importante papel na afirmação da autoestima e na identidade positiva do negro, enquanto 

grupo etnicamente singularizado. Diante dessas constatações, a valorização da cultura afro-

brasileira e o ensino da história africana foram indicados como alternativas importantes para o 

trato com a diversidade. 

 A análise feita por Souza (2001) sobre as publicações e estudos4 realizados no Brasil 

sobre raça e educação nas décadas de 1980 e 1990 mostra a forma como a questão foi 

ganhando espaço, apesar do caráter pontual, da pouca produção e da ausência de novas 

pesquisas. A maioria desses estudos tratou de questões referentes a diagnósticos sobre os 

dados sobre o sistema escolar; processo de socialização da criança e formação da identidade; 

propostas e experiências curriculares; análise e propostas de livros didáticos; relatos e análises 

de experiências educacionais; formação dos professores; evasão escolar, dentre outros. Apesar 

de esses estudos serem incipientes, Souza (2001) destacou que muitos aspectos apontados por 

eles no que diz respeito à questão das relações raciais no Brasil foram materializados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 A partir da compreensão de que a sociedade brasileira é constituída por diversas etnias 

e povos que contribuíram na formação da nossa civilização, a educação escolar foi tomada 

pela demanda de pensar a pluralidade e a diversidade, particularmente com a promulgação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1996), que significou um avanço no trato sobre essa 

questão. 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a diversidade, seja ela regional, 

geográfica, cultural, social, étnico-racial e econômica, foi reconhecida como uma marca da 

vida social brasileira. Além disso, há um alerta para o fato de que frequentemente na escola, a 

diversidade tem sido ignorada, silenciada e/ou minimizada. (BRASIL, 1998) 

 Hoje, reconhece-se uma preocupação com a questão da pluralidade e diversidade 

cultural, racial, social, sexual e econômica na educação; mas, ao mesmo tempo, compreende-

se a fraca preocupação com essa problemática e o reforço de uma pretensa homogeneidade da 

sociedade brasileira contribuem para a manutenção das desigualdades, do racismo, da 

discriminação e do preconceito na educação escolar.  

                                                
4 Estas publicações referem a pesquisas de Regina Pahim Pinto e Fúlvia Rosemberg nos Cadernos de Pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas até 1987, a retomada das discussões e pesquisas sobre relações raciais a partir de 1990 
e o alcance desses estudos na questão da pluralidade cultural nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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 Assim a percepção sobre diversidade cultural e étnico-racial já era uma perspectiva 

presente na política educacional brasileira antes mesmo da Lei 10.639/2003, que tornou 

obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-brasileira nas escolas públicas e 

privadas. Esta, por sua vez, introduz as reflexões e as questões sobre o currículo, a diversidade 

e a educação multicultural.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) já reconheciam a diversidade presente 

na sociedade brasileira pelas suas características multicultural e pluriétnica5 e que terá seu 

reflexo nas escolas brasileiras. O próprio PCN destaca que a abordagem da temática cultural 

“diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos 

diferentes grupos sociais que convivem no território nacional”. (PCN, 1998, p.19). 

 Sobre a perspectiva referente à diversidade e pluralidade cultural presentes nos PCNs, 

não se pode deixar de considerar as críticas feitas pela impressão de bricolagem, de um 

grande caldeirão em que tudo se torna pluralidade, bem como a identificação da presença do 

mito da democracia. Em relação ao mito da democracia racial, Souza (2001) destaca que, 

quando o documento afirma “sermos todos iguais”, este mito adquire o mesmo patamar das 

diferenças religiosas e de outras diferenças e que, por outro lado, a referência ao mito da 

democracia racial não provocou a compreensão de que seria este mito, que deu a estrutura ao 

próprio documento. 

 No PCN, há sim o reconhecimento das diferenças, mas sem reconhecer que isso 

implique em relações hierarquizadas e em desigualdades. Não há questionamentos das 

injustiças, da violência e do silenciamento de grupos socioculturais alijados do poder 

econômico. (CANEN, 2001).  Outras críticas destacam que o teor do documento funciona 

mais como um discurso ideológico e lacunar do que efetivamente uma proposta curricular. 

(SOUZA, 2001) 

Apesar das críticas ao PCN em relação à pluralidade cultural6, não podemos 

desconsiderar a presença no documento do reconhecimento que a sociedade brasileira é 

constituída por diversas etnias e povos que contribuíram na formação da sua cultura.  

Para Larkin (2001), o tema da pluralidade cultural, embora como tema transversal, 

trouxe avanço em relação ao que existia anteriormente, uma vez que encontramos nele o tema 

da diversidade e a menção a matriz cultural de origem africana. 

                                                
5A Constituição brasileira e a LDB asseguram como igual o direito às histórias e culturas que compõem a nação 
brasileira, bem como o direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. 
6 A introdução do tema da diversidade cultural deve-se, principalmente, à intervenção do movimento negro que 
se empenhou para que o tema fosse pauta de discussão da Educação no Brasil. 
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Neste processo, a educação escolar e o currículo são impactados pela tarefa de pensar 

a pluralidade e a diversidade étnico-racial da sociedade brasileira, que no âmbito da Lei 

10.639/2003, devem deixar de ser transversal para “ocupar a centralidade na prática 

pedagógica”, conforme defende Gomes (2001). 

É importante considerar que essa realidade não está isolada do contexto histórico que 

emerge a partir da década de 1980, quando as discussões sobre relações raciais e 

multiculturalismo ocupam espaços nas pesquisas e debates acadêmicos e nos movimentos 

sociais. É um momento marcado pelo processo de ruptura epistemológica com o projeto da 

modernidade, centrado na homogeneidade, para um novo processo marcado pela valorização 

da discussão sobre as diferenças.  

Gomes e Silva (2002) lembram que a complexidade encontrada no ambiente escolar, 

em razão do destaque que a diversidade étnico-cultural passou a receber a partir de 1990, é 

fruto do mérito de pesquisadores e centros de formação, mas, sobretudo, consequência da 

ação dos movimentos sociais (negros, índios, mulheres, Sem terra etc.) na luta pela construção 

de espaços públicos e pelo tratamento democrático e igualitário às diferenças. Esse 

movimento vem encontrando ressonância nas escolas, nas pesquisas e centros de formação e 

nas políticas educativas mais amplas, tanto que tem pressionado a escola brasileira e vem 

influenciando o pensamento educacional. 

Nessa nova realidade, a diversidade étnico-cultural, considerada como um componente 

dos processos de socialização, do conhecimento e da educação, tem se constituído num dos 

principais desafios para a sociedade, para a formação de professores e para o currículo. 

(GOMES; SILVA, 2002, p.13-14) 

 

 

3.1. Escola e desigualdade racial 

 

 

 O conhecimento sobre a desigualdade racial na educação brasileira percebida há várias 

décadas por diversos estudos, só receberá maior atenção a partir de 1970 com os estudos 

sistemáticos realizados por Hasenbalg (1987, 1988, 1990, 2000), Silva (1990, 2000) e Paixão 

(2008) que irão produzir evidências estatísticas sobre as desigualdades educacionais entre 

negros7 e brancos. 

                                                
7 Para efeitos dos nossos estudos serão considerados negros a soma de pretos e pardos. Diversos pesquisadores 
agregam os dados relativos aos dois grupos, que apesar de sutis diferenças históricas ou regionais, apresentam 
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Esses estudos também foram importantes por incorporarem a categoria raça8, que 

durante muito tempo não foi considerada como relevante, nos estudos sobre a desigualdade no 

Brasil. (ABRAMOVAY, 2006). 

Com o processo de ampliação do acesso à educação, verificado nos últimos anos, a 

escola brasileira passou a receber um público mais diversificado em termos de classe, raça, 

gênero e herança cultural, assim como de interesses, de desejos e de demandas diferentes.  

Mas, ao mesmo tempo, segundo Setton (2002), as instituições escolares precisam se preparar 

para esses novos desafios. 

 Pesquisa como a realizada por Gonçalves (1985) fomentaram a discussão sobre a 

diversidade e relações raciais e apontaram para o fato de que, na escola, o silêncio sobre a 

diversidade, constitui-se um ritual pedagógico usado em favor da manutenção das 

desigualdades e da discriminação racial9. Nesta mesma linha de pensamento e no sentido de 

investigar os mecanismos internos e presentes no cotidiano das escolas, Cavalleiro (1999) 

apontou no seu estudo que a discriminação provoca nas crianças e jovens um sentimento de 

descontentamento, mas elas omitem os fatos tanto para os profissionais da escola, quanto para 

os pais. Confirmando mais uma vez que o silêncio e o silenciamento constituem uma prática 

presente no interior da escola, o que colabora para produzir e reforçar a discriminação racial e 

o complexo de inferioridade, principalmente, nas crianças negras. 

 Os estudos realizados por Ana Célia Silva (1995) e Lima (2001) aprofundando a 

análise sobre racismo, escola e instrumentos pedagógicos, constataram a existência, nos livros 

didáticos e na literatura infanto-juvenil, de várias formas e modalidades de discriminação, 

particularmente, quando trata o negro de forma pejorativa e equivocada, considerando-o como 

minoria étnica e o apresentando como coadjuvante e não como sujeito histórico. Dessa forma, 

reforça a sua posição de inferioridade e silencia sobre a luta e resistência dos seus 

antepassados negros contra o trabalho servil no Brasil. 
                                                                                                                                                   
trajetórias educacionais e econômicas muito próximas, assim como, segundo a compreensão do Movimento 
Negro, negros são todos aqueles que reconhecem a sua ascendência africana. Esclarecemos que no Brasil a 
classificação das pessoas se dá pela cor da pele e não por sua origem racial, o que leva a diferenciar pretos e 
pardos, como se tratasse de dois segmentos distintos. 
8 Destacamos que entendemos raça como uma construção social, uma categoria sociológica, que não tem a ver 
com o conceito biológico. O termo, segundo o Parecer do Conselho Nacional de Educação para a Lei 10639/03, 
é usado na compreensão das relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, 
como cor da pele, tipo de cabelo, dentre outras, influenciam e interferem e até mesmo determinam o destino e o 
lugar dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. 
9 Discriminação racial é segundo o Artigo I da Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de 
discriminação racial, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica que tenha por fim ou efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o 
exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios 
político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. 
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 Essas pesquisas e a atuação do movimento negro tiveram repercussão no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), promovendo uma ampla discussão em relação à 

reestruturação dos livros didáticos, particularmente no que se refere à diversidade e à história 

e cultura afro-brasileira e africana. 

 Figueira citada por  Abramovay (2006, p.68) lembra que 

 
O livro didático é um importante instrumento de formação da personalidade das 
crianças e adolescentes, logo, a grande quantidade de imagens e opiniões 
estereotipadas e preconceituosas sobre o negro afeta a mente dos indivíduos – 
negros ou brancos – e, de forma mais geral, a sociedade. Os negros são comumente 
retratados como indivíduos rudes e embrutecidos, criando uma ideia de 
“animalização do negro”, ou dele como o elemento subalterno da sociedade, 
exercendo sempre as ocupações mais baixas da estrutura social. Assim, é gerada 
uma ideia de inferioridade do negro em relação ao branco e estimula um “ideal de 
ego branco” e de embranquecimento. (FIGUEIRA apud ABRAMOVAY, 2006, 
p.68). 

 

Nos livros didáticos, verifica-se a presença de imagens e representações negativas 

vigentes na nossa sociedade a respeito das populações negras e indígenas. O negro é 

desvalorizado, tanto do ponto de vista físico, intelectual, cultural e moral; a cor negra e os 

traços negróides são considerados antiestéticos. A cultura e os costumes africanos são 

reputados como primitivos, além de uma depreciação da sua inteligência e uma descrença na 

sua capacidade, o que coloca em dúvida sua probidade moral e ética. (PINTO, 1987). 

 Para Apple (2006) o livro-texto é uma mensagem sobre o futuro e, como parte do 

currículo, participa do sistema organizado de conhecimento legitimado e verdadeiro 

reconhecido pela sociedade. 

 Os estudos de Cavalleiro (1999), Figueira (1990) que focam o papel do professor, 

mostram que ele possui uma formação precária no que se refere às questões relacionadas às 

relações raciais e à diversidade. Assim, muitas vezes assume a direção de uma sala de aula 

sem ter recebido uma formação adequada sobre os problemas que enfrenta.  Na escola, com 

frequência, atua como “mantenedor-difusor”10 do preconceito racial seja pelo simples fato de 

desconsiderar a questão, ou por tratá-la como problema menor ou inexistente. 

 O preconceito incutido na cabeça do professor e a falta de formação em lidar 

profissionalmente com a diversidade, somando-se ao conteúdo dos livros e materiais didáticos 

e às relações preconceituosas entre os alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, sociais 

e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado. (MUNANGA, 2001). 
                                                
10 Expressão utilizada por Figueira (1990) para caracterizar a ação do professor na perpetuação do preconceito na 
escola 
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 Nas análises realizadas até o momento, dentre estas as de Consuelo Silva (1995) e 

Gonçalves (1985) a constatação é de que os agentes pedagógicos não admitem o direito à 

diferença e veem a diversidade como deficiência. 

Os profissionais da educação trazem também incorporados nas suas falas e práticas, as 

referências do senso comum sobre as desigualdades entre negros e brancos, normalmente 

naturalizadas. Essa postura dificulta a abordagem e o trato das questões relacionadas ao 

conflito racial, sobretudo, por não buscar referências em trabalhos científicos e estudos sobre 

a questão racial. (FIGUEIRA, 1990; GOMES, 1995; CAVALLEIRO, 2005). 

 No que diz respeito à opinião dos professores quanto às relações raciais, há uma 

grande variação, oscilando entre aqueles que reconhecem a existência da discriminação entre 

as crianças na escola e os que a desconhecem.  Mesmo entre aqueles que percebem a presença 

de discriminação e racismo presente entre as crianças, consideram que seja um fenômeno 

forjado fora da escola e que esteja vinculado às relações familiares e não à estrutura e à 

cultura escolar. Atribuindo, assim, à família o papel de responsável pela transmissão das 

ideias e práticas racistas (CAVALLEIRO, 1999).  

 A negação da existência das desigualdades na escola, do racismo e das diferenças 

defendida por profissionais da educação, pais e alunos, está relacionada a uma “ideologia da 

igualdade”, que se expressa na fala de que na escola todos são tratados como iguais. 

Perspectiva que decorre do fato de que a escola é vista sempre como lugar da igualdade, 

argumento utilizado frequentemente para criticar as políticas que reconhecem a diversidade e 

a “importância de tratar de forma diferente os desiguais para melhor combater as 

desigualdades” (ABRAMOVAY, 2006). 

Esse posicionamento da escola e dos professores sobre uma pretensa igualdade e sobre 

a existência de relações harmoniosas, que tende a negar a existência de conflitos raciais na 

escola se fundamenta no mito da democracia racial11, uma ideologia presente na sociedade 

brasileira que pretende negar a desigualdade racial entre negros e brancos como fruto do 

racismo e afirmar existir uma situação de igualdade de oportunidades e tratamento entre os 

dois grupos. 

                                                
11 O mito da democracia é visto como uma ideologia construída com a intenção de falsear a realidade.  
Lembramos que “a noção de mito utilizado para qualificar a ‘democracia racial’ é aqui usada no sentido de 
ilusão ou engano e destina-se a apontar para a distância entre a representação e a realidade, a existência de 
preconceito, discriminação e desigualdades raciais e sua negação no plano do discursivo. Segundo muitos 
estudiosos esta ideologia da democracia racial deve a sua interpretação, sistematização e divulgação ao sociólogo 
Gilberto Freyre com o seu livro Casa-Grande e Senzala (1933) que apoiado na ideia das três “raças” formadoras 
da sociedade brasileira, destaca as relações de convivência harmoniosa entre elas, não considerando as relações 
de dominação, exploração e violência do branco em relação aos negros e aos indígenas. 
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Como escreve Ladson-Billings (2008), “a ideia de justiça como semelhança só faz 

sentido quando todos os alunos são exatamente iguais”, mas como a diferença é constitutiva 

das pessoas e das culturas, a sua valorização e consideração pelas escolas e pelos professores 

é uma forma de promover a justiça. 

Bourdieu, nos seus estudos sobre a reprodução da desigualdade na escola, escreve que 

“a igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação para a 

indiferença no que diz respeito às desigualdades reais”. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 1988, p. 

53). 

Não se pode deixar de considerar a boa intenção da escola e dos professores ao 

considerarem que se dá um tratamento igual a todos. Apesar da boa intenção existente por 

detrás desta posição, por permitir que crianças e jovens reflitam sobre a igualdade entre as 

pessoas, o que ocorre de fato dentro do discurso da igualdade é a produção e reprodução das 

desigualdades raciais, exatamente por não se admitir o direito à diferença. 

 Nessa perspectiva, e interrogando sobre a responsabilidade da escola na perpetuação 

das desigualdades, Bourdieu (1988), destaca que discussão sobre a desigualdade é raramente 

colocada em virtude do apego a uma definição de equidade. 

Na escola, a existência de conflitos nas relações entre professores/alunos e 

alunos/alunos que se explicitam em violência, racismo, preconceito e discriminação têm como 

um de seus motivos a intolerância frente à diversidade étnico-racial (FIGUEIRA, 1990; 

CAVALLEIRO, 1999). 

A visão estereotipada dos profissionais de educação está vinculada a um mecanismo 

de discriminação negativa e preconceituosa presente no imaginário social em relação ao negro 

e que influencia nas expectativas em relação ao seu desempenho na escola. As práticas 

discriminatórias que marcam o cotidiano escolar condicionam a percepção negativa sobre as 

possibilidades intelectuais das pessoas negras, o que contribui para a formação de indivíduos 

com fortes ideias e comportamentos hierarquicamente racializados. (CAVALLEIRO, 2005, 

p.82) 

Considerando o racismo como elemento estruturante da sociedade excludente 

brasileira, o que se percebe em relação a ele e seus mecanismos de exclusão, é que, na escola, 

não tem sido discutido e tão pouco é considerado como um fator que interfira no desempenho 

dos alunos negros. 

As manifestações de racismo no interior das escolas são múltiplas, passando pela 

negação das tradições africanas e afro-brasileiras, dos costumes, da negação da filosofia de 

vida dos negros, até pelos apelidos, xingamentos, brincadeiras desrespeitosas e tantos outros 
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que acabam por negar a humanidade e abalam a autoestima dos alunos negros. Associada a 

pouca expectativa dos professores em relação aos negros, termina por afetar o desempenho 

escolar das crianças e jovem negros. Na maioria das vezes, os desentendimentos 

desrespeitosos e as discriminações são percebidos pelos profissionais de educação como 

inerentes à interação entre as crianças e adolescentes. (GOMES, 1995; CAVALLEIRO, 

2005). 

 
Observa-se que, mesmo não sendo reconhecidos pelos profissionais e trabalhadores 
da educação, atos discriminatórios e preconceituosos são indicados como 
acontecimento sistemático no dia-a-dia da escola, uma vez que a percepção 
negativa sobre a diferença se faz presente nas relações entre as crianças, indicando 
que as características raciais, como cor da pele e textura capilar, servem de arma 
para ofender crianças negras. (CAVALLEIRO, 2005, p.74) 

 

Os atores sociais envolvidos no processo escolar, quando questionados sobre o 

racismo, afirmam que esse procedimento nunca está na escola, mas no outro, e na maioria das 

vezes, é responsabilidade única dos próprios alunos ou das suas famílias. 

Como destaca Iolanda de Oliveira citada por Veríssimo: 

 
A questão racial se coloca de duas maneiras no interior da escola: a discriminação 
racial espontânea, que se dá de modo ocasional, isto é, decorre das atividades não-
planejadas, da convivência natural escola/alunos, professor/alunos, 
funcionários/alunos, alunos/alunos; e a que se dá pela não-inclusão do tema das 
relações raciais nas atividades intencionais, isto é, no planejamento escolar e de 
ensino. (OLIVEIRA apud VERÍSSIMO, s/d, p.10). 

 

Diferentes de outros temas como a violência escolar e as drogas, que são inseridos 

com maior facilidade nos debates internos das salas de aula, o racismo e as relações raciais 

não são desenvolvidos. Quando se desenvolve alguma atividade, é muito frágil ou é muito 

pontual, aparecendo somente em datas comemorativas e eventos pontuais como no 13 de 

maio ou no Dia da Consciência Negra, mas com um enfoque mais comemorativo do que 

reflexivo. 

A ausência das discussões sobre o racismo tem sido apontada por muitos 

pesquisadores como uma das formas de manifestação do racismo, uma vez que essa não 

inclusão no debate escolar revela a existência do aparente naturalismo como é tratada a 

questão. 

Em relação ao nível de repetência, evasão escolar, defasagem série/idade, taxa de 

alfabetização e desempenho escolar e progressão, os estudos (HASENBALG; SILVA, 1990; 

PAIXÃO, 2009) consideram que a trajetória escolar para os negros é mais acidentada do que 
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a dos brancos, situação que se mantém há décadas e que compromete as condições futuras de 

sucesso na escola. Recentemente, estudos realizados por Paixão (2008) revelam que em 2006 

do total de estudantes da quinta a oitava série do ensino fundamental, 43% dos alunos tinham 

idade superior a esperada e isso ocorria com mais de 60% dos negros. Portanto as chances 

dos negros concluírem o ensino fundamental são bem menores que a dos brancos. 

As evidências apresentadas até o momento por diversos pesquisadores indicam que a 

raça ou a cor da pele, discriminação racial, o racismo aliados à questão socioeconômica são 

variáveis importantes para explicar as diferenças no desempenho escolar dos negros e 

confirmam a manifesta desigualdade de oportunidade de acesso e permanência de negros e 

brancos no sistema educacional público brasileiro. (HASENBALG, 1987; HENRIQUES, 

2001; ABRAMOVAY, 2006; PAIXÃO, 2008) 
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4. A DEMANDA POR UM CURRÍCULO MULTICULTURAL 

 

 
O argumento que defendemos é que, se o multiculturalismo 
pretende contribuir para uma educação valorizadora da 
diversidade cultural e questionadora das diferenças, deve 
superar posturas dogmáticas, que tendem a congelar as 
identidades e desconhecer as diferenças no interior das 
próprias diferenças. Não procuramos fornecer receitas – 
mesmo porque o cerne do multiculturalismo é o 
questionamento sobre verdades únicas e absolutas, narrativas 
mestras [...] (CANEN, 2007, p.92) 

 

 

4.1. O currículo como construção cultural 

 

 

 Currículo é um conceito de uso relativamente recente no Brasil. A teorização sobre ele 

não está adequadamente sistematizada e em razão da complexidade da prática, encontramos 

perspectivas diversas sobre o currículo. 

 A minha abordagem nesta pesquisa está centrada no entendimento da relação entre 

currículo, cultura e relações étnico-raciais, com foco na perspectiva do multiculturalismo 

crítico em suas dimensões centrais: as relações raciais, a identidade racial e o antirracismo. 

(CANEN, 2001) 

 Apoiado na perspectiva apresentada por Sacristán (2000) compreende-se o currículo 

como uma construção cultural e, enquanto tal, um modo de organizar uma série de práticas 

educativas institucionalizadas, bem como de compreender as funções sociais da escola. Ao 

mesmo tempo, o currículo, para Sacristán (2000) supõe a concretização dos fins sociais e 

culturais, de socialização, que se atribui à educação escolarizada. 

 Concebe-se o currículo como uma seleção da cultura e a cultura como uma prática de 

significação que se expressa em meio a conflitos de interesses que regem os processos 

educativos, as relações de poder, bem como contribui para a produção de identidades sociais 

(SILVA apud MOREIRA; MACEDO, 2002, p.12; SACRISTÁN, 2000) 

Como se trata de analisar o currículo, a consideração do mesmo como uma produção 

cultural é fundamental, uma vez que envolve questões relacionadas às relações de poder no 

que se refere aos conteúdos e práticas que a escola seleciona para a transmissão do 

conhecimento, a formação e desenvolvimento das pessoas. 
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A teoria crítica do currículo (APPLE, 1997; GIROUX, 1995; SANTOMÉ, 1998, 

SACRISTÁN, 2000) aponta que os conteúdos curriculares são selecionados em função dos 

valores e dos interesses das classes dominantes e está identificado à forte presença dos valores 

brancos, patriarcais e eurocêntricos. 

Identifica-se, no currículo, uma forma de “violência simbólica12” quando apresenta e 

impõe a cultura branca e eurocêntrica como únicas, legítimas e superiores à cultura e ao 

conhecimento dos grupos subalternizados, negros e indígenas. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 

2008). 

Reconhece-se que a escola não é uma instituição neutra, pois suas práticas, seu sistema 

de avaliação, seus critérios de seleção e sua linguagem estão vinculados aos interesses dos 

grupos hegemônicos.  

A escola e o currículo quando tratam dos saberes, da cultura afro-brasileira e africana 

fazem isso de maneira eventual, folclorizada, descontextualizada da história. O não 

reconhecimento pela escola do patrimônio cultural e do conhecimento produzido pelos negros 

no Brasil contribui para tornar a população negra invisível, bem como, colabora para a 

reprodução das estruturas hierarquizadas racistas presentes na sociedade. (FIGUEIRA, 1990; 

CAVALLEIRO, 2005).  

Por isso, trabalho aqui com a concepção de educação multicultural, uma vez que essa 

concepção contribui para garantir as vozes dos grupos e culturas silenciadas e subalternas e 

para a inclusão dos seus saberes. Favorecendo o fortalecimento do poder de indivíduos e 

grupos subalternizados, a perspectiva multicultural contribui para que se pense no processo de 

desconstrução dos ranços que estigmatizam e inferiorizam os historicamente excluídos e 

vitimados pelas relações de poder estabelecidas no interior da escola. (OLIVEIRA; 

MIRANDA, 2004) 

Nas questões que tocam de perto o campo do currículo, estudos (GONÇALVES, 1985; 

CAVALLEIRO, 1999) apontam para as dificuldades da escola em lidar com a questão das 

diversidades cultural, social e étnico-racial, realidades muitas vezes silenciadas ou mesmo 

desvalorizadas pelos professores, que as consideraram como coisas irrelevantes e menores. 

Em se tratando do currículo, deve-se considerar o que alguns teóricos (APPLE, 1997; 

GIROUX, 1995) têm apresentado sobre o assunto; por exemplo, que no campo do currículo 

                                                
12 A violência simbólica é entendida por Bourdieu como a violência insensível, invisível as suas próprias 
vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, 
mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. 



38 
 

 

grupos ou classes dominantes adotam práticas hegemônicas com a finalidade de dominarem 

os grupos com menor poder. 

Como identifica Apple (1997), o “conhecimento oficial” e a cultura incorporada nos 

livros didáticos e nos currículos são sempre selecionados a partir da visão de alguém que 

privilegia o capital cultural de um grupo desprivilegiando o de outros. 

 

 

4.2. O multiculturalismo como movimento pedagógico e político a favor da justiça social 

e da cidadania plural. 

 

 

A compreensão de que a sociedade brasileira é constituída por diversas etnias e povos 

que contribuíram na formação da sua cultura, fez com que a educação escolar fosse tomada 

pela demanda de pensar a pluralidade e diversidade características da sociedade brasileira. É 

importante considerar que esta realidade não está isolada do contexto histórico que emerge a 

partir da década de 1980, quando as discussões sobre relações raciais e multiculturalismo 

ocupam espaços nas pesquisas e debates acadêmicos e nos movimentos sociais. É um 

momento marcado pelo processo de ruptura epistemológica com o projeto da modernidade, 

centrado na homogeneidade, fazendo emergir um novo processo marcado pela a valorização 

da discussão sobre as diferenças. 

Gomes e Silva (2002) lembram que a complexidade encontrada no ambiente escolar, 

em razão do destaque que a diversidade étnico-cultural passou a receber a partir de 1990, é 

fruto do mérito de pesquisadores e centros de formação, mas, sobretudo, consequência da 

ação dos movimentos sociais (negros, índios, mulheres, Sem terra etc) na luta pela construção 

de espaços públicos e pelo tratamento democrático e igualitário às diferenças. A questão da 

diversidade étnico-racial e cultural vem encontrando ressonâncias nas escolas, nas pesquisas e 

centros de formação e nas políticas educativas mais amplas, e começa a influenciar o 

pensamento educacional brasileiro. Nesta nova realidade a diversidade étnico-cultural, 

considerada como um componente dos processos de socialização, do conhecimento e da 

educação tem se constituído num dos principais desafios para a sociedade, para a formação de 

professores e para o currículo. (GOMES; SILVA, 2002, p.13-14) 

 No que se refere à origem do multiculturalismo há os que o relacionam a movimentos 

específicos e os que afirmam que houve uma atenção maior a partir da preocupação com a 
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preservação das culturas ameaçadas pela globalização. Isso a partir da década de 60 e mais 

especificamente, ganhando vigor nos anos de 1980 e 1990. 

 Nos anos de 1960, nos Estados Unidos, no bojo do movimento pelos Direitos Civis e 

outros movimentos de protestos, 

 
surgia, também, mas ligada a grandes instituições, a educação multicultural, uma 
tentativa de tornar visível e audível rostos e vozes que até então permaneceram em 
silêncio e invisíveis. Um tanto incomum nesse processo de desenvolvimento foi o 
fato de não haver se iniciado nas universidades para depois dirigir-se para as escolas 
secundárias e primárias. Ao contrário, começou na forma de “movimentos de base”, 
em centros de formação de professores – motivados pela leitura do mexicano Ivan 
Illich, do brasileiro Paulo Freire, e do inglês A.S. Neill – e espalhou-se, atingindo as 
universidades. [...] o movimento vislumbrou a possibilidade de usar as escolas como 
agentes promotoras da igualdade. (ROSENFELD, 1996, p.78) 

  

 Para Gonçalves e Silva (2004), o multiculturalismo 
 
 

[...] originou-se exatamente como uma questão educacional ou curricular. Os grupos 
culturais subordinados – as mulheres, os negros e os homens homossexuais – 
iniciaram uma forte crítica àquilo que consideravam como o cânon literário, estético 
e científico do currículo universitário tradicional. Eles caracterizavam esse cânon 
como a expressão de privilégio da cultura branca, masculina, européia, 
heterossexual. O cânon do currículo universitário fazia passar por “cultura comum” 
uma cultura bastante particular – a cultura do grupo culturalmente e socialmente 
dominante. Na perspectiva dos grupos culturais dominados, o currículo universitário 
deveria incluir uma amostra que fosse mais representativa das contribuições das 
diversas culturas subordinadas. (GONÇALVES; SILVA, 2004, p.89) 
 

  

 O multiculturalismo emerge, portanto, do processo histórico das lutas dos grupos 

subordinados culturalmente, da iniciativa de professores e estudantes que, questionavam a 

estrutura social, o monopólio do saber pelos grupos hegemônicos e o sistema educacional 

como um todo. Nesse processo o multiculturalismo se transforma em proposta pedagógica e 

disciplina curricular e área de pesquisa e a escola passou a ser vista como um dos agentes de 

promoção da igualdade. 

 O multiculturalismo, como destaca Candau (2001), não é uma doação, mas trata-se do 

resultado de lutas históricas por reconhecimento identitário em espaços públicos, que vem 

sendo desenvolvida por movimentos sociais, grupos e organizações que reivindicam justiça 

social e efetivação de cidadania plural. 

 Para Sacristán (2002), um currículo multicultural está relacionado à capacidade da 

educação para acolher a diversidade, uma vez que não se pode deixar de considerar a escola e 

a escolarização como instrumento de homogeneização, de normalização e de assimilação da 

cultura dominante. A diversidade, afirma Sacristán, é apenas possível quando existe 
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variedade. O problema fundamental está, pois, no fato de que nem o currículo, nem as práticas 

pedagógicas, nem o funcionamento da instituição admitem, na atualidade, muita variação. 

(SACRISTÁN, 2002, p.83-84) 

 Para o que aponta Sacristán, procuro nesta dissertação ter um olhar específico no 

sentido de perceber como a diferença e diversidade étnico-racial são acolhidas e 

compreendidas pelos professores nas duas escolas pesquisadas; e porque consideram 

importante o desenvolvimento de práticas relacionadas à questão que são apontadas pela lei 

10639/2003 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

 Por outro lado, Candau (2008), afirma que, embora o caráter homogeneizador e 

monocultural da escola é cada vez mais forte, por outro lado, existe a consciência da 

necessidade de se romper esse laço e de construir práticas educativas em que a questão da 

diferença e do multiculturalismo se façam cada vez mais presentes. 

 
O problema do currículo multicultural não é algo que diga respeito apenas às 
minorias culturais, raciais ou religiosas, com vista a que tenham oportunidade de se 
verem refletidas na escolarização como objetos de referência e de estudo, trata-se, 
antes, de um problema que afeta a “representatividade” cultural do currículo comum 
que, durante a escolarização obrigatória, é recebido pelos cidadãos. (SACRISTÁN, 
2001, p.83-84) 

 

 Compreendendo o multiculturalismo como um projeto político, McLaren (1997) 

identifica e caracteriza quatro tendências, que segundo ele, podem se misturar no contexto da 

vida social. 

 O multiculturalismo conservador é encontrado nas visões coloniais de europeus e 

norte-americanos sobre os povos colonizados vistos como escravos e serviçais, bem como as 

teorias evolucionistas que justificam o imperialismo e que resultam nas políticas de 

supremacia branca, que defendem o projeto de construir uma cultura comum a qual 

deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças e valores “diferentes” dos grupos subordinados, 

considerados inferiores. Nessa concepção, os grupos étnicos são reduzidos a “acréscimos” à 

cultura dominante.  

 O multiculturalismo humanista liberal afirma a igualdade intelectual entre diferentes 

grupos étnicos e sociais de modo que todos podem competir na sociedade capitalista, da qual 

se deve remover os obstáculos com reformas orientadas a melhorar as condições econômicas 

e socioculturais das populações dominadas. Dessa perspectiva resulta um humanismo 

etnocêntrico e universalista que privilegia os grupos dominantes. 
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 O multiculturalismo liberal de esquerda enfatiza a diferença cultural e afirma que 

privilegiar a igualdade entre as raças pode abafar diferenças culturais, bem como as diferenças 

de gênero, de classe social e de sexualidade. Essa perspectiva tende a essencializar as 

diferenças e não ter presente que são construções históricas e culturais, permeadas por 

relações de poder, assim como faz predominar um ecletismo populista que valoriza grupos 

populares e étnicos, não considerando a cultura dominante. 

 O multiculturalismo crítico e de resistência, perspectiva com a qual McLaren trabalha, 

procura contextualizar o multiculturalismo a partir de uma agenda política de transformação 

para que não corra o risco de acomodação à ordem social vigente. Nessa perspectiva, as 

representações de raça, de gênero e de classe são resultados de lutas sociais, culturais e 

institucionais em que são gerados os significados. Essa tendência se recusa a ver a cultura 

como não conflitiva e afirma a diversidade. 

Candau (2002), fazendo a análise dos diversos modelos de educação multicultural 

desenvolvidos em diferentes contextos socioculturais como nos Estados Unidos, por Peter 

McLaren e James Banks e na Europa, por Jean Claude Forquin e Bartolomé Pina, esclarece-

nos que a dificuldade de mapear as diferentes abordagens sobre o multiculturalismo é um 

indicador da complexidade das questões referentes à educação e diversidade cultural, bem 

como, o reconhecimento da importância da diversidade cultural na promoção de uma 

educação democrática. Para ela, a perspectiva multicultural é uma realidade dinâmica e em 

continuo processo de ressignificação de acordo com cada contexto sociocultural e político. 

 O multiculturalismo deve ser entendido como uma realidade social na qual convivem 

diferentes grupos culturais, que supõe a deliberada inter-relação entre diferentes grupos sócio-

culturais, bem como, a consciência das relações de poder presentes nas relações grupais que 

permite evitar uma perspectiva ingênua e fortemente culturalista da perspectiva intercultural. 

(CANDAU, 2002) 

 Segundo Sacristán,  

 
o multiculturalismo, como corpo teórico e campo político, tem sido trazido à tona 
com intensidade, nos debates atuais. Referindo-se à necessidade de compreender-se 
a sociedade como constituída de identidades plurais, com base na diversidade de 
raças, gênero, classe social, padrões culturais e lingüísticos, habilidades e outros 
marcadores identitários [...] (SACRISTÁN, 2001, p.86) 

 

 Ao considerar aqui a perspectiva multicultural do currículo, é importante que se atente 

para não reduzir o multiculturalismo à inclusão de novas disciplinas relacionadas a grupos 
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culturais ou a problemas específicos, bem como a substituição de saberes e valores dos grupos 

dominantes por aqueles dos grupos oprimidos. (MOREIRA; MACEDO, 2002) 

 

 

4.3. Um currículo multicultural no contexto da Lei 10.639/2003 

 

 

No Brasil, desde finais da década de 1970, a percepção sobre a produção e reprodução 

da discriminação racial contra os negros e seus descendentes no sistema de ensino brasileiro, 

levou os movimentos intelectuais e sociais negros a incluir nas agendas de reivindicações, 

junto ao Estado Brasileiro, da inclusão na educação do estudo da história do continente 

africano e do negro na formação da sociedade brasileira.  

Historicamente, esta era uma demanda antiga pautada na declaração final do I 

Congresso do Negro, promovido pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), em 1950, na 

cidade do Rio de Janeiro, que recomendava o estudo sobre a cultura e história do negro no 

Brasil como forma de superar as dificuldades encontradas pela população negra, bem como, 

propõe a formação de Institutos de Pesquisas com esse objetivo. (SANTOS, 2005) 

Em 1987, a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte13, realizada em Brasília, 

apresentou em relação à educação as seguintes reivindicações: 

 

a) 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; 

b) Que seja alterada a redação do § 8º do artigo 153 da Constituinte Federal, 

ficando com a seguinte redação: “A publicação de livros, jornais e 

periódicos não dependem de licença da autoridade” [...] 

 

Em 1996, na cidade de Brasília, quando da realização da Marcha Zumbi dos Palmares 

Contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida14, o movimento negro através do documento 

                                                
13 A Convenção Nacional do Negro pela Constituinte aconteceu em Brasília, nos dias 26 e 27 de agosto de 1986, 
com representantes de dezesseis Estados da federação brasileira. 
14 A Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida, aconteceu no dia 20 de 
novembro de 1995, na cidade de Brasília, tendo sido organiza pelas organizações do movimento brasileiro. Na 
ocasião, as lideranças organizadoras do evento foram recebidas pelo então presidente Fernando Henrique 
Cardoso e entregaram o documento Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que 
continham um conjunto de ações e propostas de combate ao racismo. 
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Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade dirige ao Estado Brasileiro um 

conjunto de reivindicações na esfera educacional, dentre as quais: 

 

a) Implementação da Convenção Sobre Eliminação da Discriminação Racial no 

Ensino. 

b) Monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas educativos 

controlados pela União. 

c) 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. 

 
Ao longo da década de 90, destaco que alguns pontos desta reivindicação histórica do 

movimento social negro foram reconhecidos por diversos estados e municípios brasileiros que 

passam a reformular as normas que regulavam o ensino. Muitos municípios15 proibiram a 

adoção de livros didáticos que veiculavam o preconceito e a discriminação racial e a 

eliminação de atividades curriculares e extracurriculares que reforçavam estereótipos sexistas, 

racistas e sociais. Esse processo também teve como resultado a inclusão de disciplinas sobre 

História dos Negros no Brasil e História do Continente africano no ensino fundamental e 

médio das redes municipais e estaduais. 

 A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), ao incorporar a questão 

da diversidade e pluralidade cultural, colocou na pauta da educação brasileira a necessidade 

do desenvolvimento de ações e práticas curriculares que incorporassem a multiculturalidade 

brasileira. 

A aprovação e a sanção da lei 10.639/0316, que alterou a lei 9.394/96, tornou 

obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-brasileira nas escolas de ensino 

fundamental e médio das redes públicas e privadas, representa um marco histórico importante 

no processo de reconhecimento das lutas antirracistas desenvolvidas no país e dá 

prosseguimento à construção de um ensino democrático que incorpore a história de todos os 

povos que participam da construção do Brasil. 

                                                
15  Dentre os Municípios que promoveram alterações em suas Leis Orgânicas estão Belo Horizonte, em 1990, 
Salvador, em 1990, Teresina, em 1999, e Rio de Janeiro em 1990. Apesar da importância destas leis, Gomes 
(2009) lembra que estas não se efetivaram e/ou induziram políticas públicas. 
16 Em 2008 foi aprovada a lei 11.645/08 que introduz o ensino da história e cultura indígena e alterou a lei 
10.639/03, mas para o nosso estudo iremos focar a lei 10.639/2003, considerando para tal o acumulo das 
discussões e da produção de documentos e pesquisas relativas à mesma. 
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O argumento de Sacristán reforça a positividade dessa lei, pois se deve considerar que 

“enquanto um grupo social não vê refletida a sua cultura na escolaridade ou a vê refletida 

menos que a de outros, estamos [...], diante de um problema de igualdade de oportunidades”. 

(SACRISTÁN, 1999, p. 84-85).  

É nesta perspectiva que situo a lei 10.639/03, que como política curricular e 

afirmativa17, tem como meta o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, 

expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, 

seus pensamentos, bem como, procura promover a ampliação do foco dos currículos escolares 

para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira, cabendo às escolas incluir 

contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, descendentes de africanos, 

descendentes de asiáticos e descendentes de europeus. Assim, as discussões sobre educação, 

diversidade étnico-racial e desigualdade apontam para a necessidade do aprofundamento 

sobre o multiculturalismo. 

O estabelecimento da lei 10.639/03 representa um passo importante no processo de 

democratização do ensino, ampliando e favorecendo nas escolas as discussões sobre relações 

raciais, bem como, faz parte do conjunto das políticas que visam à educação de qualidade 

como um direito para todos no Brasil. 

Do ponto de vista jurídico, a lei 10.639/2003 é um instrumento de orientação para o 

combate à discriminação, bem como, uma lei afirmativa18 com a finalidade de reconhecer a 

escola como lugar da formação de cidadãos e a relevância de promover a necessária 

valorização das matrizes culturais presentes no Brasil. A lei 10.639/2003 significa a 

                                                
17 Políticas de ação afirmativas são aqui entendidas como medidas que buscam o fim de um a série de 
desigualdades que forma sendo produzidas, reproduzidas e acumuladas ao longo da história, bem como 
pretendem compensar as perdas e desvantagens resultantes da exclusão social, discriminação e marginalização, 
dentre outras ações oriundas dos julgamentos por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero etc. A intenção 
da ação afirmativa gira em torno da busca por garantir igualdade de oportunidade e tratamento aos grupos 
desprivilegiados, funcionando como um primeiro passo para a inclusão destas nas esferas sociais das quais não 
fazem parte. As ações afirmativas atendem ao Plano Nacional de Direitos Humanos e a compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil na Convenção da UNESCO de 1960 de combate ao racismo em todas as 
formas de educação e na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Discriminações Correlatas realizada na Cidade de Durban, na África do Sul. 
18 Políticas de ação afirmativas são aqui entendidas como medidas que buscam o fim de um a série de 
desigualdades que forma sendo produzidas, reproduzidas e acumuladas ao longo da história, bem como 
pretendem compensar as perdas e desvantagens resultantes da exclusão social, discriminação e marginalização, 
dentre outras ações oriundas dos julgamentos por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero etc. A intenção 
da ação afirmativa gira em torno da busca por garantir igualdade de oportunidade e tratamento aos grupos 
desprivilegiados, funcionando como um primeiro passo para a inclusão destas nas esferas sociais das quais não 
fazem parte. As ações afirmativas atendem ao Plano Nacional de Direitos Humanos e a compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil na Convenção da UNESCO de 1960 de combate ao racismo em todas as 
formas de educação e na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Discriminações Correlatas realizada na Cidade de Durban, na África do Sul. 
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“consolidação do tema da pluralidade e diversidade cultural, do multiculturalismo, das 

diferenças e identidades na educação” (MARINHO JUNIOR, 2009, p.91). 

A lei 10.639/03 ao determinar que a temática História e Cultura afro-brasileira e 

Africana devem ser ministradas no âmbito do currículo escolar, constitui um marco legal que, 

portanto, toca de perto o currículo escolar. A história da África e a cultura afro-brasileira 

ausente, durante muito tempo, da seleção da cultura escolar e nas propostas curriculares agora 

não só leva ao questionamento do predomínio das culturas hegemonias, como torna 

obrigatório a sua inclusão na política curricular. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Raciais e para o 

Ensino da História e Cultura afro-brasileira e Africana (2004) sinalizam que cabe no campo 

da educação, reeducar para as relações raciais entre negros, brancos e outros grupos étnicos, 

por constatar ainda a presença, na educação escolar, de grande dificuldade em lidar e perceber 

a discriminação racial e o racismo. 

As Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações raciais e para o 

ensino da História da África e cultura afro-brasileira (2004), que regulamenta a lei 

10.639/2003, deve ser considerado como uma 

 
[...] “política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas 
oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que 
atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe a divulgação e 
produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, 
povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na 
construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus 
direitos garantidos e sua identidade valorizada.” (BRASIL, 2004, p.15) 

 

Em se tratando do currículo, não se pode deixar de considerar que ele é historicamente 

construído dentro de um campo de luta e de poder pela determinação de quais saberes e 

práticas devem ser transmitidos, reconhecidos e desenvolvidos pela escola. 

Em relação ao multiculturalismo, é preciso considerar que ele assume diferentes 

perspectivas (CANEN; OLIVEIRA, 2002), e podemos encontrar aquela que valoriza a 

pluralidade cultural, mas que reduz as estratégias de trabalho a aspectos exóticos, folclóricos e 

pontuais como dia do Índio, dia da Consciência negra; e a outra, o multiculturalismo crítico, 

no qual o foco do trabalho está no questionamento dos preconceitos e das diferenças.  

Segundo a análise de Sacristán (2001), a educação multicultural pode ter uma 

perspectiva assimilacionista quando considera as minorias dentro da cultura dominante; outra, 

centrada na redução dos preconceitos contra as minorias étnicas; ou como programas 
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diferenciados nos quais os diversos culturais da sociedade tenham ambientes educativos 

apropriados; e ainda como visão não-etnocêntrica da cultura que acolhe o pluralismo cultural. 

Nesse sentido, procuro identificar nessa dissertação, qual a perspectiva de currículo 

multicultural tem sido desenvolvida pelas escolas, no que diz respeito ao que estabelece a lei 

10639/03 sobre o ensino da História da África, da Cultura afro-brasileira e sobre a reeducação 

das relações étnico-raciais. 

Gomes e Silva (1998), citando Bennett, destacam que para este autor numa educação 

multicultural é preciso desenvolver a habilidade de perceber, avaliar e resolver problemas 

multiculturais da mesma forma em que se deve ser requeridos quanto às habilidades de ler, 

escrever e manejar computadores. 

Para Canen e Oliveira, 

 
Uma dupla dimensão caracteriza a educação multicultural: de um lado, a 
necessidade de promovermos a equidade educacional, valorizando as culturas dos 
alunos e colaborando para a superação do fracasso escolar. Por outro, a quebra de 
preconceitos contra aqueles percebidos como “diferentes”, de modo que se formem 
futuras gerações nos valores de respeito e apreciação à pluralidade cultural, e de 
desafio a discursos preconceituosos que constroem as diferenças. (CANEN; 
OLIVEIRA, 2002, p. 63) 

 

 Nesse sentido, a minha pesquisa sobre a diversidade e materialidade da lei 10.639/03 

se relaciona com o segundo sentido da educação multicultural apontado por Canen e Oliveira 

(2002), por entender que o ensino da História da África, da cultura afro-brasileira e a 

educação das relações étnico-raciais apontam para a desconstrução das significações e 

representações preconceituosas e racistas que tem se configurado nas práticas pedagógicas, 

nos conteúdos didáticos e no espaço da escola. 

 Compreender o currículo na perspectiva do multiculturalista significa pensar no 

reconhecimento identitário e na justiça social, questionando processos racistas, 

discriminatórios e etnocêntricos que constroem diferenças e marginalizam o outro. (CANEN, 

2003) 

 Segundo Canen, com a qual concordo, é na perspectiva do multiculturalismo crítico 

que podemos vislumbrar caminhos possíveis para que a educação e o currículo possam se 

engajar em 
 

práticas discursivas que contribuam para a formação de identidades abertas à 
pluralidade e questionadoras de mecanismos opressivos, marginalizadores de grupos 
em função de determinantes de raça, gênero, etnia, cultura, língua, desabilidade 
física ou mental, religião e outros marcadores identitários plurais. (CANEN, 2001, 
p.66) 
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 A articulação entre currículo e identidade nos conduz a pensar a questão da política de 

identidade e de diferença, uma vez que “a ênfase na identidade resulta, também, na ênfase da 

diferença” (GOMES, 2005, p. 41) 

 Como nos revela McLaren, trata-se de 

 
desenvolver um currículo e uma pedagogia multicultural que se preocupem com a 
especificidade (em termos de raça, classe, gênero, orientação sexual) da diferença, 
mas que ainda, ao mesmo tempo, remetam-se à comunidade dos outros diversos sob 
uma lei que diga respeito aos referentes que orientam para a liberdade e liberação. 
(MCLAREN, 1997, p.70) 

 

 

4.4. A articulação entre raça e etnia 

 

 

 Das recentes demandas sobre a educação, uma das mais importantes tem sido a 

necessidade daquelas relacionadas às questões das relações étnico-raciais e racismo. 

Reconhecemos que há dificuldades em relação à compreensão em relação aos termos raça e 

etnia que, a nosso ver, devem ser entendidas no âmbito do currículo, no sentido atribuído pelo 

multiculturalismo crítico e pós-colonial, os quais me têm referenciado na elaboração desta 

dissertação. 

 Em relação ao termo raça, este será utilizado aqui no sentido que ele não corresponde 

a uma realidade social, mas é um conceito que denota tão somente uma forma de classificação 

social. Ao usar “raça” não se está referindo à ideia da existência de raças superiores e 

inferiores. Raça, conceitualmente, não é uma categoria científica e sim uma construção social. 

Compreendo raça como uma categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de 

poder socioeconômico, de exploração e exclusão, que se denomina racismo. Segundo 

(2003b), “como prática discursiva, o racismo possui uma lógica própria, tenta justificar as 

diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão racial em termos de distinções 

genéticas e biológicas, isto é, na natureza”. (Hall, 2003b, p.66) 

 Apoiado em Gomes (2005) destacamos que devemos 

 
Compreender que as raças são, na realidade, construções sociais, políticas e 
culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. 
Não significam, de forma alguma, um dado da natureza. É no contexto da cultura 
que nós aprendemos a enxergar as raças. Isso significa que, aprendemos a ver 
negros e brancos como diferentes na forma com somos educados e socializados a 
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ponto dessas ditas diferenças serem introjetadas em nossa forma de ser e ver o outro, 
na nossa subjetividade, mas relações sociais mais amplas. Aprendemos na cultura e 
na sociedade, a perceber as diferenças, a comparar, a classificar. Se as coisas 
ficassem só nesse plano, não teríamos tantos complicadores. O problema é que, 
nesse mesmo contexto não deixamos de cair na tentação de hierarquizar as 
classificações sociais, raciais, de gênero, entre outras. (GOMES, 2005, p.49) 

 

 Apesar dessas ponderações sobre a superação do conceito de raça do ponto de vista 

biológico, seu caráter de construção social continua a hierarquizar e marginalizar identidades 

negras. 

 Sobre a “etnia”, considero que na minha dissertação o termo é utilizado para se referir 

ao pertencimento ancestral e étnico/racial dos negros e outros grupos em nossa sociedade, 

conforme destaca Gomes (2005, p.50). Para Cashmore citado por Gomes (2005), etnia é uma 

agregação consciente de pessoas unidas ou aproximadamente relacionadas por experiências 

compartilhadas.  

 D’Adesky entendendo que há dificuldades para definir raça e etnia, propõe definir 

etnia como 

 
“um grupo cujos membros possuem segundo seus próprios olhos e ante os demais 
uma identidade distinta, enraizada na consciência de uma história ou uma origem 
comum, simbolizada por uma herança cultural comum que caracteriza uma 
contribuição ou uma corrente diferenciada de nação. A consciência desse fato é 
baseada em dados objetivos, como uma língua, uma raça ou religião comum, por 
vezes um território comum, atual ou passado, ou ainda, na ausência deste, redes de 
instituições e associações, embora alguns destes dados possam faltar.” 
(D’ADESKY, 2005, p. 191) 

  

 Em muitas sociedades multiculturais, a “raça” tem se configurado com a etnicidade 

(HALL, 2003b, p.66). É nessa perspectiva que também se alinha a categorização de 

D’Adesky, que propõe no seu texto Pluralismo étnico e multiculturalismo, o entendimento do 

marcador racial no contexto da identidade étnica. Se negro era anteriormente um termo 

negativo, tornou-se um termo de identificação positivo que, no caso brasileiro, tem a ver com 

as ações empreendidas pelo movimento negro no sentido de ressignificá-lo.  

 Para Hall (2003b), pode-se falar de uma “etnicização” da raça, bem como que “a 

diferença cultural adquiriu um significado mais violento, politizado e contestatório, que se 

pode pensar na “racialização” da etnicidade.”  

 Seguindo estas análises, Candau pontua que 

 
“a identidade coletiva dos negros não residiria na identificação primeira da cor da 
pele, ou seja: não seria meramente uma questão epidérmica (o biológico). O fenótipo 
negro funcionaria apenas como distintivo da origem africana, raiz da identidade 
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negra. A valorização da cultura afro-brasileira, como contexto cultural sólido para 
dar significado e perspectiva às escolhas existenciais e coletivas dos negros, 
constituem-se em um caminho mais fértil na luta pela valorização e o 
reconhecimento da identidade racial negra nos espaços públicos de construção e 
afirmação da cidadania e da identidade.” (CANDAU, 2001, p.67) 

  

 Desse modo, na investigação que proponho nesta pesquisa, cabe identificar como 

aparece esta questão ou se há ainda a permanência e presença de uma perspectiva binária e 

essencializada de identidade, da raça e da etnia. 

 Essas reflexões são fundamentais nessa pesquisa, porque nas próprias Diretrizes 

Nacionais que regulamenta Lei 10.639/03, documento este que oferece as orientações para o 

Ensino da História da África, cultura afro-brasileira e a educação das relações raciais, o termo 

raça é usado para compreensão das relações sociais brasileiras para informar como 

determinadas características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, dentre outras, 

influenciam e interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar dos sujeitos no interior 

da sociedade brasileira. Esse mesmo documento nos informa que o termo raça 

 
[...] foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações utiliza com 
um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos. É 
importante, também, explicar que o termo étnico, na expressão étnico-racial, serve 
como marca que essas relações tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços 
fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade 
africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, 
européia e asiática.” (BRASIL, 2004, p. 13) 

 

 Como destaca o documento, as categorias raça e etnia, considerando o contexto 

brasileiro, passam por um processo de ressignificação que tem a ver com o jogo das relações 

sociais históricas e antagônicas entre negros e brancos, bem como nos revela como os 

sujeitos, no caso, os negros, historicamente discriminados, invisibilizados nos espaços de 

poder e silenciados nos espaços escolares e nos currículos, mobilizam-se no sentido de 

afirmação da afirmação da sua identidade e diferença. 

 

4.5. Diversidade e produção da identidade étnico-racial 

 

 

 A centralidade do conceito de cultura e das identidades formadas nas dimensões de 

gênero, de etnia, de raça e de religião e de outros determinantes passa a ser enfocada a partir 

do advento da corrente dos Estudos Culturais, em que se destaca o multiculturalismo. 

(CANEN, 2001).  
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 No campo dos Estudos Culturais,19 vale destacar que a cultura está ligada ao domínio 

do político e não do estético ou humanístico. É na cultura que, segundo Hall citado por 

McLaren (1997), se trava a luta pela significação, em que os grupos subordinados tentam 

resistir à imposição que sustentam os interesses dos grupos dominantes. E nesse sentido, 

McLaren, destaca que no âmbito do multiculturalismo crítico e de resistência se recusa a ver a 

cultura como não conflitiva, harmoniosa e consensual. (McLAREN, 1997, p.123) 

 Pensada no campo pedagógico, a crítica cultural contribuiu para ressignificar o próprio 

discurso pedagógico e a política curricular.  Esse foi um dos aspectos que procurei verificar 

durante a realização da pesquisa nas duas escolas investigadas.  

 A compreensão que a perspectiva multiculturalista crítica aponta para a relação entre 

currículo e identidade étnico-racial nos leva a uma análise mais aprofundada da questão. 

Primeiramente, é preciso compreender que ao pensar o processo de formação de identidades 

no mundo contemporâneo, deve-se considerar as identidades individuais como descentradas e 

fragmentadas. 

 Moreira e Macedo (2002) destacam que não se pode compreender a identidade sem a 

diferença e que, ao orientar o currículo no sentido da produção das identidades 

comprometidas com a democracia, requer a compreensão das relações entre as duas 

categorias. Essa compreensão é de extrema importância, pois a nossa identidade só pode se 

produzir na relação com o outro que é diferente, que é distinto de mim mesmo. A identidade é 

sempre elaborada em oposição ao que não se é, “constrói-se sempre por meio da diferença, 

não fora dela”. (MOREIRA; MACEDO, 2002, p.19) 

 Na perspectiva do multicuturalismo crítico e pós-colonial faz-se atenção às diferenças 

dentro das diferenças, mas sem essencializá-las e pensado nessas diferenças sempre com 

abertura para a alteridade. Desta maneira, a busca da identidade pelos sujeitos negros deve ser 

considerada em termos da sua diferença em relação a outros grupos étnico-raciais. 

 Para Woodward (2007), deve-se considerar que identidade e diferença não são 

conceitos opostos, pois a identidade sempre depende da diferença. 

 
A diferença é aquilo que separa uma identidade a outra, estabelecendo distinções, 
frequentemente na forma de oposições [...] no qual as identidades são construídas 
por meio de uma clara oposição entre “nós” e “eles”. A marcação da diferença é, 

                                                
19 Os Estudos Culturais se desenvolveram a partir dos questionamentos à concepção de cultura dominante na 
teoria cultural no pós II Guerra, considerando as implicações das questões culturais no contexto político desta 
época. Segundo Costa, Estudos Culturais é resultante de uma movimentação teórica e política que se articulou 
contra as concepções elitistas e hierarquizadas de cultura provocando uma revolução na teoria cultural. Neste 
processo destacaram-se intelectuais como Raymond Williams e Stuart Hall. 



51 
 

 

assim, o componente-chave em qualquer sistema de classificação. (WOODWARD, 
2006, p.41) 

 

 Na perspectiva de McLaren (1997, p. 74), as pessoas precisam pensar as relações entre 

identidade e diferença e procurarem compreender sua etnicidade em termos de uma política 

de localização, posicionamento e enunciação. A identidade de uma pessoa seja negra, branca 

ou indígena tem a ver com a descoberta da etnicidade dessa pessoa, o que é também 

denominado como processo de construção de “novas etnicidades’ ou de “etnicidades 

emergentes”. 

 A diferença se constitui como forma de significação, portanto de identidades, “não 

claramente delimitadas de experiência autointeligível, mas compreendida por meio de uma 

política de significação tanto reflexiva quanto constitutivas de relações políticas e econômicas 

prevalecentes. Trata-se de compreender que as diferenças são construções históricas e 

culturais” (McLAREN, 1997, p. 77-79) 

 Nesse processo, compreende-se que o currículo participa do processo de construção 

das identidades que dividem a esfera social, ajudando a produzir, entre outras, determinadas 

identidades raciais, sexuais e nacionais. (MOREIRA; MACEDO, 2002, p.12) 

 A identidade, entendida como construção, realiza-se nos diversos espaços discursivos 

que incluem a escola, a mídia, a família, o trabalho, a organização e outros, nos quais 

narrativas e discursos presentes, explícitos e implícitos, transmitem mensagens que 

contribuem para o constante ressignificar dessa identidade, seja ela em termos raciais, de 

gênero, de sexo, de religião, de linguagem e de outros marcadores identitários. (CANEN; 

CANEN, 2005, p. 42). 

 É Hall (2003b) que nos ajuda a compreender a questão da identidade quando considera 

que devemos falar de identidades hibridas, constituídas de múltiplas camadas ou marcas 

construídas nos choques e entrechoques culturais. A hibridação, criticada por perspectivas 

conservadoras e universalistas, não é declínio da identidade, mas fortalecimento das 

identidades pela abertura a novas possibilidades. (LACLAU apud HALL, 2003b, p.83) 

 As identidades sejam elas raciais, étnicas ou culturais, são construídas dentro do 

hibridismo que, como esclarece Hall (2003b), não se referem a uma composição mista de uma 

população ou a indivíduos híbridos, mas a um processo constituído no jogo da “tradução 

cultural” que não se completa e que se negocia sempre com a “diferença do outro”. 

 No reconhecimento das identidades e das diferenças, não podemos deixar de 

considerar as assimetrias e hierarquizações provocadas pelo racismo, machismo ou sexismo, 

mas por relações desiguais de poder e pelos processos discursivos formadores das múltiplas 
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identidades. A diversidade não pode ser valorizada e demarcada sem que se questione a 

desigualdade, como acontece no multiculturalismo liberal e folclórico, que restringe a datas 

históricas ou ao reconhecimento de expressões artísticas e culinárias. Nesta pesquisa nos 

interessa, portanto, identificar que perspectivas são predominantes nas práticas curriculares 

das escolas pesquisadas em relação ao ensino da História da África e da cultura afro-brasileira 

e ao reconhecimento da contribuição do negro e seu papel na cultura brasileira. 

 Na compreensão sobre currículo e diversidade, não podemos deixar de considerar que 

a questão das diferenças vem ocupando espaço no discurso pedagógico desde os anos 90, 

embora se deve reconhecer que a educação brasileira convive há muito tempo com a 

problemática do trato com a diversidade cultural. 

 
Se do ponto de vista da história ideológica da nação, a diversidade cultural nos é 
particularmente familiar e se, do ponto de vista de nossa experiência empírica, ela se 
torna fato cada vez mais presente em nossa vida cotidiana, devido à maior 
proximidade de modos de ver e de existir distintos, que os meios de comunicação, as 
estradas e os deslocamentos intensivos das populações acarretam, desde o primeiro 
momento, a consciência da diversidade nos colocou diante de dilemas políticos, 
morais e teóricos de difícil equação. (MONTEIRO, 1996, p.40) 

  

 A aprovação da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes não só garante o direito à educação, 

bem como leva a considerar o direito à diferença, ao reconhecimento e à valorização da 

diversidade da sociedade brasileira. 

 
O discurso, a compreensão e o trato pedagógico da diversidade vão muito além da 
visão romântica do elogio à diferença ou da visão negativa que advoga que ao 
falarmos sobre a diversidade corremos o risco de discriminar os ditos diferentes. 
(GOMES, 2007, p. 19) 

 

 O trato como a diversidade deve se dá na perspectiva das semelhanças e das 

diferenças, o que não diz respeito apenas ao reconhecimento do outro, mas que também 

implica em pensar a relação entre o eu e o outro. 

 Para Gomes (2003, p.73), “refletir sobre a diversidade cultural significa reconhecer as 

diferenças, respeitá-las e as colocar na pauta das nossas reivindicações, no cerne do processo 

educativo”. O reconhecimento da diferença é importante, mas não se pode deixar de 

considerar que ela é sempre uma construção histórica e isso, particularmente, no contexto da 

sociedade brasileira. 

 Pensar na relação entre currículo e diversidade  
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[...] implica compreender as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos 
como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Falar sobre 
diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e 
dominação. É perceber como, nesses contextos, algumas diferenças foram 
naturalizadas e inferiorizadas sendo, portanto, tratadas de forma desigual e 
discriminatória. É entender o impacto subjetivo destes processos na vida dos sujeitos 
sociais e no cotidiano da escola. (GOMES, 2007, p. 25) 

 

 Trata-se de pensar a diferença dentro da diferença, considerando-a sem nenhum tipo 

de essencialismo monocultural dos “centrismos”, do mesmo modo que, como orientam as 

diretrizes que regulamentam a Lei 10.639/2003, que 
 

não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz européia 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 proporciona diariamente as contribuições 
históricos-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das 
raízes africana e européia. (BRASIL, 2004, p.17) 
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5. MATERIALIDADE DA LEI 10.639/2003 EM DUAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE CONTAGEM 

 

 

 Considerando o objetivo proposto para esta pesquisa que é conhecer as práticas e 

projetos pedagógicos, concernentes à materialidade da lei 10.639/2003, desenvolvidas em 

duas escolas do ensino fundamental da rede de ensino municipal de Contagem, a análise dos 

documentos das escolas possibilitou identificar como os princípios orientadores, as 

perspectivas e os objetivos propostos em relação às relações étnico-raciais e a diversidade 

estão incluídos nos projetos políticos pedagógicos e demais documentos que orientam a 

práticas dos professores. 

 

 

5.1. Princípios orientadores das relações étnico-raciais nos documentos das escolas 

 

 

 Segundo os referenciais para construção da proposta curricular do 3º ciclo de 

formação da Secretaria de Educação e Cultura de Contagem (SEDUC)20, 

 
a escola é marcante para o adolescente pela possibilidade de encontro e de 
convivência com seus pares. Estes aspectos, aliados à especificidade do seu papel e 
ao tempo que os adolescentes nela permanecem, colocam a escola como espaço 
privilegiado no qual este sujeito possa ver suas angústias, questões e dúvidas 
trabalhadas de forma ampla e construtiva, sem negar a dimensão formadora das 
experiências vividas em outros espaços sociais.  A escola caracteriza-se, pois, como 
um espaço múltiplo, de diversidade e de construção de relações socioculturais 
significativas. (CONTAGEM, 2003, p.5, grifo nosso) 
 

 A afirmação da escola como local de possibilidade de encontro e convivência entre os 

adolescentes e as crianças, bem como, um espaço múltiplo, de diversidade e de construção de 

relações socioculturais significativas, é um dado importante e que me ajudou na compreensão 

da inclusão pelas escolas de práticas e projetos relacionados à materialidade da lei 

10.639/2003 no seu currículo. Estas referências contribuem para entender a consonância das 

escolas pesquisas com as deliberações da política educacional do município de Contagem. 

 Na Escola 1 o seu Programa de Gestão Educacional21 (PGE) estabelece como 

princípio o “respeito pela diversidade” e nas suas metas estabelece que “os estudantes 
                                                
20 O acesso dos referenciais para construção da proposta curricular da SEDUC se deu via a home page da Escola 
2 
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demonstrarão níveis elevados de desempenho, ou tendências expressivas de avanço, na sua 

capacidade reconhecer e ter respeito perante a diversidade” Em relação aos princípios é 

importante destacar que toda a rede de ensino de Contagem está orientada para o 

“reconhecimento e respeito à diversidade humana”. Estes dados são importantes por serem 

orientadores do currículo das escolas investigas, pois no próprio PGE o currículo é apontado 

como um dos indicadores de qualidade da educação. Esses dados me ajudaram entender 

preliminarmente as razões para a inclusão no currículo da escola de práticas e ações 

relacionadas às relações étnico-raciais, diversidade, História da África e Cultura afro-

brasileira. 

 Na Escola 1, que vinha desenvolvendo desde 2007 ações e práticas relacionadas à lei 

10.639/2003, as leituras dos documentos e os diálogos preliminares com os professores, os 

registrados no caderno de campo, permitiram identificar os seguintes elementos: 

 

a) Realização de festividades no mês de novembro relacionadas à celebração do dia 

nacional da Consciência negra, 

b) Desenvolvimento em sala de aula do Projeto Afro-indígena, no 2º turno, sob a 

responsabilidade de um professor de História, 

c) Desenvolvimento do Projeto de Arte22, no turno da manhã, onde estão inseridas as 

questões referentes às relações étnico-raciais, História da África e cultura afro-

brasileira. 

d) Existência no acervo da biblioteca da escola de obras científicas e de literatura infanto-

juvenil que tratam das relações étnico-raciais, História da África e cultura afro-

brasileira. 

  

 Na Escola 1, conforme o PGE, uma das  metas a serem alcançadas nos três ciclos23 é 

“valorizar a pluralidade sociocultural brasileira independente da cor, etnia, religião, sexo, 

idade, propiciando a construção de um currículo que paute pela diversidade e a transformação 

de contextos e posturas existentes entre os sujeitos”.  

                                                                                                                                                   
21 O Programa de Gestão Educacional (PGE) integra as diretrizes da SEDUC segundo as orientações do Mapa 
Estratégico da Educação de Contagem. 
22 Este projeto de Arte teve início na escola no ano de 1999 e nasceu da necessidade de desenvolver as 
habilidades e competências específicas e gerais dentro da linguagem de Arte, da Educação Física e da Língua 
Portuguesa. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional do sujeito, fomentando o 
altruísmo, as relações interpessoais, bem como a conhecimento das especificidades de cada área de 
conhecimento envolvidas no projeto. 
23 O primeiro ciclo refere-se à infância, idade de 6 a 8 anos, o segundo ciclo, à pré-adolescentes, na faixa etária 
de 9 a 11 anos e o terceiro ciclo, aos adolescentes, na faixa etária de 12 a 14 anos. 
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 No referente às ações a serem desenvolvidas pelos professores encontramos no PGE as 

seguintes propostas: 

 

a) Reconhecer o indivíduo no processo de construção da identidade pessoal, social, 

cultural e étnica; 

b) Oportunizar espaços de convívio com a diversidade nas atividades promovidas pela 

escola: troca de experiências, socialização das pesquisas das diferentes culturas 

presentes na comunidade atendida pela escola à luz da lei 11.645/2008; 

c) Elaborar cronograma de atividades a serem realizadas pelo coletivo da escola 

d) Realizar um trabalho em que o aluno perceba-se como participante da história e da 

realidade na qual está inserido; 

e) Ter como referência um professor para os estudos da temática Afro-indígena; 

f) Trabalhar o projeto Afro-indígena na sala de aula, fazendo discussões e debates 

coletivos sobre a diversidade. 
 

 Vale destacar que em várias partes do PGE da Escola 1 está pautada a preocupação em 

desenvolver em todos os três ciclos a capacidade de aprendizagem sobre a diversidade 

cultural e a vivência da diferença. Estes dados presentes nos documentos me permitiram 

procurar identificar, sobretudo, no processo de observação como efetivamente estava se dando 

não só o aprendizado, mas a valorização da diversidade cultural e a vivência da diferença.  

 Na Escola 1, dentre as atividades organizadas, encontramos o Projeto Afro-indígena 

na sala de aula, que é apresentado com um projeto em construção (grifo nosso) e que tem 

como objetivo: 

 
“colaborar para que estes sujeitos se tornem cidadãos conscientes e orgulhosos de 
seu pertencimento étnico [...] possibilitar que alunos brancos, negros, e indígenas 
conheçam e respeitem as diversas culturas e, nesse caso, a cultura afro-brasileira e 
africana; contribuir para a desconstrução do racismo, combater a discriminação 
racial e o preconceito”. 

 

 Na justificativa do projeto encontramos a argumentação que “a questão racial é 

conteúdo obrigatório no currículo escolar”, de modo que há o indicativo do compromisso da 

escola no desenvolvimento de práticas no combate à discriminação, ao racismo e na 

positivação da imagem do negro. Este dado é importante, pois nos dá um indicativo sobre a 

importância, por parte da escola, que o currículo deve incorporar questão das relações étnico-
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raciais, percebendo-se aí a força da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes, como instrumento legal 

e orientador. 

 O projeto Afro-indígena nos seus objetivos específicos estabelece que pretendia 

contribuir para a construção de uma educação de respeito à diversidade que: 

 

a) Promova a igualdade racial e a superação do racismo; 

b) Construa possibilidades de implementação de ações coletivas na escola para a 

desconstrução de pré-conceitos étnico-raciais; 

c) Valorize a cultura afro-brasileira, africana e indígena no currículo escolar. 

  

 A partir deste documento, pude verificar que na Escola 1 existem documentos que 

orientam e apóiam a sua prática pedagógica, além de identificarmos a intenção de romper com 

o silêncio que predomina em relação ao trato das relações étnico-raciais e do racismo. O sinal 

disso era o desenvolvimento do projeto Afro-indígena em sala de aula uma vez por semana 

através da regência partilhada com a disciplina de História. 

 Na Escola 1 identifiquei que para as turmas do 2º e 3º ciclos, no turno da tarde, havia 

no quadro de horário um tempo para o desenvolvimento do Projeto Afro-indígena que era 

ministrado para todas as turmas pelo professor de História. 

 Cabe aqui destacar que segundo a avaliação dos projetos realizada na Escola 1 em 

2009, “o projeto Afro-indígena continuava sendo uma referência na escola, pois permite aos 

alunos dialogarem entre si acerca de questões importantes para a formação do povo 

brasileiro” (PGE, p.2). 

 O projeto Afro-indígena em sala de aula aparece com a principal proposta 

desenvolvida pela Escola 1 no 2º turno, configurando-se na proposta de materialização da 

História da África, cultura afro-brasileira e da educação das relações étnico-raciais, embora 

pelo que observei e analisarei mais à frente, funcionava no formato das outras disciplinas 

tradicionais com atividades avaliativas e com foco conteudista. 

 Na Escola 2 as ações e projetos eram desenvolvidas pelo Grupo de estudos, 

socialização e planejamento (GESP) História da África, cultura Afro-brasileira e indígena. Na 

escola encontrei outros GESP24, que foram criados em outubro de 2007, quando aconteceu a 

reestruturação do projeto político pedagógico da Escola 2. Isto deu relevância aos seus eixos 

                                                
24 Na escola encontramos o GESP meio ambiente, afetividade e sexualidade, literatura infanto-juvenil, jogos e 
desafios. Os encontros do GESP aconteciam uma vez por semana no compartilhamento do tempo pedagógico 
entre os professores envolvidos. 
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temáticos que proporcionam espaços para o estudo de áreas específicas de interesse dos 

educandos e educadores, que proporcionariam o desenvolvimento crítico do conteúdo aliado 

do ao estímulo do saber. Os chamados GESP dentro da proposta político pedagógico da 

Escola 2 existem para possibilitar a construção do diálogo interdisciplinar entre os eixos 

temáticos e os componentes curriculares. 

 No turno da manhã, segundo o projeto político pedagógico, GESP História da África, 

cultura afro-brasileira e indígena era composto pelo professor de História, de Língua 

Portuguesa e Arte, embora em 2010, apenas os professores de História e Português 

integravam o grupo. A coordenação do grupo era feita desde 2008 por P125, professor de 

História, que também era o grande incentivador e mobilizador das ações do Projeto História 

da África, cultura afro-brasileira e indígena. 

 O Projeto História da África, cultura afro-brasileira e indígena na Escola 2 tinha como 

eixos norteadores: 

 

a) Positivação da imagem do negro através da literatura. 

b) Desconstrução dos estereótipos negativos do negro. 

c) Racismo: o que é? Ele existe? Qual a “cara” do racismo no Brasil? 

 

 É importante destacar que o GESP História da África, cultura afro-brasileira e 

indígena vinha desenvolvendo ações e práticas curriculares desde 2008, quando inicialmente 

o projeto foi desenvolvido em turmas específicas e, portanto, sem o envolvimento de todas as 

Escola 2. Em 2009 a temática História da África e cultura afro-brasileira foi desenvolvida 

envolvendo todos os professores e todas as turmas, mas foi comprometido em razão das 

dificuldades de articulação do projeto com as exigências de preparação dos alunos para as 

provas de seleção para o Ensino Médio das escolas da Fundação de Ensino de Contagem 

(FUNEC) e as avaliações sistêmicas com Aprova Contagem e Prova Brasil. Esta situação foi 

relatada pela direção da escola que afirmou que “a sistematicidade do projeto História da 

África e outros atrapalha o currículo formal26, pois há demanda de preparo para as provas 

                                                
25 P1 se auto-declara negro e com uma trajetória em movimento popular. Aos 14 anos começou a participar da 
Pastoral da Juventude da Igreja Católica, dos movimentos populares, da associação de moradores. Em 2000 
entrou para a Juventude Operária Cristã (JOC). Segundo P1 a questão do preconceito racial, de gênero, contra 
deficientes e outros grupos sempre estiveram na pauta de discussão da JOC. De modo que a discussão sobre a 
questão racial era anterior à sua prática como professor em sala de aula, mas que passou a ser central desde 
quando começou a lecionar. 
26 Na verdade se está referindo ao conteúdo obrigatório do currículo tradicional da escola, ou como se 
denominava na escola os componentes curriculares, o que revela a existência de dificuldades para reconhecer o 
ensino da História da África, da cultura afro-brasileira e indígena como conteúdo curricular. 



59 
 

 

da FUNEC”. Como tratarei mais a frente, percebe-se aqui a interferência no currículo das 

escolas dos exames de seleção para concurso das escolas técnicas de nível médio e das provas 

de avaliação nacionais. 

 No ano de 2010, o Projeto História da África, cultura afro-brasileira e indígena vem 

sendo desenvolvido pelo professor de História, dentro das aulas compartilhadas27 com os 

outros professores, em turmas do 2º e 3º ciclos da manhã. 

 No turno da tarde o GESP História da África, cultura afro-brasileira e indígena era 

composto por seis professoras e que haviam estruturado o Projeto História da África (Anexo 

6), que seria desenvolvido durante o ano de 2010. O Projeto História da África tinha como 

objetivo: 

 
“Conhecer e valorizar a pluralidade sociocultural brasileira, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações, evitando-se qualquer posição 
discriminatória baseada em diferenças culturais, de classe, crença, sexo, etnia ou 
outras características individuais e sociais”. 

 

 Como justificativa para o projeto pretende-se criar oportunidades para que os alunos e 

professores e toda a comunidade escolar conheçam a trajetória histórica África e do povo 

negro brasileiro na construção de sua cidadania plena. Neste sentido, propõe promover 

práticas educativas que possibilitem aos alunos negros a assunção positiva de sua identidade 

racial e a todos os alunos o desenvolvimento de atitudes positivas de respeito às diferenças. 

  Não podemos também deixar de citar que o PCN, com as observações críticas feitas 

por mim anteriormente, têm orientado as ações na Escola 2 como se verifica na citação que 

aparece na introdução do Projeto GESP História da África do 2º turno28, 

 
O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer 
a riqueza representada pela diversidade etnicocultural que compõe o patrimônio 
sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória dos grupos que compõem a 
sociedade. (BRASIL, 1998, p.27). 

 

 Como se percebe há o comprometimento no desenvolvimento de ações que levem à 

superação da discriminação, do preconceito e do racismo, o que é bastante evidenciado nos 

relatos dos professores e alunos entrevistados. 

                                                
27 As aulas compartilhadas com dois ou mais professores estavam garantidas e funcionavam de acordo com as 
determinações do Projeto 1.5 da rede de Contagem. 
28 Verificar anexo 6. 
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 O projeto político pedagógico da Escola 2 estabelece que para o ano de 2010 “os 

conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Artes, Literatura e Histórias 

Brasileiras”. Identifico que a forma como os conteúdos curriculares serão ministrados pelos 

professores está em consonância com o que determina o artigo Art. 26-A § 2º da Lei 

10.639/2003. Vê-se, de modo explicito, a força da lei, bem como, a forma como os conteúdos 

referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena são interpretados pela escola. 

Porém, independente deste aspecto me interessa analisar as maneiras e as formas como estes 

conteúdos tomam forma na prática desenvolvida pelos professores no cotidiano da sala de 

aula. Alguns aspectos dessa materialidade tomam forma, conforme apresentei acima, nos 

projetos elaborados pelas escolas. 

 Vê-se, pelo que apresentei até então, que nas duas escolas investigadas uma das 

principais preocupações da sua proposta curricular está em trabalhar na perspectiva do 

reconhecimento e respeito à diferença e no combate a toda forma de discriminação no 

ambiente escolar. Este aspecto é importante, pois aponta para um princípio orientador de uma 

educação antirracista e multicultural. 

 Na análise documental identificamos um afinamento das ideias e dos projetos com as 

orientações dos PCNs e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino da História da 

África e da cultura afro-brasileira e a educação das relações étnico-raciais, sobretudo, no que 

diz respeito, por exemplo, à positivação da imagem do negro, bem como a formação de 

sujeitos negros, branco e indígena, cidadãos conscientes e orgulhosos de seu pertencimento 

étnico e o combate à discriminação racial e o preconceito. 
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5.2. As razões e motivações para o trabalho de efetivação da lei 10.369/2003 

  

 

 Compreender as razões e motivações que levaram as duas escolas investigadas a 

incluírem no currículo e desenvolverem práticas relacionadas à Lei 10.639/2003 é dos 

objetivos propostos por nós para realização desta pesquisa. 

 Não se pode deixar de considerar que há o aspecto legal, isto é, uma lei, que tornou 

obrigatório o Ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira e que, portanto, influi 

diretamente no currículo das escolas. Mas quais outros aspectos foram determinantes e que 

coadunam com o aspecto legal e impositivo da Lei? 

 De uma maneira geral desde a sanção da Lei 10.639/2003 até hoje, o seu processo de 

implementação ainda é incipiente e a sua efetivação como política pública em educação vem 

percorrendo um caminho tenso e complexo, embora o desencadeamento desse processo não 

signifique o seu completo enraizamento na prática das escolas. (GOMES, 2009). Por isso a 

importância de verificar os caminhos trilhados pelas duas escolas pesquisadas na tentativa de 

dar materialidade à Lei 10.639/2003 e as suas diretrizes. 

 O depoimento de P1, um dos professores mais ativos e engajado para na materialidade 

do ensino da História da África e da cultura afro-brasileira, é revelador do processo que se deu 

levou na Escola 2. 

 
Primeiro, nós chegamos 18 professores no mesmo dia na escola. [...] As nomeações 
foram em 2007 aconteceram todas para a região [...] Nós chegamos 18 de uma vez. 
Então nós começamos um trabalho novo na escola. Este é o primeiro fator. O 
segundo fator é que quando foi pensar os projetos, eu e mais uns dois ou três 
discutimos a questão: “Olha existe uma lei que está para ser cumprida, que é a lei 
10.639”. Então, você juntou um grupo de professores que estavam sendo efetivados 
na escola. Juntou a lei que de certa forma ela pautou, ela não abriu brecha para que, 
Ah! Não, não vamos fazer isso agora. Então, ora existe uma lei que nos obriga a, 
dessa forma, a trabalhar a questão racial na escola. E terceiro a própria demanda da 
escola. Então você tinha um diagnóstico que mesmo que ele não fosse sistematizado. 
Mas você tinha um diagnóstico, que fazia com que a todo instante a questão do 
preconceito, ele era sempre presente. Ela era “olha seu macaco”! “Ô isso, ô 
aquilo.” Então, eu acho que juntou as três coisas, um grupo de professores que 
estavam chegando. E desse grupo de professores você tinha alguns que tinham 
consciência da aplicação da lei. Você tinha um diagnóstico preliminar sobre a 
própria necessidade disso. E você tinha a lei que de certa forma formatava a 
aplicação da discussão. Eu acho que juntou as três coisas. (Entrevista de P1). 

 

 Este depoimento nos mostra a força da obrigatoriedade imposta pela Lei 10.639/2003 

aliada às mudanças provocadas na Escola 2 com a chegada em 2007 de um grupo professores 

conhecedores e conscientes da necessidade da aplicação da lei e que se envolveram nas 
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discussões sobre o projeto político pedagógico, que estava associado a um diagnóstico feito 

pela escola que identificava a presença cotidiana do preconceito e da discriminação nas 

relações entre os alunos. 

 Sobre a problemática da discriminação e do preconceito presente na relação entre os 

alunos, P229, membro da direção da Escola 2, relatando a realidade diz que, 

 
O que é que a gente tinha aqui? É a questão de falar muito assim: ele falou que sou 
negro, que tenho cabelo pixaim, que minha mãe é prostituta, que meu irmão é gay, 
então vinha muito toda a disciplina da escola. Tanto é que foi uma dos eixos tanto 
afetividade e sexualidade como o grupo de História da África e cultura afro-
brasileira, eles vieram para atender a esta dificuldade. Então foi uma coisa pensada, 
no primeiro ano que é de 2007 [...] (Entrevista de P2). 

 

 O ano de 2007 é um marco na Escola 2, pois como revela P2, é quando ela também 

chega à escola e o projeto político pedagógico estava sendo modificado, tanto que para dar 

conta das demandas apresentadas pelo diagnóstico foram discutidos cinco eixos temáticos que 

precisavam ser trabalhados dentro do currículo e que seriam desenvolvidos pelo Grupo de 

trabalho de socialização e planejamento (GESP). Segundo P2, a construção do Projeto 

História da África e cultura afro-brasileira e indígena foi uma coisa pensada, ou seja, que 

levou em consideração a realidade da escola. Deste modo havia uma intencionalidade para o 

desenvolvimento de uma proposta curricular que conduziria ao enfrentamento da 

problemática na escola, bem como atenderia às demandas postas pela Lei 10.639/2003 e as 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais 

e para o ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira. 

 
[...] dentro da proposta pedagógica havia essa demanda e dentro da própria estrutura 
educacional havia a orientação, a diretriz. É lógico que a gente consegui unir o útil 
ao agradável. Unir a questão das demandas internas com uma política educacional 
nacional que a gente estava vivendo, então, era tudo assim... É anterior à lei. A gente 
percebia que existia a lei, mas que existiam ações isoladas. Comemoravam-se datas, 
não havia a questão do trabalho em termos de valores. Então, já que todos os 
professores conheciam a lei, a gente precisava trabalhar. Inicialmente havia aquela 
orientação tanto de História, de Artes, Português, a gente ampliou além das 
diretrizes nacionais. Porque a gente via dentro do grupo [...] professor de educação 
física, inglês, todos os professores. Todos trabalham dentro da temática. Veio para 
atender à proposta pedagógica, mas houve um estudo, que houve uma preparação 
inicial. Como é que a gente vai trabalhar os estereótipos e a questão não trabalhar a 
história da África com aquela questão só da escravidão. Então eles confeccionaram 
(sic) muito assim o que era a África, mediante toda a orientação que a gente tinha 
também da política educacional mesmo. (Entrevista de P2) 

                                                
29 P2 é membro da direção da escola, que antes de assumir a escola trabalhava na Assessoria Pedagógica da 
Secretaria de Educação de Contagem na região de Vargem das Flores. P2 é muito ativa nas discussões sobre 
educação no município de Contagem e membro titular do Conselho Municipal de Educação. 
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 P3, que deixou de integrar o GESP História da África, Cultura Afro-brasileira e 

indígena por divergências em relação à forma como deveria ser desenvolvido o Projeto, 

destaca e reforça as razões e motivos para o desenvolvimento do projeto: 

 
Acredito que primeiro por ser uma questão legal. É lei e tem que ser trabalhada. O 
coletivo entendeu que havia essa necessidade de trabalhar com o tema aqui na 
escola. O coletivo entendeu que o tema é relevante. [...] pela importância também do 
relacionamento entre os alunos, a gente achou que era interessante trabalhar este 
tema. (Entrevista de P3) 

 

 Encontramos também na Escola 1 algumas elementos que coadunam com as razões e 

motivos que favoreceram a inclusão no currículo a História da África e Cultura Afro-

brasileira, como podemos identificar no depoimento de P8. 

 
Primeiro a clientela, né, que eu diria que uns 70% são afrodescendentes em situação 
de vunerabilidade social, boa parte deles. Segundo a necessidade de implementar o 
projeto 1.530. Quando veio esta necessidade e também por já ter um professor [...], 
que já vinha assim não institucionalizado [...], fazendo este trabalho nas aulas de 
História. Lógico que por causa da lei também, que é obrigatória. (Entrevista de P8) 

 

 Sobre P8 destacamos que é uma professora negra e uma remanescente do grupo que na 

Escola 1 foi responsável pelo processo que motivou o trabalho com História da África e 

cultura afro-brasileira. P8 relatou que tem procurado articular as determinações referentes à 

educação das relações étnico-raciais, o ensino da História da África e da cultura afro-

brasileira com o conteúdo da disciplina que ministra, mesmo com o desenvolvimento do 

Projeto Afro-indígena em sala de aula por outro professor. P8 é negra e membro de uma Casa 

de Candomblé em Contagem, onde é filha-de-santo e, por essa razão, referenciada pela escola 

como militante e comprometida com a causa da população negra. Durante a entrevista P8 

destacou que o seu comprometimento como educadora neste processo também tem haver com 

a 
                                                
30 O projeto 1.5 estabelece nas escolas da rede municipal de ensino de Contagem o aumento do contingente de 
profissionais, a flexibilização de horários e espaços da escola, que possibilitou a criação das aulas com regência 
partilhada e os tempos pedagógicos para as reuniões dos professores para planejamento e avaliação. Sobre a 
organização dos tempos escolares, desde 2007 foi implantado um regime de distribuição de horas para cada 
instituição escolar calculado da seguinte forma: para cada turma constituída, a escola conta com 1,5 professores. 
É o chamado 1.5. Para alcançar esse quantitativo de professores, cada escola precisa apresentar, a cada ano, uma 
proposta pedagógica, junto ao seu respectivo Núcleo Regional de Educação, em que especifica como será feita a 
distribuição dos tempos escolares. Além dos chamados tempos pedagógicos dos professores, que serão 
cumpridos em atividades individuais e/ou coletivas, a proposta de distribuição dos tempos pedagógicos prevê a 
organização de agrupamentos flexíveis, aulas compartilhadas, oferta de oficinas, desenvolvimento de projetos e 
outras formas de agrupamento dos alunos alternativas às turmas formalmente constituídas. 
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[...] vivência como negra na escola. Então é isso. É porque eu lembro como que foi 
pra mim. Como era comigo. A sua experiência. A minha experiência é que me dá 
vontade. Porque é duro. Porque eu lembro cenas. Eu lembro. E tem cenas que 
ficaram guardadas na minha mente. E eu sei o tanto que isso retrai a gente. Eu só fui 
me soltar mais tarde. Eu fui uma aluna na escola bem retraída justamente pela... Aí 
eu não queria aparecer para ninguém olhar pra mim, para eu não ser alvo de chacota. 
Entendeu? Às vezes você até sabe responder, mas você se retrai. É uma crueldade. 
(Entrevista de P8) 

 

 A vivência e trajetória dos professores em relação à discriminação racial, a atuação no 

movimento social negro e suas experiências como alunos constituem elementos importante 

para o engajamento nas escolas nos projetos relacionados ao ensino da História da África e da 

Cultura afro-brasileira. 

 Identifiquei também que uma das razões e motivos centrais para a ação das escolas, 

observados por mim e relatado por todos os entrevistados, está relacionado ao fato que grande 

maioria da clientela das escolas é composta por negros. Esta composição se justifica pelo fato 

das escolas estarem situadas em bairros periféricos, como já caracterizamos anteriormente, 

regiões em que há uma maior concentração da população negra.  

 Sabe-se que as determinações da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes não se direcionam 

somente para as escolas onde a maioria da clientela é de afro-brasileiros, pelo contrário, os 

conteúdos sobre História da África e a Cultura afro-brasileira devem ser ministrados 

obrigatoriamente em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, conforme o Artigo 26-A da Lei 10.639/2003. 

 A situação de vulnerabilidade social, a presença de preconceitos depreciativos, da 

discriminação em relação aos negros associados à desvalorização da sua história e da sua 

imagem que afeta a autoestima dos negros, a afirmação da identidade e o combate ao racismo, 

são questões apontadas por todos os entrevistados tanto os professores quanto os alunos, para 

que as escolas trabalhem no seu currículo a História da África, a cultura afro-brasileira e a 

educação das relações étnico-raciais. 

 Desta maneira identificamos que as escolas e os professores assumem a 

responsabilidade de 

 
[...] acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos 
escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira; de 
fiscalizar para que, no seu interior, os alunos negros deixem de sofrer os primeiros e 
continuados atos de racismo de que são vítimas. (BRASIL, 2004, p. 18) 
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 O reconhecimento da existência da problemática étnico-racial, a quebra do silêncio e a 

reflexão sobre a questão dentro das duas escolas pesquisadas são reveladores dos passos que 

começam a ser dados em direção a uma educação multicultural e antirracista.  

 

 

5.3. O ensino da História da África e cultura afro-brasileira: tensão e complexidade 

 

 
Para educar as relações étnico-raciais, no Brasil, é 
necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido 
gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o 
preço da marginalização e da desigualdade impostas a 
outros. E então decidir que sociedade queremos 
construir daqui para frente. (BRASIL, 2004, p. 14) 

 

 

 Os projetos desenvolvidos pelas escolas, conforme identificamos se deram num 

ambiente marcado pela complexidade e pela tensão. Mesmo havendo uma confluência de 

fatores, como apontamos anteriormente e que levaram à materialidade da lei 10.639/2003 nas 

duas escolas, as condições nem sempre foram favoráveis à concretização do que estava 

proposto e planejado. 

 O fato de se ter unido “o útil ao agradável”, isto é, “demandas internas com a política 

nacional”, conforme o relato de P2, não se pode esquecer que o currículo como construção 

cultural se dá num processo de disputa e de relação de poder sobre a legitimidade do conjunto 

de saberes a serem transmitidos pela escola. 

 Anteriormente já destaquei que a Lei 10.639/2003 e as suas diretrizes nacionais são 

resultados de um processo de luta de grupos de negros organizados dentro da sociedade 

brasileira pelo estabelecimento de políticas educacionais que valorizem “as histórias dos 

povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira” 

(BRASIL, 2004, p. 18).  

 O processo que tem levado à materialidade de um currículo atento à diversidade 

étnico-racial nas duas escolas tem se dado num contexto de confronto com as práticas e com o 

imaginário racial brasileiro presentes na estrutura e no funcionamento da educação brasileira, 

tais como o mito da democracia racial, o racismo ambíguo e a naturalização das desigualdades 

raciais. (GOMES, 2010, p.694). 
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Então é uma questão que culturalmente a gente está saindo de uma história, que por 
mais que não falasse que o Brasil é preconceituoso, mas que tinha essa questão, que 
o negro é o futebol; que negro tinha tarefas mais simples durante o processo de 
trabalho. (Entrevista P2). 
 
É um processo muito lento. Não é fácil desconstruir este discurso de 500 anos. E 
mudança de mentalidade é lenta. (Entrevista de P8). 

 

 Os dois relatos acima são reveladores não só das dificuldades enfrentadas em relação 

ao reconhecimento do racismo no ambiente da escola, na desconstrução do discurso e das 

imagens depreciativas da pessoa e da cultura negra, produzida e reproduzida nestes cinco 

séculos de história do país. Também é revelador que o novo paradigma inaugurado pela Lei 

10.369/2003 e as suas diretrizes no que diz respeito à diversidade e à educação das relações 

étnico-raciais ainda depende de um longo processo para se consolidar como uma política 

educacional e curricular na educação brasileira. P2 e P8 nos revelam de forma consciente os 

desafios enfrentados pelas duas escolas para pavimentar um caminho em direção de uma 

educação antirracista e multicultural. 

 Assim, verificamos não somente o confronto com o imaginário racial brasileiro 

permeado pela democracia racial, bem como aquele entre uma perspectiva de currículo 

monocultural, homogeneizador e eurocêntrico e uma perspectiva de currículo multicultural, 

de uma educação desafiadora e inserida numa sociedade multicultural e com valores 

pluralistas. 

  Deve-se considerar que o conjunto dos agentes pedagógicos recebeu uma formação 

pautada num currículo eurocêntrico e homogeneizador, que desconsiderava a composição 

pluriétnica que caracteriza a sociedade brasileira. Embora a escola esteja inserida no âmbito 

de uma sociedade multicultural e com valores pluralistas. 

 Sobre o desenvolvimento do Projeto História da África e Cultura afro-brasileira, P1 

destaca que na escola 2, no período entre 2008 e 2010, em cada ano o projeto assumiu uma 

característica diferente e revela os problemas vivenciados para dar materialidade a uma 

prática curricular. 

 
Porque no primeiro ano da discussão nós criamos o GESP. O quê que foi o GESP? 
Grupo de apoio, de discussão de determinadas eixos temáticos. Então teve o de 
História da África e cultura afro-brasileira. Teve o de meio-ambiente e teve... Esse 
grupo era formado por professores de algumas disciplinas que se empenhavam em 
fazer a discussão de História da África. Como eram professores de disciplinas 
diferentes: Ensino religioso, Arte e até Português. Então nós tirávamos a atividade 
ou o eixo da atividade e professor trabalha da forma que ele achava melhor. Esse 
trabalhar, achar da forma que fosse melhor, no final a gente percebeu que ele não 
dava certa uniformidade. Porque nem todo professor dava muito conta de trabalhar 
os seminários. Nem todo professor dava conta de terminar. Então a gente percebeu 
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que a atividade, ela dependendo da sala de aula, ela tinha variações. E no final a 
gente foi percebendo que nós tivemos colegas que não... Uma coisa é você querer 
trabalhar, a outra coisa é você dá conta de trabalhar. Porque trabalhar História da 
África ou cultura afro-brasileira, não é só você querer, você tem que acreditar. Se 
você é um profissional que não acredita no que você fala é muito complicado. Então 
nós tínhamos e eu tive experiência concreta [...] de termos colegas de trabalho, que 
tava até tentando trabalhar, mas que no final acha que não deveria ter cotas. Fazia a 
discussão com os alunos que não deveria ter cotas. Discutia com o aluno que o 
preconceito não era... que não deveria só preocupar... se discutir muito o preconceito 
racial ele estaria reforçando o preconceito. Porque você estaria colocando para as 
pessoas que o negro sofre preconceitos. Então ele vinha de uma formação daquela 
da democracia racial, que não vamos tocar isso muito afundo. Então assim, como 
que você trabalha a questão racial se você tem um próprio colega que, de certa 
forma, pisa em ovos para fazer a discussão? Então eu acho que esse primeiro ano, o 
trabalho, ele foi meio complicado justamente por isso. Quando se chegou no 
segundo ano, aí já houve uma nova mudança, os professores de História, eles teriam 
uma aula a mais para trabalhar História da África. Então nós teríamos três aulas, 
sendo uma aula sobre a História da África. [...] Dos três professores de História da 
escola, dois conseguiram trabalharam razoavelmente, o outro chegou no meio do 
caminho e desistiu. Porque ficou um período de greve e aí colocou que o conteúdo 
estava atrasado e tal e aquela coisa toda. Então, mesmo neste segundo ano já de 
trabalho, não houve uma uniformidade. Porque você teve um professor que 
trabalhou mais significativamente, o outro tentou acompanhar e outro que desistiu 
no meio do caminho. Então as turmas dele na verdade não trabalharam o projeto.  
Você percebe também que existe uma orientação, existe um projeto, mas que muitas 
vezes as coisas não acontecem porque este profissional muitas vezes não veste a 
camisa. Seja porque ele não acredita, seja porque ele não dá conta de trabalhar isso. 
E o terceiro ano já teve uma nova mudança. Você teve agora dois professores 
responsáveis, mas que só um deu conta. Porque aí você tem uma questão que é 
particular. (Entrevista P1) 

 

 No primeiro ano, 2008, quando o projeto envolveu todas as disciplinas que se 

empenharam em colocar na prática a proposta do projeto político da escola 2, houve uma 

liberdade para que cada um desenvolvesse a proposta curricular com flexibilidade e 

autonomia a partir de eixos e  atividades previamente definidas. Porém as dificuldades 

encontradas não estavam, especificamente, relacionadas à condução dada pelo professor, ou 

da parte dos alunos na compreensão da metodologia de um seminário de debates, mas sim 

relacionadas a um maior conhecimento e aprofundamento sobre a complexidade do racismo 

do preconceito e seus efeitos na vida dos negros. 

 P1 relata que as dificuldades para tratar e considerar o racismo estavam associadas à 

crença que falar de preconceito era na verdade uma forma reforçá-lo e que este 

posicionamento se apoiava no mito da democracia racial. No que diz respeito ao mito da 

democracia racial devemos considerar que por mais que este tenha passado por um processo 

de questionamento nos últimos anos, ele ainda tem força na compreensão das relações raciais 

no Brasil. 

 P1 questiona, como já foi assinalado acima: 
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[...] como que você trabalha a questão racial se você tem um próprio colega que, de 
certa forma, pisa em ovos para fazer a discussão? (Entrevista P1) 

 

 Não se pode deixar de considerar que neste contexto se insere a própria discussão 

sobre as cotas, que foi pautada pelo movimento negro, desde a segunda metade da década de 

90. Recentemente a discussão sobre as cotas vem ganhando espaço na mídia, na academia e 

em diversos fóruns onde sofre fortes questionamentos e as reações contrárias sob a alegação 

de ser um racismo às avessas, ou é defendida e mesmo adotada como política pelo Estado 

como uma medida de combate às desigualdades raciais e promoção de oportunidades iguais. 

 Ao longo da pesquisa de campo registramos em vários momentos relatos feitos por P1 

sobre a posição de muitos professores da escola 2 que não são favoráveis ao trabalho sobre 

relações étnico-raciais por alegar que isto promove o “racismo ao contrário” e que não tem 

sentido desenvolver este tipo de trabalho num país mestiço como o Brasil. Para muitos 

professores, o trabalho desenvolvido dentro da escola estaria produzindo uma divisão racial. 

 O relato de P6, negra, que não estava envolvida no projeto e que trabalhou na escola 2 

em anos anteriores e retornou em 2010, revela este ambiente de dificuldades em relação ao 

envolvimento dos professores. 

 
Eu já ouvi algumas falas no sentido que não precisa isso aqui. Mas História da 
África não precisa. Eu percebo que as pessoas não dão muito importância. Acham 
que deveria ser coisa de momento. Que não fosse falado sempre. Que não tivesse um 
profissional para isso. Acham que é desnecessário. (Entrevista de P6) 
 
Não é encarado como currículo e ainda é visto muito como data. (Entrevista de P2) 
 

 No segundo ano, 2009, as ações ficaram concentradas nos três professores de história 

que passaram a contar com uma aula a mais para desenvolver o Projeto História da África e 

Cultura afro-brasileira, mas nem todos deram conta e no final apenas um conseguiu 

efetivamente desenvolver o projeto. Duas dificuldades aparecem, a primeira relacionada a 

entender o ensino da História da África como conteúdo curricular, como conhecimento válido 

a ser apropriado por crianças e adolescentes na educação escolarizada, pois o argumento do 

professor para não dar continuidade era que “o conteúdo estava atrasado”. É evidente que aqui 

percebemos que alteração e a renovação da política curricular que a Lei 10.639/2003 vem 

promover se confronta no cotidiano da dinâmica escolar com práticas obsoletas e com 

concepções tradicionais de currículo. 

 A segunda dificuldade apresentada está relacionada ao efetivo comprometimento dos 

professores, que precisam “vestir a camisa”, têm que “querer” e precisam “acreditar”, 
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aspectos que, segundo P1, são de extrema importância caso contrário não adianta ter uma 

orientação e existir um projeto. 

 De certa forma, P1 faz um desabafo ao afirmar: 

 
Uma coisa é você querer trabalhar, a outra coisa é você dar conta de trabalhar. 
Porque trabalhar História da África ou cultura afro-brasileira, não é só você querer, 
você tem que acreditar. (Entrevista P1) 

 

 O envolvimento dos professores é sintomático, tanto que no terceiro ano, 2010, 

período em que realizamos a nossa pesquisa na Escola 2 apenas dois professores estavam 

envolvidos diretamente com o projeto História da África e cultura afro-brasileira. Mas de fato 

apenas P1 cuidou do desenvolvimento do projeto, tanto que quando deixou a escola no mês de 

agosto, não aconteceu nenhuma atividade relacionada ao projeto. A professora que teria 

responsabilidade em dar continuidade às atividades do Projeto entrou de licença médica. A 

forma como o projeto se organizou em 2010 na Escola 2 será analisado detalhadamente mais 

a frente. 

 Pelos relatos verifica-se que no primeiro ano de execução do Projeto História da 

África e cultura afro-brasileira, a Escola 2 conseguiu ir além das determinações da Lei 

10.639/2003 quanto às disciplinas responsáveis pelo ensino da História da África e cultura 

afro-brasileira, tendo envolvido a escola como um todo. Mas ao longo do tempo, como 

verificamos acima, as tensões, as transferências de professores afetaram de forma significativa 

o desenvolvimento do projeto. Os professores de Arte e de Literatura já não estavam mais 

integrados no GESP História da África, cultura afro-brasileira e indígena embora procurassem 

em suas respectivas disciplinas inserir conteúdos relacionados à temática da diversidade 

cultural e étnico-racial.  

 Na Escola 1, o processo não se deu de forma diferente que na Escola 2, embora não 

nos foi possível fazer o levantamento de todo o histórico, pela ausência de uma maior 

sistematização e registro das práticas e projetos relacionados à lei 10.639/2003. Toda essa 

complexidade e tensão apresentada aqui foram levantadas por mim durante o processo de 

observação e, principalmente, nas entrevistas. Antes da elaboração do Projeto Afro-indígena 

na Escola 1 haviam algumas ações isoladas desenvolvida por um grupo de professores negros 

e ativistas de organizações do movimento negro, com estudos em sala de aula com foco em 

africanidades mineiras, ou a realização de feira de cultura por ocasião do Dia nacional da 

Consciência Negra. 

 Esta realidade nos foi revelada por P10, 
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[...] quando eles optaram por esse Projeto estava aqui na escola o professor A, o 
professor B, a professora C e a professora D. Eles têm isso muito forte entre eles. 
Essa cultura muito forte neles. Primeiro porque eles são negros. Então, assim, eles 
sabem o que é ser um negro. Quando eles decidiram pelo projeto, que eu acredito 
tenha vindo deles e porque temos muitos negros na nossa escola. (Entrevista de P10) 

 

 O envolvimento majoritário de professores negros na inclusão de práticas relacionadas 

à História da África, cultura afro-brasileira e educação das relações étnico-raciais é uma 

realidade, mas também é preciso registrar que durante a pesquisa identificamos professores 

não-negros comprometidos, sensibilizados e engajados dentro das escolas. Mais a frente, 

quando analisarei as práticas desenvolvidas pela escola poderemos ter uma visão mais geral 

do desenvolvimento do Projeto Afro-indígena na Escola 1. 

 

 

5.4. Os conflitos: desestabilizando a escola e o currículo 

 

  

 Um conjunto de fatores tem interferido na materialidade da lei 10.639/2003 nas 

escolas pesquisadas, dentre estes identificamos a formação o professor, a organização e o 

tempo escolar e o desenvolvimento do currículo. 

 É certo que a reformar curricular em debate nos últimos anos e mais, especificamente, 

no âmbito da Lei 10.639/2003 impõe a necessidade de se repensar também a estrutura das 

escolas, os tempos e os espaços escolares. 

 A visão do professores em relação à forma de desenvolvimento do currículo merece 

atenção por se constituir essa uma tensão em relação à compreensão e materialidade das 

questões referentes às relações étnico-raciais dentro das escolas. 

 Como nos relata P3, entre as dificuldades, 

 
A primeira é entender como a questão do racismo deve ser abordada na sala de aula 
e que se melhor forma de se trabalhar com isso é manter o conceito de raça, 
inclusive fazer o aluno se reconhecer enquanto negro ou enquanto branco, não é. E 
outra forma de trabalho é entender que a melhor forma de trabalhar o racismo é 
minando a base dele que é a raça e aí desconstruir o conceito de raça. [...] Essa 
dificuldade de pensar formas de trabalho com o tema é uma dificuldade de se pensar 
qual seria a forma de trabalho mais adequada. Se é realmente enfocando essa 
questão da raça e da pessoa se identificar com alguma. Com alguma etnia, que na 
verdade é algo bem semelhante, só que envolve questões culturais. (Entrevista de 
P3) 
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 Pelo que relata P3 há no cotidiano da escola um importante debate marcado por 

questões conceituais e ideológicas no que diz respeito às relações étnico-raciais. Sobre a raça, 

a etnia e a identidade, algumas questões já formam abordadas por nós anteriormente, a partir 

da análise apresentada pela perspectiva multiculturalista crítica e das teorias sócio-linguistas. 

Identificamos que muitas destas questões estão marcadas por concepções do senso comum e 

pelas influencia dos debates presentes na mídia nacional. 

 Nestas questões enfrentadas pelos professores para a materialidade das determinações 

das orientações curriculares da Lei 10.639/2003 e das diretrizes entendemos que estão 

relacionadas à incipiente apropriação das discussões teóricas sobre raça, etnia e identidade. O 

que aparece como antagonismo seria equacionado se recebesse uma análise a partir das 

posições teóricas mais atuais. Caso contrário as discussões tendem a serem tratadas a partir do 

paradigma da democracia racial, do senso comum ou das mensagens veiculadas pela mídia. 

 É evidente que parte das questões neste campo de discussão estão relacionadas à 

necessidade de uma melhor formação dos professores sobre as relações étnico-raciais e 

diversidade. Como identifiquei na pesquisa, dos professores entrevistados apenas P1 e P8 

haviam feito um curso específico31. A questão da formação, seja ela acadêmica ou em serviço, 

apareceu com uma dos fatores de maior dificuldade para o desenvolvimento de um currículo 

centrado na educação das relações étnico-raciais.  

 Na opinião de P2, 

 
[...] o problema não seja com toda a concepção que traz o debate, a reflexão. Eu 
acho que é questão de formação mesmo. A pessoa tem que estar preparada, ela tem 
que ter perfil. [...] a formação acadêmica, ela ainda é deficitária. (Entrevista de P2). 

 

 O depoimento de P2 é bastante ilustrativo para entendermos que os conflitos não estão 

localizados exclusivamente na concepção curricular, ou questões teóricas e ideológicas, pois a 

formação acadêmica dos professores, dos pedagogos e dos gestores constitui um elemento 

fundamental no processo de materialidade da Lei 10.639/2003. 

 Sobre a formação dos educadores e das educadoras, Gomes e Silva (2002) ponderam 

afirmando que não se pode deixar de considerar que, independente das posições teóricas, o 

processo formativo é continuo e progressivo, indo da formação inicial ao exercício cotidiano 

da profissão e passando pelos saberes de que são portadores como sujeito sociocultural. 
                                                
31 O curso de P1 foi o de aperfeiçoamento História da África e das Culturas Afro-brasileiras de 180 horas/aula, 
promovido pelo Programa de Ações Afirmativas FAE/UFMG e destinado a professores, gestores, pedagogos, 
educadores sociais ligados a movimentos sociais. Já P8 vez um curso de ano sobre relações étnico-raciais 
oferecido pela rede municipal de ensino de outro município onde trabalha. 
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 Em relação à formação destaco que existe na rede municipal de Contagem a Rede de 

Trocas, que são encontros coordenados pela SEDUC com o objetivo de promover entre os 

professores a troca de informações sobre os projetos, práticas e atividades que são 

desenvolvidas pelas escolas. Durante a minha pesquisa tive a oportunidade de acompanhar no 

mês de maio um desses encontros da Rede de Trocas, quando aconteceu a palestra da 

professora Lorene dos Santos32, que na ocasião apresentou os resultados da sua tese de 

doutoramento sobre a temática africana e afro-brasileira na educação básica. A minha 

participação neste encontro foi importante por ter possibilitado identificar, as dúvidas, as 

dificuldades e as inquietações apresentadas pelos professores presentes em relação ao 

conteúdo específico de História da África, sobre as relações étnico-raciais e sobre a forma de 

abordagem de algumas questões em sala de aula, como, por exemplo, a escravidão. Vale 

destacar que a maioria dos presentes era de professores e pedagogos das escolas que estavam 

desenvolvendo práticas e projeto relacionado à Lei 10.639/2003 e suas diretrizes. A Rede de 

trocas poderiam se constituir num espaço singular para a formação de todos os professores da 

rede de Contagem, mas ao trabalhar dentro dos marcos das determinações legais da Secretaria 

de Educação, delas só participam o professor envolvido em projetos das escolas direcionados 

para o ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira e, neste caso, que estejam no 

tempo pedagógico.  

 A questão do tempo e da organização escolar também foram apontados como fatores 

que representaram limites para mobilização e envolvimento da Escola 2 para realização 

coletiva dos Projeto História da África e cultura afro-brasileira. 

 
[...] o maior problema da escola é tempo. O quê que essa escola fez? Sempre há a 
preocupação de que as pessoas que fazem os projetos estarem no mesmo tempo 
pedagógico. Foi no primeiro ano. Foi no segundo e foi no terceiro. Então é uma das 
facilidades é colocar as pessoas que estão no projeto no tempo pedagógico. Quando 
as pedagogas, que são as pessoas que de certa forma teriam que estar observando o 
projeto, ajudando a refletir e tal, puderam participar foi, de certa forma, passado pra 
elas direta ou indiretamente. Mas não houve nesse período aquele momento que 
fosse colocado no coletivo e não foi porque não houve a intenção. A intenção teve 
tanto da direção, quando do negócio. Mas não houve a praticidade disso diante da 
dinâmica de uma escola que tem 600 a 700 alunos por horário. É uma dinâmica 
muito grande administrativa, de disciplina. Tem outras coisas que na hora do vamos 
ver, que era hora de está fazendo aquela discussão mais coletiva, não houve a 
possibilidade. [...] Terminava o recreio e você: “O gente espera aí que eu preciso 
informar”. Você informava determinada atividade. Você não tinha tempo para que 
pudesse construir coletivamente as atividades. Que pudesse ter um espaço de 
formação, para que as coisas pudessem ser menos, ou pelos menos, fossem mais 

                                                
32 Lorene dos Santos é professora do Departamento de História da PUC-MG e doutora pela FAE/UFMG com o 
tema Saberes e práticas no contexto de reconfigurações curriculares - a temática africana e afro-brasileira na 
Educação Básica. A investigação foi realizada na rede municipal de Contagem. 



73 
 

 

tranquilas um pouco. A dinâmica da escola. Aquela falta de tempo mesmo. 
(Entrevista de P1) 

 

 A dinâmica escolar no que se refere às questões administrativas e disciplinares 

impõem dificuldades para o desenvolvimento do currículo. O projeto História da África e 

cultura afro-brasileira tinha seu tempo pedagógico33 garantido com a equipe de professores, 

mas não verificamos nenhuma forma de diálogo entre o conjunto de professores e pedagogos 

da escola. De fato observamos que o espaço do recreio era o único momento, e quando era 

possível, para que os professores pudessem fazer alguma comunicação e articular os projetos. 

 Não se pode deixa de considerar que existia espaço para formação dos professores, 

dentro da rede municipal, porém a participação é limitada, e nas escolas o tempo que existia 

carecia de maior organização e administração de modo a possibilitar a formação e a troca de 

informações. Neste sentido P1 destaca que 

 
[...] as formações aconteceram de forma individualizada. Então, por exemplo, 
tivemos vários encontros aqui sobre a questão racial. Aqueles encontros na qual 
você comunga as experiências da rede. Nesses anos todos tiveram. Mas quem foi? 
Quem de certa forma está à frente do projeto. E tiveram outras oportunidades que 
outros professores pudessem ir, mas o cara preferiu ficar [...] (Entrevista de P1). 
 

 

 Sobre o tempo pedagógico, este estava garantido para que os professores envolvidos 

com o desenvolvimento do projeto História da África e cultura afro-brasileira pudessem 

planejar e discutir as atividades e ações. Durante o período do trabalho de campo, a 

observação das reuniões no tempo pedagógico foi que me permitiu identificar os problemas e 

as dificuldades para a materialidade da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes. De fato, como relata 

P1, nos primeiros e segundos anos, ter os professores envolvidos no projeto presentes no 

tempo pedagógico foi uma das facilidades, embora tenha identificado que os problemas na 

execução e na concepção para desenvolvimento do Projeto História da África, cultura afro-

brasileira. Em 2010 o tempo pedagógico ficou comprometido e não mais aconteciam as 

reuniões quinzenais do coletivo da escola, e mesmo com toda a dinamicidade, o conhecimento 

e experiência, P1, não tinha parceiros com quem dialogar efetivamente sobre as atividades do 

Projeto História da África, cultura afro-brasileira e indígena. 

                                                
33 Os professores da rede de Contagem têm dentro do seu tempo de trabalho que é de 22:30 horas, 4:00 para 
destinada ao tempo pedagógico, que é o tempo destinado para planejamento de atividades, reuniões, formação 
continuada e outras atividades extra-classe. 
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 Na Escola 1 o professor responsável pelo Projeto Afro-indígena em sala de aula, 

praticamente fazia um trabalho solitário dentro do seu tempo pedagógico e poucas foram as 

vezes que o vi preparando e organizando as aulas do projeto ou construindo estratégias para 

solucionar os problemas enfrentados para o desenvolvimento do projeto na sala de aula. Na 

Escola 1 o uso da regência partilhada, embora estabelecida no projeto político pedagógico, 

não se efetivou durante o período da nossa observação. A proposta de envolvimento do 

coletivo da escola no desenvolvimento do Projeto Afro-indígena era algo que estava somente 

no papel, pois na verdade não havia acompanhamento da coordenação e supervisão 

pedagógica e nem mesmo diálogo com os demais professores e seus respectivos conteúdos 

curriculares. As únicas vezes que o projeto mobilizou todos os professores foi para o 

desenvolvimento da atividade sobre o 13 de maio e para a comemoração do 20 de novembro, 

dia da Consciência Negra, mas sem uma devida discussão, planejamento e organização. O 

êxito na eliminação das discriminações e para a emancipação dos grupos discriminados está 

no fato que “a escola e os professores não podem improvisar” (BRASIL, 2004, p.15). 

 Considerando o processo vivenciado para o desenvolvimento do Projeto Afro-

indígena, P7 relata que 
 

[...] por não ser uma matéria tradicional como matemática, ciência que ela é 
avaliada, conta pontos, é sequencial como um número maior de aulas, então tem 
uma dificuldade a mais, principalmente pela aceitação do aluno. Deveria ser mais 
integrado com outras disciplinas [...] não só por causa do aluno, mas também por 
causa dos professores que precisam ter essa consciência negra também, que é um 
fator de importância. [...] Mas ainda precisa de uma integração maior como grupo de 
professores também, para que esse projeto tenha mais realismo, sabe. Tenha mais 
aceitação dos alunos. Ele precisa de ser melhor estruturado, no meu modo de pensar. 
[...] (Entrevista de P7) 

 

 Não há integração, não há interdisciplinaridade no desenvolvimento do projeto, tanto 

que alunos e professores têm dificuldades de entender os objetivos e a importância do Projeto 

Afro-indígena como parte do currículo. A interdisciplinaridade é apontada por P7 como a 

estratégia para que o Projeto Afro-indígena se efetive na escola, tenha realismo como ele diz, 

bem como para que alunos e professores desenvolvam a consciência negra. 

 A preocupação com a interdisciplinaridade também é aponta, por P4, como problema 

do Projeto História da África e cultura afro-brasileira. 

 
[...] outra falha, entre aspas, a não colaboração, a não integração, a 
interdisciplinaridade deste projeto. Por exemplo, eu sou professor da área de 
geografia e não fui chamado para participar. [...] este projeto deveria fazer parte da 
matriz curricular de geografia, de história, já desde o início do ano [...] teria que ser 
amplo, uma interdisciplinaridade maior. Porque que eu falo isso: é um tema muito 
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rico, muito vasto, que além de você aproveitar estas questões relacionadas à história 
do tráfico negreiro, a questão geográfica, poderia relacionar isso a biologia, à 
matemática, à literatura e outras disciplinas afins. Eu acho que este projeto pecou 
neste sentido e ficou muito centrado em poucas pessoas. (Entrevista de P4) 

 

 Considerada na perspectiva interdisciplinar as práticas curriculares relacionadas à Lei 

10.639/2003 e suas diretrizes nacionais contribuiriam para que as escolas superassem a 

determinação legal do ensino da História da África, da cultura afro-brasileira às áreas de 

Educação Artísticas, de Literatura e de História, ou mesmo restringindo a responsabilidade 

somente ao professor de História. 

 O relato de P7 é importante também por revelar que o combate ao racismo e a 

discriminação explicitados como objetivos do projeto Afro-indígena contribuem para o 

desenvolvimento da consciência negra dos alunos e professores, no sentido que 
 

entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se da 
sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as 
influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da cultura 
dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, 
notadamente as negras. (BRASIL, 2004, 16) 
 

 Por último não podemos deixar de considerar que apesar dos conflitos e tensões, o que 

as escolas têm realizado em termos de práticas curriculares que contemple a História da 

África e a cultura afro-brasileira aconteceu em razão da flexibilidade garantida pela 

organização das turmas por ciclos e a existência dos tempos pedagógicos. 

 O processo de materialidade da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes que se configura 

neste ambiente tenso e conflituoso como o que encontrei nas duas escolas pesquisadas, mas 

em toda essa dinâmica destaco que considerar que os professores desempenharam um papel 

fundamental na materialidade do currículo. 
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5.5. O papel do professor na materialidade do currículo 
 

 

 Neste momento cabe uma análise sobre o papel desempenhado pelo professor na 

materialidade práticas curriculares relacionadas à lei 10.639/2003, pois tratar de entender a 

escola não apenas como espaço da produção e reprodução das desigualdades raciais, mas que, 

também, constitui-se no lugar para o desenvolvimento de práticas, saberes e conhecimentos 

dos grupos étnico-raciais e das culturas ausentes na seleção curricular. (SANTOMÉ, 1998) 

 No caso da minha pesquisa procurei compreender a escola e, particularmente, a prática 

do professor em sala de aula, como instrumentos importantes na desconstrução do preconceito 

e do racismo e na construção de uma educação antirracista e atenda à educação das relações 

étnico-raciais. 

 É preciso considerar que a obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura 

afro-brasileira no currículo escolas contribui para romper com a perspectiva até então 

predominante de uma educação focada em uma visão cultural hegemônica de caráter 

monocultural e eurocêntrico.  

 Ao pensar no papel do professor é necessário não esquecer que a formação dos 

docentes, até então, tem se dado “nos marcos das desigualdades, dentro de uma ideologia que 

reforça a hierarquização das relações e das oportunidades” (OLIVEIRA, 2009, p. 56-57), 

situação que muitas vezes é reforçada pela estrutura escolar e pela prática em sala de aula.  

 Neste novo cenário inaugurado pela lei 10.639/2003, Gomes e Silva (2002) apontam 

que o principal desafio tanto para a formação de professores quanto para o currículo está 

relacionado à questão do trato com a diversidade étnico-cultural, que durante muito tempo 

esteve relegada a um plano secundário, e somente na última década passou a receber um 

maior destaque. 

 A conjuntura educacional brasileira trouxe novos desafios para se pensar a educação e 

o currículo atentos à diversidade cultural e étnico-racial e desestigmatização de grupos 

subalternizados. 

 Os novos paradigmas impostos pela lei 10.639/2003 para o campo do currículo vêm 

provocando um importante conflito entre o paradigma monocultural e o paradigma de 

reconhecimento da diferença e da diversidade. Esta conflitualidade, como estabelece Souza 

Santos (1991), contribui para provocar uma turbulência nos mapas culturais que constituíram 

a base para os sistemas de educação eurocêntricos. 



77 
 

 

 No centro deste conflito identifico o professor. Sobre o professor é importante 

considerar que muitos receberam um processo formativo centrado na perspectiva etnocêntrica 

e eurocêntrica e que agora se encontram desafiados a darem conta da questão da diversidade 

étnico-racial.  

 Destacamos o professor, que embora não seja objeto específico desta dissertação, deve 

ser reconhecido como um sujeito ativo na mediação do currículo em sala de aula. Neste 

sentido Sacristán destaca que 

 
[...] o professor é um elemento de primeira ordem na concretização desse processo. 
Ao reconhecer o currículo como algo que se configura na prática (grifo do autor), e 
é, por sua vez, configurado no processo de seu desenvolvimento, nos vemos 
obrigados a analisar os agentes ativos no processo. Este é o caso dos professores; o 
currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos - a 
influência é recíproca. (SACRISTÁN, 2006, p.165) 

  

 Na perspectiva apontada por Sacristán observo que a transposição para prática das 

determinações da lei 10.639/2003 e das orientações curriculares para a educação das relações 

raciais têm se dado graças à capacidade e empenho do professor, que também vem sendo 

moldado por essa nova demanda curricular, sobretudo porque ele é levado a rever não só o 

seu processo formativo anterior, bem como a sua prática em sala de aula.  

 Ao professor cabe abrir-se a uma nova perspectiva curricular para o trato com a 

diversidade e a diferença. Evidente que tudo isso dentro de uma conflitualidade instaurada no 

ambiente escolar para inclusão no currículo da História da África e da cultura afro-brasileira, 

considerando, também, neste processo, a organização do currículo, da escola e dos tempos 

escolares. 

 Aos professores cabe romper com o silêncio e silenciamento que tem predominado no 

que diz respeito às relações raciais e a superação da perspectiva do mito da democracia racial, 

o que não é tarefa muito fácil, porque vem se dando neste ambiente conflitivo que se 

estabelece no processo de materialização da lei 10.639/2003. 

 Em relação aos professores Silva (2010) considera que 

 
[...] lhes cabe, ao incentivar e criar condições para busca de conhecimentos empenho 
para compreender, ajudar a superar, a evitar sofrimentos causados pela 
ridicularização de traços físicos, desqualificação de comunidades, de grupos étnico-
raciais, depreciação de pertencimento religioso. O professor que assume sua função 
de intelectual se encontra em permanente exame e crítica da realidade em que ele e 
seus alunos vivem. (SILVA, 2010, p. 739) 
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 O estabelecimento da obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura 

afro-brasileira no currículo, fruto das lutas sociais instauradas na sociedade brasileira e 

acolhidas pelo Estado, não deixa de ser algo que é imposto de fora para dentro das instituições 

escolares. O que leva a “conceber e entender como realmente os espaços escolares são lugares 

de reconstrução do conhecimento e da prática prefigurada pelos currículos, impostos de fora 

às instituições escolares”. (SACRISTÁN, 2006, p.166). 

 Trata-se de pensar no “professor como intelectual transformador”, preocupado com o 

sofrimento e as lutas dos oprimidos, que procura veicular a chamada “memória perigosa”, 

trazendo à luz e ensinando os “silêncios” do currículo oficial (MOREIRA, 2001, p.12-13).  

 Como estabelece Moreira (2001), desta maneira o professor intelectual transformador 

esforça-se por tornar o pedagógico mais político, entendendo a educação e a escolarização 

como luta em torno da definição de significados e de relações de poder, e o político mais 

pedagógico, ao tratar os estudantes como agentes críticos. 

 Cabe destacar que o trabalho dos professores no desenvolvimento de práticas 

curriculares centradas na educação das relações étnico-raciais, no ensino da História da África 

e da cultura afro-brasileira tem se dado dentro de espaços de autonomia da escola e da sala de 

aula. 

 Nesta conjuntura o professor precisa ser e estar preparado 

 
para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, 
sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos 
étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e 
povos indígenas. (BRASIL, 2004, p.11) 

 

 Assim, considero que na sua tarefa de ensinar cabe ao professor “a rejeição mais 

decida de qualquer forma de discriminação” e o reconhecimento que “a prática do preconceito 

de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a 

democracia”. (FREIRE, 1996, p. 39). 

 Neste sentido o relato de P1 é bastante esclarecedor sobre a postura que deve ter o 

professor que está envolvido no processo de desenvolvimento de práticas curriculares 

relacionadas ao ensino da História da África e da cultura afro-brasileira. 

 
Por isso que eu acho que a Lei 10.639[...] O cara que trabalha com isso, ele tem que 
ter uma postura mais política, não é só querer. (Entrevista P1) 
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 Como relata P1 para o empenho do professor neste processo, não basta apenas o 

querer, é preciso ter uma posição política, principalmente se considerarmos o ambiente 

conflitivo que se estabelece no estabelecimento de um novo paradigma curricular. Postura 

política para se posicionar criticamente diante das situações de racismo e de discriminação 

que como escreve Freire (1996) ofende o ser humano e nega a democracia, assim como, frente 

as relações de poder estabelecidas na luta pela instituição no currículo dos conhecimentos e 

dos saberes dos grupos subalternizados.  

 Neste contexto trata-se de como bem observou P3, de também 

 
[...] despertar no professor o pensamento crítico sobre o currículo. Ele não é gratuito. 
Ele é uma construção histórica, cultural, não é. E neste sentido, acho que alguns 
professores ainda estão muito ligados ao conceito mais antigo, entre aspas, de 
currículo. Assim, de pensar o currículo como algo fechado, como algo dado por, que 
não pode ser revisto. Acho que essa é uma dificuldade. E aí não só com relação à 
História da África e cultura afro-brasileira, mas também a qualquer outra mudança. 
(Entrevista de P3) 

 

 O conhecimento da teoria curricular pelos professores contribuiria em muito para o 

avanço dos Projetos sobre a História da África, da cultura afro-brasileira, mas como revela P3, 

os apegos a outras perspectivas curriculares mais tradicionais ou conteudistas que trazem 

dificuldades e constituem pontos de tensão dentro das escolas. 

 A atuação dos professores na tradução para a prática das diretrizes para o ensino da 

História da África e da cultura afro-brasileira é revelador também das concepções dos 

mesmos sobre o currículo. 

 O comprometimento dos professores tem se dado devido à complexidade da realidade 

vivenciada em sala de aula no que diz respeito às relações étnico-raciais e situações de 

discriminação e preconceito. Ilustrativo desta realidade é o depoimento de P1 sobre uma 

atividade realizada em sala um seminário sobre racismo. 

 
Então em 2004 [...] teve um divisor de águas, que foi quando eu me atentei mais 
para as discussões das relações étnico-raciais [...]. Quando a gente tava fazendo um 
seminário com os alunos, discutindo um pouco a questão do racismo, uma aluna 
negra, fora dos padrões que a sociedade define como belo. Longe, muito longe 
disso. Ela virou pra mim e disse que pela luz que estava iluminando a sala de aula 
que não casaria com um negro. Eu assustei com isso. Porque era a primeira vez que 
eu tinha ouvido algo tão pesado. E aí eu retornei para ela e perguntei por que ela 
faria isso. Na época ela tinha uns 16 anos. Ela falou pra mim: “Professor você não 
sabe o que é ser negra aqui? E ser desde pequenininha passar na rua os meninos 
chamar você de macaca, de macaca gorda. Você chegar numa festinha e não ter um 
dinheiro para cuidar do cabelo e ter que passar gordura, óleo no cabelo para dar 
uma baixada. Você chegar numa festinha e vê suas colegas tudo, os meninos 
chegando e tudo dando beijinho e ninguém chegando em você. Então eu não quero 
que a minha filha, que as minhas filhas passem pelo que eu estou passando. Então, 
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se Deus quiser eu não vou casar com um homem negro.” Essa fala foi o divisor de 
águas do meu engajamento com a questão racial. No ano anterior já havia sido 
aprovada a Lei 10.639. E aí a gente começou de uma forma mais politizada. Quer 
dizer passou a ter uma preocupação maior com isso. Quando eu cheguei em 2007. 
Fiquei um ano fora da escola e quando eu voltei à questão da Lei já era uma 
orientação específica no currículo. E aí como eu já tinha uma trajetória. Já tinha uma 
preocupação com isso, eu acabei assumindo [...] essa condição de ser o puxador das 
discussões sobre a lei 10.639 e do currículo na escola. (Entrevista de P1) 

 

 É a situação vivenciada pelos professores, dentro da sala de aula e na escola, que tem 

sido o divisor de águas para o efetivo posicionamento político e para, como escreve Silva 

(2010, p.739) “ajudar a superar, a evitar sofrimentos causados pela ridicularização de traços 

físicos, desqualificação de comunidades, de grupos étnico-raciais”. Importante, também, tem 

sido o desenvolvimento de práticas curriculares que conduzem à uma educação antirracista e 

questionadora das hierarquizações e das assimetrias entre os grupos étnico-raciais.  

 Entre os professores entrevistados identificamos que apenas P1 e P8 haviam feito um 

curso específico sobre História da África e cultura afro-brasileira, os outros, possuíam pouco 

conhecimento sobre a Lei 10.639/2003 e suas diretrizes, bem como sobre as relações étnico-

raciais. Uma parte destes professores concluiu a sua graduação no período após a aprovação 

da Lei e durante a formação não receberam nenhuma informação ou tiveram disciplinas 

relacionadas às relações étnico-raciais no Brasil.  

 Neste sentido, perguntando a P3 se havia recebido alguma formação na sua graduação 

sobre a História da África e cultura afro-brasileira, este relatou que  

 
A gente veio tomar conhecimento disso foi trabalhando enquanto professor. 
(Entrevista de P3). 

 

 Deste modo é ao chegar à escola que o professor tem o primeiro contato e começar a 

tomar conhecimento das questões relacionadas à diversidade e relações étnico-raciais, 

sobretudo, quando a escola tem um projeto ou práticas curriculares em desenvolvimento como 

é o caso das duas escolas pesquisadas. 

 Assim as tensões e as dificuldades enfrentadas para no processo de materialização da 

10.639/2003 e suas diretrizes passam não só pelo compromisso político pedagógico, mas 

também pelo investimento na formação para que efetivamente possam dar conta dos desafios 

para a efetivação de uma educação multicultural e antirracista. 
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6. AS INTENÇÕES E IMPORTÂNCIA EM TRABALHAR COM A LEI 10.639/2003: 

MUDANÇA DE MENTALIDADE E CONSTRUÇÃO DE VALORES 

 

 
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua 
pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para 
odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem 
aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o 
amor chega mais naturalmente ao coração humano que 
o seu oposto. A bondade humana é uma chama que 
pode ser oculta, jamais extinta. (Nelson Mandela) 

 

 

 Uma questão que propus verificar durante a pesquisa foi a de procurar entender a 

intenção, bem como, a compreensão dos professores e dos alunos sobre a importância do 

desenvolvimento de uma prática curricular orientada pela Lei 10.639/2003 e suas diretrizes.  

O fato das duas escolas estarem desenvolvendo a cerca de três anos práticas e projetos 

relacionados ao ensino da História da África e a cultura afro-brasileira constituía uma 

possibilidade de compreensão desta questão. 

 Como já apontei, a obrigatoriedade da Lei e as demandas provenientes da realidade da 

comunidade escolar são elementos importantes no processo de comprometimento das escolas 

e professores com a materialidade do ensino da História da África e da cultura afro-brasileira. 

 Um dos aspectos que justificam a importância do desenvolvimento nas escolas de 

práticas curriculares relacionados ao que estabelece a Lei 10.639/2003 e suas diretrizes tem a 

ver primeiramente com as características do público atendido pelas escolas, que na sua 

maioria é composta por negros.  

 O relato de P6 ilustra bem esta realidade,  

 
Eu acho que aqui, especialmente, porque a gente tem a clientela bem diversificada. 
Uma grande maioria de alunos afrodescendentes. Acho que isso contribui pra quebra 
de alguns preconceitos, para esse assunto ser debatido até entre eles e eles crescerem 
com uma visão um pouco melhor do que é ser negro. As pessoas passarem a se 
respeitar mais. (Entrevista de P6) 

 

 No relato de P6 pode-se identificar uma das principais características da educação 

multicultural crítica que é o desenvolvimento práticas e ações que contribuam para a redução 

do preconceito.  A quebra de preconceitos e a afirmação da identidade negra aparecem como 

dimensões importantes no desenvolvimento de práticas curriculares relacionadas à Lei 

10.639/2003. Neste sentido, a incorporação pelas escolas das demandas dos negros por 
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reconhecimento, valorização e afirmação de direitos exige, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino da 

História e da Cultura Afro-brasileira e Africana, 

 
que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que 
desqualificam os negros e salientam estereótipos, palavras e atitudes que, velada ou 
explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos 
negros, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual. A valorização e respeito 
às pessoas negras, à sua descendência africana, sua cultura e história. (BRASIL, 
2004, p. 12) 
 

 O questionamento dos preconceitos explícitos ou velados deve estar direcionado para 

promover e criar um maior respeito entre as pessoas num espaço, como a escola, que recebe 

uma clientela diversificada. 

 O convívio e o respeito pelas diferenças é outra dimensão fortemente destacada e que 

nos remete para o que diz Gomes e Silva (2002), ao considerarem que não podemos tratar a 

diferença como um estigma, pois é um constituinte do nosso processo de humanização. Por 

isso o reconhecimento da diferença constitui um fato que independe da lei. 

 
Eu creio que não só por trabalhar a lei. É claro que a lei existe e a gente tem que 
respeitá-la e tem que ser o nosso foco mesmo. Mas eu creio que apesar de existir 
uma lei, isso deva ser trabalhado com relação a aprender a conviver em sociedade 
com as diferenças. Eu vejo que isso te que fluir com naturalidade, porque faz parte 
da nossa sociedade. Não é por ter uma lei imposta, mas por ser algo que deva 
acontecer. Porque como seres humanos, nós temos que respeitar mesmo todas as 
diferenças. E conviver com as diversas situações que aparecem. [...] Porque faz 
parte, sempre fez parte, só que agora com uma consciência maior. Parece que há um 
nível maior de informações, até mesmo por causa das mídias, que estão divulgando 
isso mais intensamente. Mas eu vejo que isso faz parte do processo educacional 
mesmo. (Entrevista de P5)  

   

 Os professores compreendem a importância de lidar com as diferenças e que a tomada 

de consciência da presença desta dentro da escola demanda o desenvolvimento do trato com a 

mesma. A acolhida das diferenças e da diversidade associada ao questionamento das relações 

de poder que produzem hierarquização e assimetrias entre os grupos constituem uma 

perspectiva fundamental de uma educação e de um currículo multicultural. A consciência da 

sua relevância e emergência da questão das diferenças no processo educacional, como destaca 

P5, se deve ao impacto que a mesma provocada no mundo contemporâneo. Trata-se de 

entender que a Lei 10.639/2003 e as suas diretrizes curriculares podem contribuir para 

promover efetivamente a igualdade étnico-racial e a não discriminação dos negros dentro da 

escola. 
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 É evidente que este processo não se dará sem o questionamento e a superação da 

prática curricular eurocêntrica e homogeneizante que procura, como destaca McLaren (1997), 

interrogar a própria cultura da branquidade. Branquidade que deve ser entendida como uma 

forma de etnicidade, pois, a sua naturalização constitui um indicador cultural contra a qual a 

alteridade é definida.  

 O aprofundamento sobre a branquitude é de grande importância na sociedade 

brasileira onde “ainda persiste um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e 

valoriza principalmente as raízes européias sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as 

outras, que são a indígena, a africana, a asiática”. (BRASIL, 2004, p.14) 

 Gomes (2001) considera 

 
que a escola ainda está assentada numa ideologia racial que faz do predicado branco, 
da brancura, o “sujeito universal” e do sujeito branco um predicado contingente e 
particular. Essa brancura ainda arraigada no pensamento pedagógico e na prática 
escolar. O ideal de brancura tão incrustado em nossa história torna-se uma abstração 
e é reificado e colocado na condição de realidade autônoma, independente. 
(GOMES, 2001, p. 92-93)  
 

 Devemos considerar que a diversidade entendida como construção histórica, social e 

cultural implica em um trato igualitário e democrático em relação àqueles considerados 

diferentes. (GOMES, 2007, p.25) 

 
Os objetivos do projeto são muito positivos. Procura dirimir qualquer dúvida, 
qualquer preconceito que os alunos possam ter com outro colega, tratando desta 
questão do racial e valorizando também a própria identidade. E a importância dele é 
a valorização efetiva [...]. É trabalhar as mentes dos alunos para o futuro com menos 
preconceitos, que a gente sabe que sempre vai existir, mas tentar reduzir essas 
disparidades [...].(Entrevista P4) 

 

 Assim como destaca P4, em seu depoimento, um currículo atendo às diferenças deve 

resultar numa valorização efetiva das mesmas, no sentido que este conduza à mudança de 

mentalidade, uma vez que o racismo, como uma marca permanente da sociedade, continuará 

definindo as hierarquias e desigualdades na sociedade e na escola. Deste modo podemos 

afirmar que um currículo centrado no ensino da História da África, da Cultura afro-brasileira e 

atendo à educação das relações étnico-raciais deve contribuir para o combate ao preconceito, 

favorecendo a redução das disparidades. 

 Como podemos perceber, os professores compreendem que é necessário numa 

educação antirracista, destinada a todos e não somente aos grupos discriminados, que se 
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estabeleça um processo que conduza à mudança da mentalidade, das maneiras de pensar e agir 

dos indivíduos e das instituições. 

 Neste sentido, Sacristán destaca que 

 
A incorporação de perspectivas ou componentes curriculares, como é o caso dos 
conteúdos relacionados com a multiculturalidade, em torno aos quais se pretende, 
não já uma assimilação, mas a transformação de formas de pensar, sentir e 
comportar-se. [...] Exige sensibilidade diante de qualquer discriminação no trato 
cotidiano, evitando que os próprios docentes sejam a fonte de juízos, atitudes e 
preconceitos que desvalorizem a experiência de certos grupos sociais, culturais, 
étnicos ou religiosos; sugere a importância de se cultivar atitudes de tolerância 
diante da diversidade e de se organizar atividades que as estimulem. O currículo 
multicultural exige, pois, mudanças muito profundas em mecanismos de ação mais 
sutis. (SACRISTÁN, 2001, p. 88) 

  

 A mudança de mentalidade, a tomada de posição e o não silenciamento diante das 

situações de discriminação no interior das escolas podem ser identificados nos depoimentos 

dos professores. 

 
Um dia, na quadra, presenciei uma aluna chamar o porteiro de chita. “Você tá 
chamando ele de que?” “De chita.” Mas chita é um macaco do Tarzan. Você vai 
ficar chamando o porteiro assim só porque ele é negro?” Em seguida ela pediu 
desculpa para ele. (Depoimento de P7) 
 
Eu percebo que eles falam mesmo se percebem algum traço de racismo ou algo que 
revela um preconceito muito forte. Eles comentam mesmo. Eles discutem e buscam 
o que eles viram nos estudos. [...] Da mesma forma que o racismo. Quando surge 
alguma discussão sobre o negro. Sobre essa questão de preconceito contra o negro, 
eu vejo que eles se colocam em defesa do colega. [...] Vejo um se colocando no 
lugar do outro. Aquela questão da alteridade. (Entrevista de P5) 

 

 Estes depoimentos são reveladores da permanência no ambiente da escola de situações 

de discriminação e preconceitos, mas também mostram que há um movimento no sentido de 

questioná-los e de promoção da reflexão sobre seu conteúdo discriminador e de negação do 

outro. 

 Interrogados sobre as intenções para o desenvolvido dos projetos relacionados ao 

ensino da História da África e da cultura afro-brasileira pelas escolas, os professores, 

revelaram que a sua importância também está relacionada à necessidade de trabalhar o 

relacionamento entre os alunos em termos de valores, na perspectiva ética, de modo que, 

assim, se possa melhorar o trato no que diz respeito às relações étnico-raciais. 

 
O coletivo entendeu que o tema é relevante [...] pela importância também do 
relacionamento entre os alunos. (Entrevista P1) 
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Comemoravam-se datas, não havia a questão do trabalho em termos que valores. 
(Entrevista de P2) 

 

 O desenvolvimento dos projetos pelas escolas, apesar das dificuldades e limitações, é 

indicativo que a educação das relações étnico-racial, o ensino da História da África e da 

cultura afro-brasileira, não se restringe apenas a conteúdos, mas implica na construção de 

posturas éticas e mudança do olhar sobre a diversidade. A mudança de atitude e de 

mentalidade são elementos que devem fazer parte de um currículo atento às diferenças e à 

diversidade, o que, por sua vez, demanda o comprometimento e empenho das escolas e dos 

professores. 

 Esta perspectiva pode ser identificada no depoimento de P1, que ao falar das 

contribuições da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes para a escola, ele diz que a 

 
[...] História da África eu acredito que o objetivo maior é atitudinal. Ele não é de 
conteúdo. Se o cara quer respeito. Se o cara acredita que o racismo e o preconceito 
não são coisas inteligentes. O dia que ele quiser conhecer mais pega um livro e lê. 
Ele assiste a um filme e vai faz alguma questão. Então não adianta ele saber tudo. 
Ele pergunta o que é preconceito. Fala sobre o continente africano. Sabe tudo. Mas 
chega no recreio e tem uma postura preconceituosa. Valeu o projeto? Não valeu o 
projeto. (Entrevista de P1) 

 

 Observamos que o conjunto de conhecimento e saberes organizado e produzido pelo 

ensino da História da África e da cultural afro-brasileira, mais que transmissão de conteúdo 

deve levar à educação das relações étnico-raciais entre os indivíduos pertencentes a grupos 

diferentes. Na verdade trata-se de divulgar e produzir conhecimentos, formar atitudes, 

posturas e valores “que contribuam para a educação de cidadãos orgulhosos do seu 

pertencimento étnico-racial e que possam interagir na construção de uma nação democrática 

em todos igualmente tenha seus direitos garantidos e sua identidade valorizada”. (BRASIL, 

2004, p.10). 

 O aspecto cognitivo envolvido no processo de ensino da história da África e da cultura 

afro-brasileira, que deve promover os saberes africanos e afro-brasileiros, deve ser 

direcionado para que se alcance uma perspectiva que promova a educação das relações étnico-

raciais. A educação das relações étnico-raciais e antirracista devem conduzir a “aprendizagens 

entre negros e brancos, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto em 

conjunto para a construção de uma sociedade mais justa, igual e equânime.” (BRASIL, 2004, 

p.14). 

 A validade do projeto está na possibilidade de promover a mudança de atitudes e de 

comportamento, assim como a elevação da autoestima dos alunos negros. Não podemos 
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deixar de considerar que a escola e o currículo desempenham papel importante na formação e 

produção dos sujeitos. Nesta perspectiva o relato de P1 é muito ilustrativo da importância do 

Projeto História da África e da Cultura afro-brasileira. 
 
Então eu fico pensando em que a escola tem um papel fundamental no sentido do 
reconhecimento da construção da identidade do sujeito. Trabalhar História da África 
e cultura afro-brasileira, ela [...] quer trazer esse aluno à construção da sua 
identidade. (Entrevista P1). 

 

 Neste aspecto os relatos dos alunos foram importantes no sentido de revelar o impacto 

que a reflexão e o debate promovido dentro das escolas pelos projetos e atividades 

curriculares relacionados à História da África e da cultura afro-brasileira no trato com as 

diferenças. 
 

Antigamente os meninos ficavam um colocando apelido no outro. Do racismo e esse 
negócio assim. Tem melhorado bastante. Não acontece mais. (Entrevista de A4). 
 
Então é porque eu não gosto que fiquem chamando o outro de preto, carvão, feijão 
queimando. Aí a escola fazendo este projeto ajuda as pessoas pensarem mais. 
(Entrevista de A2). 
 
É um trabalho interessante porque ensina a gente a respeitar os outros. A viver 
melhor com os outros. A aprender mais. Respeitar melhor os outros. Ajudou porque 
acabou um pouco o preconceito na minha sala. Antes eles brincavam com 
brincadeiras sem graça. Agora já tá melhorando. Não tem mais muito o preconceito 
que tinha antes. (Entrevista de A1). 

 
 As ações e projetos têm possibilitado aos alunos a refletirem, pensaram e se 

posicionarem diante dos casos e situações de discriminação e de racismo. Há uma redução 

significativa nos casos de discriminação e preconceito racial. De fato durante o período da 

nossa observação na escola não observei, sobretudo na escola 2, nenhum tipo de 

comportamento e intolerância entre os alunos, seja dentro de sala de aula, seja noutros 

espaços da escola. Lembro que na Escola 2 um dos fatores que motivou o desenvolvimento de 

práticas curriculares relacionadas à Lei 10.639/2003 e suas diretrizes foi a identificação na 

escola de dificuldades entre os alunos relacionado a apelidos depreciativos e à discriminação 

racial. 

 Os relatos dos alunos foram importantes por ajudar a identificar os resultados 

alcançados pelas escolas. Apesar desta constatação não podemos deixar de considerar que o 

problema não foi ainda resolvido na sua totalidade, pois os próprios alunos relatam a 

permanência do problema da discriminação racial entre eles. 

 
Eu, particularmente, vejo ainda tem muita discriminação, muito preconceito [...] 
Acontece mais pela cor, falam bastante, assim, por exemplo. Como eu posso dizer? 
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Eles comparam muito com macaco, essa coisa. Eles já ligam diretamente com 
pessoas negras. Tem bastante. (Entrevista de A7) 
 

 O relato de A7 é importante porque durante o período de trabalho de campo pude 

identificar na Escola 1 uma série de dificuldades em relação à identificação dos alunos negros, 

que ainda são denominados como moreninhos, escurinhos.  Um caso ilustrativo e presenciado 

por mim se refere ao comentário feito por duas professoras, que relatando as dificuldades com 

a disciplina em sala de aula, diziam que os dois alunos traziam dificuldades para elas eram um 

escurinho e o outro moreninho. Presenciamos uma série de outras situações em que os 

professores revelaram as dificuldades de muitos alunos se aceitarem como negros. 

 Entre os professores entrevistados alguns revelaram dificuldades quando à 

identificação dos professores e dos alunos de acordo com o seu pertencimento étnico-racial, 

sobretudo, em razão das pausas nas falas durante as entrevistas. 

 O relato de A7 é ilustrativo das dificuldades dos negros assumirem a sua identidade. 

 
Mas por ser, assim, uma aula que trata sobre o racismo são as que ficam mais 
pesadas. [...] eles não deixam acontecer a aula. Eles ficam atrapalhando. Tem 
aqueles que não se aceitam como negros e aí falam que são morenos, pardos. “Ah, 
não tem nada disso não. Nós somos brancos, somos morenos.” [...]. Aí eles não 
consideram. Ficam zoando é preto, é macaco. Eles se consideram como morenos ou 
pardos. (Entrevista de A7). 

 

 As aulas que trazem a discussão sobre racismo são tensas, pesadas, porque mobilizam 

uma série de questões e dificuldades de aceitação da identidade negra, sobretudo, se 

considerando o imaginário étnico-racial brasileiro marcado por relações hierárquicas e 

assimétricas. 

 As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais que regulamenta a Lei 10.639/2003 

reconhecem 

 
o quanto é dura a experiência dos negros de ter julgados negativamente seu 
comportamento, idéias e intenções antes mesmo de abrirem a boca ou tomarem 
qualquer iniciativa. Têm, eles, insistido no quanto é alienante a experiência de fingir 
ser o que não é para ser reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de 
deixar-se assimilar por uma visão de mundo que pretende impor-se como superior e, 
por isso, universal e que os obriga a negarem a tradição do seu povo. (BRASIL, 
2004, p.14) 

 

 Fica evidente que ao considerar a questão da identidade as escolas e o currículo estão 

contribuindo para que a questão seja pautada, embora tenhamos que pensar a identidades não 

com claramente distinta e como uma construção história, no âmbito das tensas relações entre 
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os grupos étnico-raciais na sociedade brasileira. Por isso a necessidade da construção de um 

discurso e de uma prática que questione a branquidade, para que não seja o referencial a partir 

da qual as outras identidades devem se pautar. 

 Gomes (2005) nos lembra que constitui um grande desafio para os negros a construção 

de uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, desde cedo os 

ensinam que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo. Por esta razão “a construção da 

identidade negra no Brasil deve ser considerada não somente na sua dimensão subjetiva e 

simbólica, mas, sobretudo, no seu sentido político.” (GOMES, 2005, p. 43). 

 

 

6.1. A materialização do projeto História da África e Cultura Afro-brasileira 

 

 

 Consideramos que os dados até aqui analisados são de grande importância em razão 

do processo que encontramos nas duas escolas que revela as estratégias e práticas adotadas 

para dar materialidade e, ao mesmo tempo indicam o grau de empenho na construção de um 

currículo multicultural que contribua para desestigmatizar grupos até então silenciados por um 

currículo monocultural, garantindo-lhes o direito de ter suas histórias e saberes valorizados 

pela educação escolarizada. 

 Na analise que realizaremos neste capítulo veremos como as práticas desenvolvidas 

mostram que as duas escolas estão rompendo com o silêncio e, portanto, se posicionando por 

uma educação multicultural, contribuindo para “acabar com o modo falso e reduzido de tratar 

a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação 

brasileira”. (BRASIL, 2004, p. 18). 
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6.1.1. O Projeto Afro-indígena34 na Escola 1 

 

 

 Na Escola 1 o Projeto Afro-Indígena era desenvolvido em sala de aula uma vez por 

semana em cada turma do 2º e 3º ciclos e estava integrada no quadro de horário da escola, 

portanto adquirindo o status de uma disciplina específica para o desenvolvimento dos 

conteúdos e práticas relacionadas à História da África e a cultura afro-brasileira. 

 Como já destaquei anteriormente, o Projeto Afro-indígena era considerando uma 

referência na escola por possibilitar aos alunos dialogarem acerca da formação do povo 

brasileiro, contribuindo para a construção de uma educação de respeito à diversidade que 

promova a igualdade racial e a superação do racismo. Alinhada com o que propõe a Lei 

10.639/2003 e suas diretrizes, o Projeto Afro-indígena na Escola 1, busca valorizar a cultura 

afro-brasileira, africana e indígena no currículo escolar. De modo que, ao longo da pesquisa 

de campo, procuramos observar de que forma toda essa intenção se materializava 

efetivamente no currículo e como a diversidade étnico-racial estava sendo tratada na Escola 1. 

 Em relação à gestão do Projeto Afro-indígena, no formato de uma da disciplina 

ofertada semanalmente a todos os alunos, identifiquei diversas dificuldades para o seu 

desenvolvimento, dentre as quais se destaca a rotatividade dos professores: o primeiro que 

assumiu o projeto de fevereiro a abril, foi transferido para outra escola; o segundo, uma 

professora contratada, que trabalhou de maio a agosto e tinha pouca experiência e 

conhecimento para desenvolver o Projeto Afro-indígena; e o terceiro, também contratado, que 

ficou de setembro a dezembro, era mais experiente e com um bom conhecimento sobre a 

História do negro no Brasil, mas pouco sobre a História da África. 

 O relato de diversos professores da Escola 1 revela o quanto a rotatividade de 

professores constitui-se no grande problema para a gestão do Projeto Afro-indígena. 

 
O problema que eu vejo é essa rotatividade dos professores. [...] Eu sou supervisora 
do 3º ciclo e “X” do 2º ciclo. Então nós duas temos que estar ali orientando os 
professores. Acaba que tem dia que chega um que pede um tempo, eu é quem o 
oriento. Outras vezes é “X”. Quando a gente chega a conversar já saiu um novo e já 
tá entrando outro. Então a maior dificuldade da gente atualmente é a rotatividade do 
professor. (Entrevista de P9) 

 

                                                
34 A denominação do projeto como Afro-indígena se deve à consideração da Lei 11.645/2008 que alterou a Lei 
10.639/2003, embora tenhamos identificados somente práticas curriculares relacionadas à História da África e 
cultura afro-brasileira. Na nossa análise manteremos o nome Afro-indígena, conforme encontramos nos 
documentos da Escola 1. 
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Eu acho que também tem muito a ver com a organização da rede com um todo. Essa 
questão de contrato. Porque às vezes tem uma pessoa desenvolvendo um trabalho, 
mas ela ficou excedente, teve que sair, aí entrou o outro que mais ou menos caiu 
como que de pára-quedas. Não sei se esse outro que chegou pegou o que o outro 
estava trabalhando e deu uma lida para continuar. Então tem coisas externas também 
que acaba atrapalhando. Essa coisa de contratado, de licença. (Entrevista de P8) 

 

 O que se identifica mais uma vez, é que a materialidade da Lei 10.639/2003 está 

implicada dentro de uma dinâmica escolar relacionada a fatores como o tempo, a organização, 

o adoecimento dos profissionais da educação e à rotatividade dos professores por 

transferência e fim de contrato, o que provoca interrupções e descontinuidade no 

desenvolvimento da proposta curricular. Externamente há a interferência da própria 

organização e da administração de rede de ensino, como expressou P8, “tem muito a ver com 

a organização da rede com um todo”. Estes fatos revelam que não basta apenas a imposição 

de uma lei para que os direitos se efetivem e uma proposta curricular se materialize, pois há 

acontecimentos inerentes à organização escolar que se constituem em verdadeiros empecilhos. 

Por isso acredito que é preciso mudar a organização e reformular a estrutura da escola para 

que um currículo multicultural possa se materializar dentro dela. 

 Relacionado à questão da rotatividade está o fato que os dois professores que 

chegaram na Escola 1 não tiveram conhecimento e nem mesmo acesso aos documentos da 

escola e o que existia sistematizado sobre o Projeto Afro-Indígena. Em termos de 

sistematização do projeto encontramos a mesma realidade da Escola 2, que foi a ausência de 

um planejamento para o desenvolvimento do Projeto Afro-indígena ao longo do ano. De 

fevereiro a abril foi explorado o tema das africanidades mineiras com o professor dando 

acento à presença e participação dos negros na construção das cidades históricas de Minas 

Gerais, com destaque para a arte de Aleijadinho e que finalizaria com uma visita à Cidade de 

Ouro Preto. Como não havia uma proposta sobre o que seria desenvolvido ao longo do ano, os 

professores substitutos não tinham como dar continuidade, situação que revela a fragmentação 

do Projeto Afro-indígena e, portanto, o recomeçar do zero a cada mudança de professor. 

 Esta é uma realidade que observamos durante o trabalho de campo e que é muito bem 

revelado por P8 quando nos disse:  

 
Não sei se esse outro35 que chegou pegou o que o outro estava trabalhando e deu 
uma lida para continuar. (Entrevista de P8) 

                                                
35 P8 é pedagoga e está se referindo a P7, que foi o responsável pelo desenvolvimento do Projeto Afro-indígena 
de setembro a novembro de 2010. 
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 O relato de P7, quando perguntado se teve acesso ao que estava planejado, revelou que 

o conhecimento que teve sobre o que foi desenvolvido anteriormente foi consultando o 

caderno dos alunos e as anotações do diário. Por outro lado, P7 chegou na escola com a 

informação que faria uma “dobra de História” e que foi  
 
“com o sinal batido para [...] ir para a sala que eu fui saber das turmas, o livro 
didático e etc. Que eles falaram que era o projeto. [...] Eu perguntei se a professora 
que estava doente, se ela tinha deixando alguma coisa, algum cronograma, alguma 
orientação. Nem os diretores, nem o coordenador e tal, ninguém sabia de nada. Quer 
dizer que não tinha, não teve e não tem. E aí perguntaram prá mim se eu tinha 
condições. Tentaram olhar umas 4, 5 palavras que estavam escritas no diário, no 
planejamento. E aí que eu mesmo falei com eles, assim, que eles não se 
preocupassem que eu dava conta, que eu gosto do tema.” (Entrevista de P7) 

 

 De maio a agosto aconteceu o desenvolvimento de atividades relacionadas ao estudo 

sobre o processo abolicionista, o trabalho com símbolos da Copa do Mundo de Futebol, além 

de algumas dinâmicas onde a professora explorou com os alunos a compreensão dos termos 

como raça, etnia, racismo, preconceito, relações raciais e atividade em grupos que levam os 

alunos a refletirem sobre os efeitos e consequência do preconceito. Parte do material 

produzindo pelos alunos, em forma de cartaz, era exposto nos painéis da escola, uma prática 

muito adotada nas duas escolas, tanto que mais à frente faremos uma análise mais detalhada 

deste material. 

 Durante este período a professora se mostrou bastante insegura e com dificuldades 

para o desenvolvimento do Projeto Afro-indígena, tanto que contava com o apoio de outra 

professora, membro de um Terreiro de Candomblé, que estava afastada da sala de aula por 

motivo de saúde e desempenhava funções administrativa na Escola 1.  

 De setembro a novembro, acompanhamos mais de perto as atividades do Projeto Afro-

indígena sob a responsabilidade de P7, que ao longo do período desenvolveu com as turmas 

os seguintes temas: 

 

a) As Leis abolicionistas do século XIX 

b) Da senzala à favela 

c) Apresentação do filme Notícias de uma guerra particular36 

d) A linguagem do preconceito etnocêntrico (Anexo 8) 

e) A escravidão Brasil-mundo 
                                                
36 Notícias de uma Guerra Particular é um documentário brasileiro de 1999, produzido pelo cineasta João 
Moreira Salles, que retrata a vida de moradores e traficantes no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. 
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f) A presença africana nas cidades (Anexo 9) 

 

 Os temas cuidadosamente selecionados pelo professor revelam a preocupação em 

desenvolver junto aos alunos uma abordagem mais crítica sobre o processo histórico e a 

realidade do negro hoje no Brasil. A intenção era que os alunos pudessem estabelecer relações 

e compreendessem as consequências da escravidão e do racismo na vida da população negra 

no passado e na atualidade.  

 Em razão da ausência de uma proposta mais sistematizada, P7 relatou que 

 
como eu me identifico com essa questão. Eu mesmo passei a produzir a minha 
própria linha de pensamento, de condução com os alunos.  

 

 A linha de pensamento e trabalho adota por P7 em sala de aula foi numa perspectiva 

mais tradicional de aula expositiva com a apresentação do conteúdo no quadro, que era 

anotado pelos alunos no caderno. Esta foi uma dinâmica de trabalho que não envolvia e nem 

mesmo despertava o interesse da maioria dos alunos, pois efetivamente não anotavam nada e 

não acompanhavam a explicação. O próprio P7 relatou que os alunos  
 

[...] reclamam demais porque têm que anotar muito. Eles querem todo dia que eu 
leve uma folha escrita, para que eles não tenham que copiar nada no quadro. Mas eu 
nem gosto muito disso, que a gente fica produzindo muito material. A maioria deles 
nem pega aquilo, no final da aula tá tudo lá no chão [...], porque eles não se 
interessam. [...] Então eu prefiro tradicionalmente ficar no quadro e se tivesse outros 
recursos eu usaria, mas infelizmente eu ainda gosto que eles usem da escrita porque 
é uma forma pra mim deles ficarem ali escrevendo, um mínimo de assimilação ele 
tem ao escrever. (Entrevista de P7) 
 
[...] confesso que sozinho não consigo tanto pela disciplina, pela desorganização 
individual e coletiva dos alunos é muito difícil falar qualquer coisa para eles. 
(Entrevista de P7) 

 

 De fato P7 era alguém comprometido e interessado e as dificuldades enfrentadas por 

ele também estavam relacionadas á questão da indisciplina, o comportamento dos alunos, que 

constituía um dos grandes problemas da escola. Durante o período de nossa presença na 

escola todos os dias haviam alunos suspensos ou colocados para fora de sala por indisciplina. 

Dentro de sala P7 não estabelecia nenhum tipo de diálogo com as turmas sobre o tema, pois 

os alunos não demonstravam interesse e conversam o tempo inteiro ou ouviam música nos 

celulares. A opção de P7 pelo tradicional, de ficar no quadro, na verdade era uma estratégia 

para que pudesse manter o mínimo de controle sobre a turma, mas isso não resolvia a questão. 

Nem mesmo a nossa presença em sala, que despertava certa curiosidade nos alunos, alterava o 
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comportamento. Mas está não era uma dificuldade verificada com o Projeto Afro-indígena, 

outros professores e outros projetos enfrentavam as mesmas dificuldades.  

 Na perspectiva adotada por P7 observa-se o predomínio de uma prática conteudista, 

que como alerta Canen (2003) se configura como um paradigma distante da perspectiva 

antirracista de educação a ser desenvolvida com os alunos. 

 As entrevistas concedidas pelos alunos revelam o que eles pensavam sobre a prática de 

P7 para o desenvolvimento do Projeto Afro dentro de sala de das aulas. 

 
O professor, o jeito de explicação da aula. [...] Dá as atividades no quadro e não 
explica direito. A letra não dá para entender nada. Igual tem muitos amigos meus 
que nem anotam por causa da letra. E também ele não explica, porque alguns alunos 
não deixam. [...] Quando tava o professor “X” a maioria tinha interesse em aprender 
e agora entrou esse aí e os meninos estão desinteressados. [...] as aulas eram bem 
mais interessantes. [...] dava sobre História mesmo. [...] a letra dele, o jeito dele de 
explicar. Era bem melhor do que o professor que tá agora. (Entrevista de A5) 
 
O professor explica. Geralmente o professor, ele copia no quadro e ele explica. 
Todas as aulas que nós tivemos com ele foram assim. Só que com é a grande 
maioria da sala que não quer aprender cria dificuldade para ele. A minoria senta na 
frente e fica aquele tanto lá trás atrapalhando a aula. Acho que dificulta até ele falar, 
porque para a minoria. Porque a maioria que atrapalha, atrapalha a sala toda. 
(Entrevista de A7) 
  

 Os alunos reconhecem que as práticas e métodos adotados pelo professor no período 

entre fevereiro a abril foram mais significativas e os envolviam, o que nos leva a considerar 

que as práticas curriculares voltadas para o ensino da História da África e da Cultura afro-

brasileira precisam ser mais significativas e terem uma relevância cultural para os alunos. 

Precisa produzir, conforme propõe King (2002), um conhecimento centrado culturalmente 

onde 

 
[...] a memória cultural negra [...] produto de um conhecimento centrado 
culturalmente que é recuperado coletivamente por meio de um processo de 
aprendizagem mediado pela comunidade [...] inclui “o pensamento, a percepção e as 
estruturas de crenças”, que ao tomar “certas formas de conhecimento de si mesmo e 
do mundo possíveis”, funcionam a favor da integração de uma estrutura social 
existente ou a favor de uma estrutura alternativa imaginada. (KING, 2002, p.81) 
 

 Analisando essas práticas curriculares que encontramos na Escola 1, vale considerar o 

que Ladson-Billings (2008) chama de ensino culturalmente relevante, que é o ensino que 

valoriza a cultura como parte integrante da experiência escolar e que contribui para a 

promoção da identidade positiva dos negros, além de capacitá-los intelectualmente, 

socialmente, emocionalmente e politicamente. Este ensino culturalmente relevante é a antítese 
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do ensino assimilacionista que não considera as características culturais dos alunos e onde 

prevalece um daltonismo cultural que privilegia a cultura branca hegemônica. 

 O professor com práticas culturalmente relevantes destaca Ladson-Billings (2008), 

leva em consideração a interferência das relações sociais (racismo, preconceitos, 

discriminação etc.) nas capacidades dos alunos serem bem sucedidos e, deste modo, procura 

estimular em sala de aula o trabalho coletivo onde a aprendizagem cooperativa promove a 

formação de comunidades de aprendizes que se ajudam mutuamente e se preocuparem com o 

desempenho dos outros, de modo a preparar o aluno para o crescimento coletivo. 

 As dificuldades enfrentadas pelos professores nos levam a considerar que as práticas 

pedagógicas culturalmente relevantes constituem uma necessidade neste processo, que 

identifiquei nas escolas, de procurar dar materialidade a Lei 10.639/2003 e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino da História da África, da cultural afro-brasileira e a 

educação das relações étnico-raciais. 

 No mês de novembro a minha atenção se voltou para as atividades referentes ao que 

aconteceria em relação ao dia nacional Consciência da Negra, que está incorporado no 

calendário das escolas exatamente pela força da Lei. Esta é uma data que nas duas escolhas é 

a referência para a realização da culminância dos Projetos sobre a História da África e da 

Cultura afro-brasileira. 
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Figura 1 – Painel do Dia da Consciência Negra na Escola 1 

Fonte: Acervo do pesquisador 
 

 Na perspectiva multiculturalista crítica trata-se exatamente de superar a visão 

folclórica reduzida a festas, ritos e costumes. Mas, o que identificamos na Escola 1 foi que o 

professor não desenvolveu nenhuma reflexão em sala de aula sobre a história e o significado 

da data, acompanhamos a mobilização que foi feita entre os professores, mas isto já na 

semana de comemoração da data. Em razão das dificuldades já apontadas não havia nenhum 

planejamento específico, tudo foi organizado no improviso durante o intervalo do recreio. 

Após os diálogos dos professores sobre a orientação de P7 uma proposta aprovada foi a de 

cada turma iria produzir um painel relativo à data para enfeitar a escola para a comemoração 

do dia nacional da Consciência Negra. No dia da Consciência Negra além da exposição dos 

cartazes aconteceu a apresentação de danças e teatro preparado pelos alunos do 1º e P7 contou 

para todos a história do Quilombo de Palmares e de Zumbi. 

 Sobre o 20 de novembro, uma data que relembra a luta e a morte de Zumbi dos 

Palmares, é uma data histórica que ganhou relevância com a Lei 10.639/2003 dentro do 

calendário escolar, embora seja uma data consagrada pelo movimento negro brasileiro. 

Apesar das críticas sobre o viés comemorativo e folclórico, Fernandes (2005) destaca que esta 

data, ainda pouco discutida, representa uma “excelente oportunidade para os professores 
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trabalharem as múltiplas formas de resistência do negro à escravidão que lhe foi imposta e 

que se materializou na formação de inúmeros quilombos no decorrer de nossa história”. 

(FERNANDES, 2005, p. 384) 

 De fato as duas escolas pensaram em atividades para o 20 de novembro, mas 

efetivamente não identificamos a promoção afetiva da reflexão sobre a luta e a resistência 

negra. 

 Considerando a questão de comemoração de datas vale registrar o que foi promovido 

no 13 de maio nas duas escolas. Foram atividades com caráter bastante reflexivo e 

questionador da realidade do negro na sociedade brasileira. Na Escola 1, a atividade preparada 

pelo professor envolveu, durante todo o quinto horário todas as turmas da escola, no 2º turno, 

para que refletissem sobre a data. Para as turmas do 2º ciclo foi preparado o texto Todos 

somos diferentes e para o 3º ciclo o texto O negro e o mercado de trabalho. Os textos foram 

distribuídos para todos os professores, que ficaram encarregados de ler e desenvolver a 

reflexão sobre a data com os alunos em suas respectivas turmas. 

 Na ocasião optamos por acompanhar e observar a professora responsável pelo projeto 

numa turma do 7º ano. Em sala a professor aguardou a turma se organizar, embora a conversa 

se manteve ao longo de toda a aula, e após orientações sobre da atividade iniciou a leitura do 

texto O negro e o mercado de trabalho. Terminada a leitura a professora perguntou aos 

alunos o que entenderam e estes responderam que destacando a discriminação e as 

desvantagens dos negros em relação aos brancos no mercado de trabalho. Em torno da 

pergunta Quantos alunos negros tem em sua classe?, uma importante discussão estabeleceu-

se entre os alunos, no entanto, a sala estava bastante tumultuada naquele momento devido 

aumento da conversa. Este diálogo foi iniciado por um aluno branco que perguntava aos 

outros colegas qual era a sua cor e, logo em seguida os alunos passaram a contar quantos 

aluno negros tinham na sala, totalizando 16 alunos, praticamente a maioria da turma, que 

neste dia tinha 25 anos presentes. Não se aprofundou muito sobre esta questão e com já se 

estava no final da aula, a professora orientou os alunos sobre a entrevista que fariam com os 

pais sobre o tema. Nas semanas seguintes não conseguimos ter retorno do resultado da 

atividade e não identificamos a continuidade da mesma, pois a professora se ausentou da 

escola na semana seguinte. Quando a encontrei estava planejando uma atividade referente à 

Copa do mundo de Futebol na África do Sul, mas na perspectiva já descrita. 

 A descrição desta atividade sobre o 13 de maio é importante primeiro porque mostra o 

empenho do professor em promover entre os alunos uma reflexão mais crítica sobre a data 

levando os alunos a refletirem sobre as condições de vida dos negros no Brasil e as 
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consequência do racismo, em segundo, está o fato que atividades como essas possibilitam que 

os alunos reflitam sobre o seu pertencimento étnico-racial, por mais que isso ainda seja 

problemático. 

 Considerando esta realidade nos chamou-nos a atenção as imagens dos cartazes 

produzidos para o dia da Consciência Negra comemorado pela Escola 1. O cartaz apresentado 

abaixo foi construído, por uma das turmas do 9º ano da Escola 1, a partir da letra da música 

Canção nordestina da Banda Tribo de Jah, conforme podemos verificar abaixo. 

 

Figura 2 – Cartaz de comemoração da Consciência negra 
Fonte: Acervo do pesquisador 
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 O cartaz está bem estruturado e apresenta a reflexão crítica dos alunos a partir do 

conteúdo da música, para o dia nacional da Consciência Negra, mas no ambiente que ainda 

encontramos na Escola 1 onde a maioria dos alunos tem dificuldades de aceitação da sua 

identidade negra, a frase “As carências do Brasil” numa imagem de criança negra chorando e 

com semblante triste à é muito emblemática. A frase “As carências do Brasil” remete-nos a 

forma como o negro continua sendo representado na sociedade. 

 

 
Figura 3– Imagem de cartaz do dia da Consciência Negra 

Fonte: Acervo do pesquisador 
 

 A análise dessas produções é importante pela ideias e discursos veiculados por elas, 

particularmente, se considerarmos que a escola continua a pautar a sua prática e pensamento 

pedagógico a partir do ideal de brancura. De modo que cabe considerar o impacto destas 

imagens e mensagens sobre negros, brancos e pessoas pertencentes a outros grupos étnico-

raciais presentes na escola. 
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 Ressaltamos que as Diretrizes Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino da História da África e Cultura afro-brasileira recomenda a 
 
inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnicos-raciais, em 
cartazes e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser 
quando tratar de manifestações culturais próprias , ainda que não exclusivas, de um 
determinado grupo étnico-racial. (BRASIL, 2004, p.24) 

 

 Na maioria dos cartazes produzidos na escola, pelas mais diversas disciplinas, 

identificamos a predominância de tipos físicos de descendência européia, portanto de 

privilégio da brancura, como podemos observar na imagem do anexo 13. A análise destas 

produções é importante se considerarmos o seu impacto sobre a identidade da clientela 

atendida, no imaginário sobre os negros.  

 Por outro lado revela que embora as duas escolas estejam dando passos concretos, com 

seus projetos, no sentido que desenvolver uma educação antirracista, os dados coletados 

evidenciam o longo caminho que ainda precisa ser percorrido em direção a um currículo 

multicultural e uma prática interdisciplinar. 

 

 

6.1.2. O Projeto História da África e cultura afro-brasileira na Escola 2 

 

 

 Na Escola 2 pude acompanhar no mês de abril, na segunda semana de observação, a 

finalização do trabalho relacionado à cultura indígena, que foi iniciado no mês de março. 

 Acompanhei o desenvolvimento, em duas turmas do 9º ano, da confecção de cartazes 

sobre os povos indígenas brasileiros e que seria apresentado no dia do índio, como 

culminância do projeto. Esta atividade foi desenvolvida na aula compartilhada com a 

professora de Língua Portuguesa. Os professores orientaram os alunos sobre como deveria ser 

feito o trabalho, mas não acompanharam a produção e o diálogo dos alunos durante a 

execução da tarefa, pois estavam envolvidos noutras tarefas de preparação para a finalização 

das atividades sobre a cultura e história dos povos indígenas. 

 Durante o tempo que acompanhei a turma os professores não estabeleceram nenhum 

diálogo com os alunos em relação às particularidades culturais das populações indígenas. O 

acompanhamento dos trabalhos dos alunos foi possível observar as questões, as dúvidas, os 

estereótipos e os preconceitos sobre os indígenas, particularmente nos comentários feitos 

sobre as pinturas corporais, os adereços e vestimentas dos índios associadas a “roupas de 
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macumba”. Como não foi possível estar presente no trabalho desenvolvido nas aulas 

anteriores sobre a cultura e história indígena, no diálogo com os alunos identifiquei a pouca 

informação. O próprio material pesquisado pelos alunos na Internet para a composição dos 

cartazes era muito pobre em informação. Por outro lado foi possível também identificar que a 

atividade provocou diálogos interessantes entre os alunos nos grupos. Alguns relataram o 

contato com grupos indígenas em outras cidades, destacando as dificuldades vivenciadas 

pelos mesmos e a importância da luta pela preservação da sua cultura.  

 Num dos grupos uma das alunas relatou que a avó dela era indígena e que há muito 

tempo havia abandonada a aldeia, mas não sabia qual foi o motivo. Cabe destacar que estes 

relatos não foram aproveitados pelos professores no sentido de promover a problematização 

das mesmas. Seria um momento oportuno para o desenvolvimento de uma reflexão sobre a 

identidade, uma vez que a temática em foco promovia a reflexão entre os alunos sobre o seu 

pertencimento étnico-racial. 

 Especificamente sobre História da África acompanhei a atividade desenvolvida pelo 

professor de História nas aulas compartilhadas com a professora de língua portuguesa e a 

professora da turma do 3º ano do 2º ciclo. P1 nos informou que diferente de anos anteriores, 

neste ano de 2010, o trabalho seria desenvolvido partindo do continente africano. 

 O trabalho sobre o continente africano nas turmas do 9º ano teve-se início com uma 

atividade de colagem, tipo quebra-cabeça sobre os países africano (Anexo 1). Segundo P1 esta 

atividade tinha por objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento sobre África como 

continente (anotação do caderno de campo). Esta perspectiva foi reforçada pela professora de 

Língua Portuguesa que afirmou que a proposta surgiu “da confusão ainda presente entre os 

alunos, que imaginam a África como um país e não um continente, bem como do 

desconhecimento em relação aos nomes dos países africanos” (anotação do caderno de 

campo), situação identificada quando trabalhou sobre a literatura africana. 

 Os objetivos gerais que orientariam o trabalho sobre o continente africano, segundo 

P1, eram: 

 

a) Conhecer o continente africano, procurando entender a sua história, cultura e 

diversidade. 

b) Analisar as razões para a escravidão e as consequências desta na África e para os 

negros no Brasil. 
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 Os alunos individualmente ou em grupos deram início à atividade que de um modo 

geral agradou a todos, tanto que uma aluna fez uma intervenção elogiando o aspecto lúdico e 

criativo da tarefa. A atividade transcorreu muito bem, com os alunos concentrados e empenho 

no desenvolvimento da tarefa. Já no final aula o professor solicitou que consultassem a página 

125 do livro de Geografia, onde encontrariam o mapa político da África e, assim, poderiam 

concluir a atividade que era avaliativa. No intervalo do recreio, P1 comunicou a P4 o que 

estava desenvolvendo e que se relacionava com o conteúdo do livro de Geografia. Como já 

foi apontado anteriormente o recreio e a sala dos professores era o espaço singular para a 

articulação do Projeto. Esta atividade foi aplicada em todas as turmas do 9º ano, embora, 

tenhamos acompanhado a atividade somente em duas turmas. 

 O segundo passo dado por P1 foi a aplicação de um Estudo Dirigido37 (Anexo 4) sobre 

os aspectos geográficos e sociais do continente africano, tendo por base as informações do 

livro de Geografia38.  

 Antes de prosseguir na análise da atividade cabe destacar que nesta atividade 

encontramos o que Canen e Oliveira (2002) denominam como uma das categorias das práticas 

pedagógicas multiculturais que é a ancoragem social dos discursos. A ancoragem social se 

situa no campo da crítica cultural dos discursos relacionando-se com questão de hibridação 

dos discursos. A ancoragem social 

 
“leva a conexões entre discursos históricos, políticos, sociológicos, culturais e outros 
nas práticas discursivas multiculturais concretas, tendo em vista o alargamento dos 
quadros de referência pelos quais compreendemos as relações entre conhecimento, 
pluralidade e poder.” (CANEN; OLIVEIRA, 2002, p. 22-21). 

  

 Por outro lado, na atividade com o Estudo Dirigido desenvolvido por P1, a intenção é 

de desconstruir os discursos e as linguagens preconceituosas sobre o continente africano e 

sobre os africanos, o que coloca seu posicionamento na perspectiva de descolonização do 

discurso, outra categoria importante das práticas pedagógicas multiculturais. 

                                                
37 O Estudo Dirigido, como estabelece Cinel (2003), é uma técnica fundamentada no princípio didático de que o 
professor não ensina: ele é o agilizador da aprendizagem, ajuda o aluno a aprender. É o incentivador e o ativador 
do aprender. De maneira especial, essa técnica põe em evidência o modo como o aluno aprende. Pode atender, 
com vantagens, às exigências do processo de aprender, uma vez que, utilizando-se de dados reais contidos nas 
diferentes áreas do conhecimento, incentiva a atividade intelectual do aluno, força-o à descoberta de seus 
próprios recursos mentais, facilitando-lhe o desenvolvimento das habilidades e operações de pensamento 
significativas – identificar, selecionar, comparar, experimentar, analisar, concluir, solucionar problemas, 
aplicando o que aprendeu – e possibilitando-lhe ajustar-se às tarefas que deve executar para alcançar o previsto 
nos objetivos. 
38 O livro de Geografia citado é de MOREIRA, Igor; AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço. São Paulo. 
Ática. Aprovado pelo PNLD 2008 a 2010. A unidade 2 se refere à África, páginas 124 a 179. 
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 Como destaca Canen, 

 
“o multiculturalismo busca “descolonizar” os discursos, identificando expressões 
preconceituosas (metáforas e imagens discriminatórias), bem como marcas e 
construções da linguagem que estejam impregnadas por uma perspectiva ocidental, 
colonial, branca, masculina etc”. (CANEN, 2007, p.94) 

  

 Neste sentido, vale destacar o texto introdutório da Unidade 2 com o título A África: 

 
Com mais de 900 milhões de habitantes e cerca de 30 milhões de quilômetros 
quadrados, a África é uma grande continente formado por 53 países. Longe de ser 
um espaço homogêneo, na África há cerca de 800 grupos étnicos, cada qual com a 
sua língua e cultura. Vítima de um passado ligado a interesses políticos e 
econômicos externos e refém de instituições internacionais que comandaram a sua 
economia, o continente africano multifacetado em fronteiras que foram traçadas 
arbitrariamente pelos ex-colonizadores europeus durante o século XIX. Na África, o 
colonialismo passou, mas os prejuízos que causou ainda não foram solucionados. 
Nesta unidade você vai estudar o continente africano, que abriga as mais antigas 
evidências da presença do ser humano na Terra. 

  

Os capítulos desta unidade têm os seguintes títulos: 

a) Capítulo 10 – Paisagens naturais 

b) Capítulo 11 – Entre a riqueza e a pobreza 

c) Capítulo 12 – A África e suas regiões (I) 

d) Capítulo 13 - A África e suas regiões (II) 

 

 O livro de didático é um instrumento de formação da personalidade de crianças e 

adolescentes e como parte do currículo participa do processo de organização do conhecimento 

legítimo e verdadeiro. (APPLE, 1997; SILVA, Ana, 1995; LIMA, 2001). 

 Pesquisa recente realizada por Oliveira39 (2009) constatou que ainda persiste o 

privilégio da brancura, a predominância da valorização das culturas européias em detrimento 

à africana e indígena e no tocante à História da África poucas são as mudanças e acréscimos, 

uma vez que os conteúdos referentes à História da África ainda são abordados pelo viés dos 

temas tradicionais40 da historiografia, dificultando a desconstrução dos estereótipos e 

preconceitos sobre os negros e os africanos. Embora os livros analisados por Oliveira (2009) 

deem ênfase positiva às manifestações e as vivências culturais dos africanos e afro-brasileiros, 

                                                
39 A pesquisa de Oliveira teve como objetivo a análise curricular do livro didático, baseada nos Estudos 
Culturais, onde fez considerações sobre a representação da história e da cultura negra nos livros promulgados no 
contexto após a Lei 10.639/2003 identificando nestes as mudanças e as permanências. 
40 Os temas destacados por Oliveira são, por exemplo: A ocupação do continente africano, a escravidão e as 
permanência das imagens de sofrimento dos negros escravizados no Brasil. 
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por outro lado os estereótipos e as omissões presentes na concepção sobre a diversidade 

histórica e cultural contribuem para reforçar e perpetuar os preconceitos e a discriminação na 

sociedade brasileira. 

 Durante a atividade os alunos fizeram uma série de perguntas ao professor solicitando 

informações sobre as questões do Estudo Dirigido, particularmente sobre as personalidades 

como Nelson Mandela e Steve Biko. A partir destas questões e no dialogo de P1, que faz o 

papel de agilizador da aprendizagem, identificamos o conhecimento prévio dos alunos sobre a 

África. No diálogo entre o professor e os alunos houve um acento na História da África do Sul 

no que diz respeito ao Apartheid, o racismo e lideranças como Nelson Mandela. P1 deu 

continuidade à tarefa orientando os alunos sobre demais informações que encontrariam no 

livro. 

 Em seguida P1 lembrou aos alunos que o Estudo Dirigido deveria ser feita por todos 

no caderno e que quem não a concluísse deveria terminar em casa, pois valia pontos e é um 

conteúdo que será cobrado na Prova Brasil, ou nas provas de seleção da FUNEC, de modo 

que “todos devem estudar” e “cairá em algumas dessas provas”. P1 dá ainda mais ênfase à 

importância do Estudo Dirigido afirmando que “esse exercício com certeza tem assunto de 

prova”. Identificamos aqui dois aspectos, o primeiro relacionado o impacto das avaliações 

sistêmicas ou de concursos sobre o currículo escolar e, em segundo, da própria lei 

10.639/2003, que tem levado às escolas a incluírem a História da África como conteúdo a ser 

ensinado. Por outro lado também percebemos que está é uma estratégia do próprio professor 

para justificar o Projeto História da África e cultura afro-brasileira, em razão das tensões 

presentes na escola. 

 Uma terceira atividade organizada por P1, como parte conclusiva sobre o continente 

africano, foi a seção de Filmes sobre a África, que tinha como objetivo levar os alunos a 

identificarem o olhar europeu sobre os povos da África e sobre a África. A mostra de filmes 

sobre a África contou a participação dos alunos do 9º ano e do 8º e mobilizou as aulas e todos 

os professores das respectivas turmas do terceiro ao quinto horário. Para a sistematização da 

tarefa cada aluno recebeu uma ficha técnica (Anexo 4) onde incluíram um conjunto de 

informações sobre o filme visto e que na aula seguinte orientaria o debate. Os alunos 

escolheram os filmes de acordo com o próprio interesse e se dirigiram para as salas onde os 

mesmos seriam apresentados. 

 Os filmes (Anexo 5) selecionados pelo professor foram: 

a) Os deuses devem estar loucos 

b) Hotel Ruanda 
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c) O último rei da Escócia 

d) O Elo perdido 

e) Diamantes de sangue 

 Ao tomar conhecimento destes filmes perguntamos sobre quais teriam sido os motivos 

para a escolha dos mesmos. A maioria dos filmes são produções cinematográficas recentes 

sobre a África, compreendidas no período entre 2004 e 2006. Todos eles retratam, na 

linguagem da sétima arte, problemas e acontecimentos históricos recentes do continente 

africano com a intenção de chamar a atenção para seus problemas, mas por outro lado 

contribuem na verdade para reforçar uma imagem negativa sobre a África. 

 Estes dados são importantes considerando a discussão que existe sobre a forma como 

o continente africano e os negros têm sido representados na produção cinematográfica. Se a 

perspectiva é de desconstruir a visão negativa sobre continente africano em que sentido estes 

filmes, citados acima, contribuiriam para mudar a visão sobre o continente africano e os 

próprios negros? Há outros filmes em que o enfoque sobre a África é diferenciado e onde 

inclusive há um protagonismo maior dos africanos na luta contra o poder colonial e contra o 

racismo. A resposta dada por P1 foi que o objetivo da mostra era levar os alunos a perceberem 

as mensagens sobre o continente africano veiculadas pelos filmes. 

  Acompanhei o filme Elo perdido e durante a apresentação uma parte dos alunos 

acompanhava com mais atenção, enquanto outros estavam mais preocupados em completar as 

informações que estavam sendo solicitadas na ficha técnica, o que em alguns momentos gerou 

conversas que dificultavam ao grupo manter a atenção no filme. Ao longo do filme dentre as 

reações dos alunos diante das imagens e o diálogo entre os personagens, identificamos 

diversas reações do grupo. Uma cena do filme que gerou um incomodo e discussão entre o 

grupo foi quando os cientistas fazem a descrição fenotípica dos personagens negros. O riso foi 

generalizado e muitos alunos se olharam, outros abaixaram a cabeça demonstrando o 

incomodo com a reação dos colegas. Apenas um dos alunos questionou o fato de estarem 

todos sorrindo, uma vez que, como o mesmo observou, a sala era composta “por uma maioria 

dos alunos negros”. 

 Na semana seguinte foi realizado o diálogo como os alunos sobre a seção de Filmes 

sobre a África, que foi acompanhado por nós em duas turmas do 9º.  Antes de dar início P1 e 

a professora de Português, com a qual compartilhava a aula, informou para turma que os 

filmes era a atividade conclusiva e o objetivo era analisar as mensagens veiculadas pelos 

filmes sobre a África. Como na turma havia alunos que escolheram filmes variados, foi 

solicitado pelos professores que cada aluno apresentasse uma síntese oral sobre o que haviam 
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percebido. Os alunos fizeram a apresentação sem ter em mãos a ficha técnica. Durante a 

exposição dos alunos os professores foram fazendo intervenções no sentido de contextualizar 

a realidade apresentada pelos filmes, destacando os aspectos mais significativos embora com 

um enfoque mais informativo que crítico sobe a realidade do continente africano. No 

comentário sobre o filme Elo perdido o professor P1 fez um destaque maior sobre as teorias 

racistas construídas no século XIX e a visão dos europeus sobre a África e os africanos. 

 Esta foi uma atividade conclusiva do projeto sobre o Continente africano e pelo que 

observamos perguntamos: Qual a visão ainda predominante entre os alunos sobre o continente 

africano e os africanos? O que mudou? O que permanece? Que forma contribuiu para a 

construção da identidade dos alunos negros? 

 Temos que considerar que o filme trás um discurso e uma representação sobre o real 

que está perpassado pelas ideologias. No caso da análise dos filmes, os Estudos Culturais 

constituem uma importante perspectiva no sentido que contribuem exatamente para a 

desconstrução de narrativas que perpetuam as relações de desigualdade, o sexismo, o racismo 

e a discriminação. Entendemos que esta era a intenção de P1 ao organizar a mostra de Filmes, 

e neste caso os depoimentos dos alunos são reveladores de um lado de um processo inicial de 

mudança do olhar e do imaginário, mas de outro mostram a permanência de uma visão 

exótica e negativa sobre a África. 

 Para A1, falar sobre a África é 
  

Importante porque tem mais conhecimento sobre a África. Não ter muito 
preconceito.  Aprender mais sobre a África. Acabar com o preconceito sobre a 
África. Falar que a África é um país muito ruim. Esses negócios assim. Um trabalho 
que ele passou para a gente com 30 perguntas e aí a gente tinha que pegar o livro e 
responder. Sobre assuntos variados sobre doença, sobre o preconceito que havia. 
Sobre os aspectos positivos. Sobre que a maioria da riqueza que o mundo possui está 
na África. Porque tem pedras preciosas, a maioria da África. Animais. A natureza. 
(Entrevista de A1) 

 

 Como podemos verificar a África continua sendo representada como um país, 

permanecendo a ideia da homogeneidade, além da visão como terra de animais, de natureza, 

das doenças, das grandes riquezas minerais. Exatamente um dos objetivos do Projeto era 

mudar o imaginário ainda presente entre os alunos sobre África, visto como um país e não um 

continente diverso e plural. Sobre este imaginário devemos considerar que a sua construção se 

deve também às informações apropriadas dos meios de comunicação como a TV, o rádio, as 

revistas e os jornais, e o próprio livro didático, que veiculam aspectos negativos sobre as 

sociedades africanas e analisam de forma generalizada a realidade de todo o continente. 

Apesar da intervenção dos professores, na fala dos alunos, identificamos ainda a presença 
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perspectiva sobre a África como continente marcado pelos conflitos, guerras, miséria, 

pobreza. 

 E vale considerar que durante os meses de junho e julho aconteceu na África do Sul a 

copa do mundo de futebol, de modo que todas as atenções se voltaram para lá, embora as 

informações veiculadas pela mídia reforçam as ideias apontadas acima. Desde o início da 

pesquisa nossas atenções se voltaram para verificar qual seria o enfoque dado pelas duas 

escolas. Que África foi apresentada? Identificamos que nos painéis das escolas o que 

predominou foi uma série de trabalhos em que os alunos das diversas turmas reproduziram a 

mascote da Copa do Mundo de Futebol, colorido com as diversas cores das bandeiras dos 

países africanos, além de algumas notícias e imagens recortadas de jornais sobre os jogos e as 

curiosidades da África do Sul. Os alunos ao passar pelos painéis manifestavam muita 

satisfação em ver o seu trabalho exposto, mas eram atividades que não levavam a uma efetiva 

reflexão sobre o continente africano. Muitos destes trabalhos foram motivados por outros 

professores, mas sem uma relação direta com o Projeto História da África e cultura afro-

brasileira e mesmo durante as atividades desenvolvidas por P1 dentro de sala a referência à 

Copa do Mundo aconteceu uma única vez. Na escola 1 verificamos a organização de 

atividades similares nos painéis, pela professora responsável pelo Projeto Afro-indígena, mas 

uma análise mais crítica e aprofundamento em sala de aula estiveram ausente. Considerando a 

existência nas duas escolas de práticas curriculares relacionadas à História da África e Cultura 

afro-brasileira destaco que perderam uma situação impar para que pudessem explorar o tema. 

 Na Escola 2 uma outra atividade identificada foi a realização de um campeonato de 

futebol entre as salas, promovido pelos professores de educação física, onde os times 

organizados por cada turma foram identificados com nomes dos seguintes países africanos: 

Quênia, Argélia, Moçambique, Nigéria, Gana, Marrocos, Tunísia, Sudão, Costa do Marfim, 

Senegal, África do Sul, Camarões, Congo e Argélia. A quadra foi decorada com as bandeiras 

destes países, confeccionadas pelos próprios alunos. A escola não organizou um tempo 

específico e as partidas disputadas contavam apenas com a participação das turmas 

envolvidas. 

 O continente africano estava em foco, mas esta foi mais uma atividade que, conforme 

nos relatou P1, não estava articulada com o Projeto História da África e cultura afro-

brasileira. Nestes tipos de práticas desenvolvidas nas escolas identificamos que há um acento 

mais festivo, comemorativo, próprio de uma perspectiva de multiculturalismo folclórico onde 

se valoriza as culturas, mas não se pensa no desafio de construção das diferenças. (CANEN, 

2002; McLAREN, 1997) 
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 Para professores que não estiveram envolvidos no Projeto História da África e cultura 

afro-brasileira, mas que em suas disciplinas têm desenvolvidos estudos sobre o continente 

africano, como é o caso de P441, apesar das intenções os alunos ainda 

 
[...] estão imaginando a África, como continente sofrido, continente abatido, 
continente pobre. Todas as qualidades ruins que se possa imaginar. [...] a África 
ficou muito como uma coitadinha, que sempre apanha, mas que ela nunca tem as 
próprias pernas para poder andar. (Entrevista de P4) 
 

 Retornando ao relato de A1, notamos que Projeto, de certa forma, vem contribuindo 

para se 

 
[...] ter mais conhecimento sobre a África. Não ter muito preconceito.  Aprender 
mais sobre a África. Acabar com o preconceito sobre a África. (Entrevista A1) 

 

 Como se pode verificar, há uma compreensão pelos alunos da necessidade de se 

romper e de questionar a visão preconceituosa, favorecendo um maior conhecimento sobre a 

África, o que é também um indicativo que o Projeto História da África e cultura afro-

brasileira, mesmo com as ambigüidades, tem contribuído para a desconstrução das narrativas 

negativas sobre continente africano e seus povos. 

 E neste sentido, consideramos que 

 
Educadoras e estudantes são todos atores e atrizes em tramas e configurações 
narrativas que não desenvolveram, mas que são produtos de lutas históricas e 
discursivas que foram embutidas no inconsciente. As educadoras precisam aprender 
a conhecer os discursos internalizados, não apenas aqueles que orientam a 
ritualização de suas práticas docentes, mas também os que organizam suas visões de 
futuro. (McLAREN, 1997, p. 92) 
 

 Considerando que o estudo sobre o continente africano, tem contribuído para 

construção de conhecimento dos alunos sobre a realidade do continente africano, P4 relatou 

que se 
 
[...] surpreendeu com nível de informação, a seletividade de informações que eles já 
possuem e que já aprenderam. Por exemplo, eu fui comentar sobre o Apartheid na 
África do Sul já estavam dominando o assunto, mesmo que, lógico, no nível deles, 
oitava série ainda, não plenamente, eles já sabiam o que foi o Apartheid. Já sabiam 
das condições da África, por exemplo, a origem da pobreza, a origem de toda a 

                                                
41 Acompanhamos uma aula de P4 sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), tratando da situação do 
continente africano, concentrou a análise dos dados dos gráficos com os alunos. Ao longo da pesquisa estabeleci 
um diálogo constante com P4 no intervalo do recreio e em parte do seu tempo pedagógico sobre sua visão sobre 
o projeto na escola, sobre a compreensão que tinha da realidade do continente africano. 
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desigualdade social existente naquele continente. Eles têm essa noção, todas do 
processo de desenvolvimento do continente africano. (Entrevista de P4) 

 

 A análise feita até o momento corresponde à primeira parte do Projeto História da 

África e cultura afro-brasileira planejado para acontecer ao longo de 2010, porque os dois 

outros eixos que abordariam o tráfico transatlântico e o racismo não foram desenvolvidos, em 

razão do processo de transferência de professores efetivos e o termino do contrato de diversos 

professores. 

 O anuncio da transferência de P1 e da professora de Português, com a qual 

compartilhava as aulas do Projeto, foi feito no final do seminário sobre os filmes. Nesta 

ocasião P1 comunicou aos alunos que seria providenciado outro professor para da 

continuidade ao Projeto História da África e cultura afro-brasileira. Este processo de 

transferência dos professores se deu no final do mês de agosto42, portanto, no meio do terceiro 

bimestre e com o segundo semestre já iniciado, o que nos levou centrar a atenção no processo 

de continuidade do Projeto História da África e Cultura afro-brasileira. 

 Diante desta nova situação aproveitei para conversar mais uma vez com P1 sobre o 

Projeto História da África e cultura afro-brasileira e como este estava estruturado. Neste 

sentido e, segundo o relato de P1, as ações do projeto História da África e cultura afro-

brasileira, teria em 2010 os seguintes eixos: 1) Continente Africano; 2) A escravidão e o 

tráfico transatlântico; 3) O racismo. Estes foram os eixos construídos por P1 e era a partir 

deles que as atividades seriam estruturadas, nos mesmos moldes que aconteceu o estudo sobre 

o continente africano. A justificativa dada por P1 foi que, como o desenvolvimento do projeto 

dependia da disponibilidade de outros professores que estavam abertos para compartilhar as 

aulas, era necessário que as ações fossem flexíveis e sem muita rigidez. 

 Esta realidade e a forma como P1 garantiu o projeto foi relatado por ele da seguinte 

forma: 
 
Primeiro eu sempre tive uma postura na escola, que eu dizia o seguinte: “Gente, 
História da África e Cultura Afro-brasileira e agora a lei 11.645/2008 indígena [...] 
nós não estamos discutindo se queremos ou não queremos. É uma lei.” Então eu 
sempre tive essa conduta com os meus colegas. Eu não abri muito a guarda. Neste 
sentido, queremos ou não queremos. Então eu sempre tive a postura política de dizer 
que existe uma lei, que eu acredito que tem que ser cumprida e como um dos que 
estavam puxando o projeto. A outra questão é que eu sempre tive a preocupação de 
dialogar com os meus parceiros. Então, em momento nenhum eu tive uma postura 

                                                
42 Neste período não aconteceu somente a transferência de professores, mas também no final da agosto terminava 
o contrato de vários professores que eram contratado. Situação que afetará toda dinâmica organizativa e 
pedagógica da escola e inclusive a continuidade do Projeto História da África no 2º turno, onde o projeto tinha 
coordenadoras uma pedagoga e uma professora que trabalhavam na Escola 2 com contrato. 
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autoritária na discussão. “Olha, eu estou querendo trabalhar História da África com 
as terceiras séries e tal e aí você poderia ver qual é o dia que você pode me liberar e 
qual é o horário”. [...] E aí em cima disso eu monto o meu horário [...] Ao mesmo 
tempo em que eu deixava livre para que o meu parceiro pudesse definir o horário e 
dia. Ele definia as regras do jogo. Eu também não abria a guarda. De certa forma 
como eu já vinha com o trabalho, eu acabava tendo o respeito dos meus colegas. E 
todas as atividades eram antecipadamente comunicadas. [...] Então eu sempre tive 
essa preocupação de em momento nenhum ter uma postura autoritária. Porque 
justamente se eu preciso do cara liberal. Se eu preciso dele ajudando na disciplina 
com os alunos. Se eu preciso dele, no sentido de, para que o projeto efetivamente 
seja concretizado, então em momento nenhum eu posso ter uma postura autoritária e 
arbitrária. Ele tem que participar junto do processo comigo.  Lógico, eu quem 
pensava as atividades, mas a aplicabilidade das atividades passava por uma 
discussão antecipada com ele. “Olha, eu estou pensando em trabalhar com mapas e 
tal. É isso mesmo? Concorda? Não concorda? Então foi mais ou menos pensado 
desta forma. E por eu ter certa facilidade de conversar. Eu sou muito de conversar. 
Eu consegui, de certa forma, realizar o trabalho razoavelmente justamente por isso. 
 

 A continuidade do projeto História da África e cultura afro-brasileira se constituía em 

algo problemático neste momento, pois o seu desenvolvimento dependia de toda a articulação 

feita por P1, bem como toda a concepção do trabalho que estava na cabeça dele.  

 Na verdade identifiquei que não havia uma sistematização do projeto de modo que o 

seu desenvolvimento ao longo do ano, mas sim um conjunto de práticas curriculares que se 

constitui na prática dentro da sala de aula. O que podemos identificar como um currículo em 

ação, caracterizado por Canen e Oliveira (2002), como conjunto de atividades, ações e 

práticas que encontramos efetivamente dentro das salas de aula e da escola. 

 Os projetos das duas escolas pesquisadas se colocam na perspectiva de um currículo 

que se configura na prática, de forma processual, apesar de fragmentado e dependente de 

ações pessoais. 

 De acordo com Sacristán (2000), 

 
[...] a concepção processual do currículo nos leva a seu significado e importância 
real com resultado das diversas operações às quais é submetido e não só nos 
aspectos materiais que contém, nem sequer quanto às ideias que lhe dão forma e 
estrutura interna. (SACRISTÁN, 2000, p.21) 

 

 Por se tratar de práticas curriculares que procuram o trato com a diferença, deve-se 

reconhecer que estas nunca se constituirão em algo definitivo, pronto ou acabado, mas 

construído no cotidiano das relações na sala de aula e na escola. É como nos revelou P1 

quando o questionamos sobre essa questão, 
 
[...] não existe ainda uma trajetória para se trabalhar História da África e cultura 
afro-brasileira tá tudo num tateamento. [...] Não tem nada construído ainda. Existem 
algumas ideias, que podem ser mudadas a todo ano. E isso pressupõe deste 
profissional certa flexibilidade pra isso. (Entrevista de P1) 
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 A direção da Escola 2 ciente na transferência dos professores já havia providenciando 

um substituto, mas o problema era que este estava de licença médica, que logo em seguida foi 

renovada o que inviabilizou a continuidade do Projeto História da África e cultura afro-

brasileira. Este professor substituto, durante a conversa que tivemos, revelou que não sabia se 

daria continuidade, pois entraria novamente de licença até o final do ano, o que iria inclusive 

inviabilizar a culminância do projeto no mês de novembro. Diante desta situação a nossa 

compreensão foi que exatamente naquele momento, o projeto havia terminado no 1º turno da 

Escola 2. Nos meses seguintes, setembro, outubro e novembro, continuamos o trabalho de 

campo na Escola 2, mas com foco maior na realização das entrevistas. 

 No 2º turno43 da Escola 2 realizei um acompanhamento do que estava acontecendo e 

identificamos a existência de um projeto denominado História da África (Anexo 6) e  

desenvolvido pelo GESP do 2º turno, que era composto por 6 professoras e acompanhado pela 

pedagoga. Vale lembrar que diferente do 1º turno, no 2º turno o GESP manteve as reuniões de 

planejamento durante período acompanhamento nos meses de maio, junho, julho e agosto. Era 

um projeto que terá as suas atividades concentradas nos referidos meses e sua culminância se 

daria no dia nacional da Consciência negra.  

 O Projeto História da África no 2º turno tinha como objetivo 

 
conhecer e valorizar a pluralidade sociocultural brasileiro, bem com os aspectos 
socioculturais de outros povos e nações, evitando-se qualquer posição 
discriminatória baseada em diferenças culturais, de classe, crença, sexo, etnia ou 
outras características individuais ou sociais.  

  

 Nos seus objetivos específicos, o projeto propunha 

  
promover práticas educativas que possibilitem aos alunos negros a assunção positiva 
de sua identidade racial e a todos os alunos o desenvolvimento de atitudes positivas 
de respeito às diferenças. 

  

 É um projeto com foco na pluralidade sociocultural brasileira e para tal pretendia 

desenvolver práticas educativas que promovessem a identidade racial e atitudes positivas de 

respeito às diferenças, objetivo que está em consonância com a perspectiva de uma educação 

antirracista e multicultural crítica. Identificamos também no Projeto História da África a 

influência do PCN, bem como da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes nacionais, o que nos 

                                                
43 No 2º segundo a Escola 2 atendia a turmas do 1º e do 2º ciclos. 
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permite afirmar a força que estes documentos exercem como orientadores das ações das 

escolas e das práticas curriculares atentas à realidade multicultural da sociedade brasileira e 

que está presente no interior das escolas. 

 No GESP do turno da tarde acompanhei as reuniões iniciais do grupo no planejamento 

e avaliação das atividades planejadas e a se realizar no mês de maio, por ocasião do dia da 

Abolição. A proposta de atividades do grupo, em consonância com os objetivos propostos, 

discutiria o preconceito, as festa afro-brasileiras, o 13 de maio, o quilombo de Palmares, 

desenvolveriam pesquisas sobre personalidades negras, estudo sobre o continente africano, 

além de oficinas de máscaras e de capoeira. Propostas de atividades sintonizadas com os 

princípios e as ações educativas de combate ao racismo e as discriminações apresentadas 

pelas Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino da 

História da África e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 Das atividades realizadas presenciei a organização da atividade reflexiva sobre o 13 de 

maio, para o qual o grupo preparou dois textos para as turmas: A história de Ibiá e 13 de 

maio”44. Os textos trazem reflexões sobre o processo abolicionista, a abolição e a situação dos 

negros no pós-abolição. Não acompanhei a aplicação da atividade destinada aos alunos dentro 

da sala de aula, mas, na reunião seguinte, as professoras avaliando a atividade destacaram as 

dificuldades de muitos alunos em relação à compreensão da linguagem do texto e para 

responder as questões propostas. Não houve nenhum destaque em relação às questões 

discutidas pelos professores com os alunos e as reações dos alunos em relação ao tema, 

apenas comentaram que fariam uma leitura da produção dos alunos para uma possível 

exposição dos trabalhos na escola e deram continuidade ao planejamento das próximas 

atividades do projeto com a divisão de responsabilidade entre os membros do grupo. 

 O GESP possui uma pasta do projeto contendo uma série de textos e sugestões de 

atividades que serão utilizadas durante o ano, assim como, estão realizando pesquisas de mais 

materiais para subsidiar no desenvolvimento do grupo. Na escola encontram-se arquivadas as 

pastas com textos e atividades sobre o que foi desenvolvido em 2007 e 2008, que tem sido 

uma das fontes de consulta e pesquisa de material para o desenvolvimento do Projeto História 

da África, cultura afro-brasileira e indígena. 

 Durante o acompanhamento da reunião do GESP do 2º turno para construção de 

atividades para o 13 de maio, identificamos uma reação de umas das professoras que é 
                                                
44 O texto “A história de Ibiá não tinha referência bibliográfica e não me foi informada pelas professoras, já o 
“13 de Maio”, é um texto ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Almanaque pedagógico Afro-brasileiro. 
Belo Horizonte. Mazza Edições. 
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reveladora das dificuldades e tensões para o estabelecimento de um currículo multicultural. 

Durante a conversar do grupo sobre o texto referente a Danças afro-brasileiras que tratava do 

Congado, uma professora, que é evangélica45, afirmou que não se envolveria com este 

trabalho e que inclusive deixaria a sala de aula quando fosse acontecer a atividade, pois para 

ela Congado era “macumba”. Esta afirmação gerou um momento de suspense e indignação no 

restante do grupo, que reagiu logo em seguida, afirmando que não se poderia ter este tipo de 

postura, pois era uma forma de discriminação, e que, portanto, esta professora deveria rever se 

o lugar dela seria no grupo sobre História da África. A partir de então esta professora não 

mais participou das reuniões. 

 No 2º turno continuei o trabalho que acompanhamento do trabalho do GESP no 

processo de planejamento e organização do Projeto História da África e até o final do mês de 

agosto, quando aconteceu a saída de muitos professores, que inclusive teve impacto no GESP, 

que perdeu a pedagoga46 que acompanhava o grupo além de outra professora, justamente as 

duas que estavam mais empenhadas na coordenação do Projeto. No mês de setembro procurei 

à tarde a professora que faria a coordenação do projeto, mas a mesma não tinha muita certeza 

do encaminhamento que seria dado, embora confirmasse que o que de fato aconteceria seria 

uma atividade no dia da Consciência Negra, prevista anteriormente. No mês de novembro 

identificamos nos painéis da escola cartazes referentes ao dia da Consciência Negra (Anexo 

10), além da realização de apresentações culturais dentro da escola. Não acompanhamos esta 

atividade pelo fato de ter percebido que era algo para prestar conta para o pesquisador que a 

escola estava dando atenção ao trabalho e como forma de reparar os problemas do Projeto 

História da África após a saída dos professores. Entendíamos também que naquele momento 

já tínhamos as informações necessárias para a sistematização da pesquisa. 

 Sobre o que encontrei no segundo turno identificamos a predominância de um enfoque 

mais comemorativo, portanto, na perspectiva do multuculturalismo folclórico, embora o relato 

da pedagoga do 2º turno revela a necessidade de se trabalhar noutros marcos, tanto que 

afirmou que “não dá para trabalhar só com datas, pois é preciso romper com o trabalho 

pontual”. Ela mesma reconhece que o Projeto História da África “no momento estava focando 

o trabalho na escola”, e prossegue justificando que o “o racismo vem de longe e que o 

trabalho deve ser continuo e a passos lentos”.  

                                                
45 A informação sobre a religião da professora foi repassada pelas outras professoras, logo após o final da 
reunião. 
46 Esta pedagoga trabalhava na Escola 2 por contrato, e era a única que efetivamente acompanhou o projeto 
História da África e cultura afro-brasileira. 
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 O relato da pedagoga é de grande importância, não só por revelar a lucidez em relação 

à permanência do racismo no interior da escola, mas por perceber a necessidade de um 

trabalho permanente e não apenas pontual, bem como, a compreensão do papel da escola no 

cumprimento da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes e no desenvolvimento de uma educação 

antirracista. 

 No relato da pedagoga identificamos uma perspectiva sobre o desenvolvimento de 

práticas relacionadas ao que propõe a Lei 10.639/2003 e suas diretrizes, segundo as quais, 

 
[...] bem mais que do que a inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem 
relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições 
oferecidas para a aprendizagem, objetos tácitos e explícitos de educação oferecidas 
pelas escolas. (BRASIL, 2004, p.17) 

  

 No mesmo sentido, Sacristán (2001) considera que os conteúdos relacionados com a 

multiculturalidade devem levar à transformação de formas de pensar, sentir e comportar-se. 

Não se pode contentar em introduzir uns temas a mais no conteúdo curricular. “Um currículo 

multicultural no ensino implica mudar não apenas as intenções do queremos transmitir, mas 

os processos internos que são desenvolvidos na educação institucionalizada”. (SACRISTÁN, 

2001, p.88) 

 O trabalho com a educação das relações étnico-raciais e a educação antirracista não 

significa romper de imediato ou de forma mágica com estruturas excludentes, com a 

discriminação racial, com o preconceito, com o racismo, com a visão depreciativa sobre a 

história e a cultura afro-brasileira. É necessário compreender que o racismo ainda está 

presente no cotidiano das relações e interações na sociedade e na escola. Na verdade há ainda 

a demanda de um trabalho vigoroso, de um planejamento, de políticas educacionais, da 

mobilização dos movimentos sociais e nas escolas do posicionamento dos agentes 

pedagógicos contra qualquer forma de racismo e discriminação. 

  Devemos considerar o contexto externo, pois a sociedade brasileira ainda não rompeu 

efetivamente com os entraves racistas produtores de assimetrias que afetam a colocação dos 

negros no Brasil, a sua autoestima, a sua cultura e o seu acesso às estruturas de poder. 

Compreendemos que as escolas pesquisadas têm dado alguns passos importantes, mas as 

mudanças concretas no seu interior dependem também da redução das desigualdades raciais e 

na efetivação de políticas de ação afirmativa. 

 Há o reconhecimento das desvantagens acumuladas e do papel transformador da 

escola neste processo, bem como o esforço para a valorização e o respeito das diferenças e das 
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diversidades. As escolas pesquisadas veem procurando não só o questionamento do racismo e 

do preconceito, mas também desenvolvendo práticas que podem contribuir para transformar a 

estrutura escolar e o currículo. De certa forma, buscando de acordo com a perspectiva da 

pedagogia crítica, “o desenvolvimento de novas formas de práxis pedagógicas que se 

preocupam com o repensar de políticas educacionais em uma sociedade multicultural”. 

(McLAREN, 1997, p. 94). 

 A obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura afro-brasileira no 

currículo das escolas deve ser considerada também do ponto de vista das ambigüidades do 

racismo no Brasil, pois trata-se de compreender o que significa o processo de construção da 

identidade étnico-racial dos sujeitos negros. 

 Assim, considero que a Lei 10.639/2003 e as suas diretrizes não só promovem a 

entrada definitiva do multiculturalismo na educação, bem como contribui para a 

ressignificação do currículo escolar ao reconhecer as contribuições, a cultura, os valores e os 

saberes africanos e afro-brasileiros. 

 Como estabelece Connell (2001, p.33-34) precisamos pensar em justiça curricular para 

o conteúdo e para processo de educação, que significa reconhecer, autorizar e conceder aos 

diferentes grupos seus conhecimentos e identidades. Deste modo trata de provocar a mudança 

global da escola reformulando suas atividades, de modo a promover a justiça que conduz ao 

respeito à diversidade e produção de identidades. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Nesta pesquisa, diferente de um conjunto de outros trabalhos que têm, 

tradicionalmente, centrado as suas investigações em questões relacionadas à identidade, à 

discriminação racial, o livro didático, a produção e a reprodução da desigualdade e do racismo 

na educação brasileira, me dediquei à análise dos projetos e práticas curriculares 

desenvolvidos por duas escolas da rede municipal de Contagem para dar materialidade a lei 

10.639/2003 e as suas diretrizes curriculares nacionais.  

 Durante a realização da pesquisa identifiquei as intenções, as possibilidades, os 

limites, as tensões e a complexidade encontrados no interior das duas escolas para dar 

materialidade à Lei 10.639/2003 e suas diretrizes curriculares nacionais. 

 Para tal, iniciei com a reflexão e estudos desenvolvidos nas décadas de 80 e 90 que 

identificaram e fizeram emergir no cenário educacional brasileiro a discussão sobre a 

educação e relações raciais. No Brasil, desde a década de 1970, vozes provenientes do 

movimento negro já propunham o reconhecimento e a construção de uma sociedade brasileira 

verdadeiramente pluricultural e pluriétnica. 

 Apresentei os estudos realizados nas duas últimas décadas do século XX que revelam 

como as desigualdades étnico-raciais, o racismo e a discriminação presente dentro das escolas 

afetavam o desempenho e as oportunidades dos negros. A ampliação destes estudos 

sistemáticos sobre as desigualdades entre negros e brancos associado à realidade encontrada 

no interior das escolas e na ação dos professores de silêncio e o silenciamento sobre racismo e 

a discriminação racial, revelaram como este processo contribuía para a produção e reprodução 

das desigualdades e reforçava o complexo de inferioridade nas crianças e jovens negros.  

 Este período é marcado pela ampliação do processo globalização em que a questão da 

cultura, diversidade e identidade fez emergir com maior ênfase o multiculturalismo. É um 

momento histórico em que se verifica a ruptura epistemológica com o paradigma da 

modernidade centrado na homogeneidade cultural, para um novo processo marcado pela 

valorização das diferenças. 

 O multiculturalismo compreendido como um movimento pedagógico e político impõe 

a necessidade de questionamento dos saberes, dos conhecimentos e dos grupos ausentes do 

currículo das escolas. Desta maneira, abre espaço para o questionamento do predomínio do 

monoculturalismo e do eurocentrismo, marcando a entrada da perspectiva multicultural crítica 

e emancipatória, que demanda não só o reconhecimento da diferença e da diversidade cultural 
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e étnico-racial, bem como o questionamento das assimetrias e hierarquias que produzem e 

reproduzem as desigualdades na educação e na sociedade. Neste contexto, o currículo 

entendido como uma construção cultural passa a ser encarado como responsável pela 

produção de significados e de identidades plurais e não mais essencializadas e homogêneas. 

 Procurei também compreender o currículo como uma seleção da cultura e a cultura 

como uma prática de significação que se expressa em meio a conflitos de interesses que 

regem os processos educativos, as relações de poder, bem como contribui para a produção de 

identidades sociais. A análise sobre currículo e diversidade étnico-racial supõe a 

concretização dos fins sociais e culturais, de socialização, que se atribui à educação 

escolarizada. 

 Na perspectiva do currículo multicultural, considero que se trata de fortalecer o poder 

e dar legitimidade aos grupos subalternizados, suas culturas e saberes, de modo a contribuir 

para a garantia do direito à educação e à formação da cidadania. 

 A pesquisa revelou como tem se dado nas duas escolas pesquisadas o processo, 

embora ainda incipiente, de construção de práticas curriculares multiculturais que contribuam 

para a desestigmatização de grupos inferiorizados, em particular os negros, garantindo aos 

mesmos o direito a ter as suas histórias e saberes valorizados pela escola e no currículo. 

 Identificamos que, para além das determinações da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes 

nacionais, as duas escolas pesquisadas procuraram, em meio às tensões e os conflitos, 

comprometerem-se, através dos projetos, com a tarefa de garantir um currículo em que tenha 

lugar o ensino da História e da cultura africana e afro-brasileira. A intencionalidade destes 

projetos para as escolas investigadas estão voltados não só para aspecto cognitivo, mas, 

sobretudo, para a mudança de mentalidade e de postura ética diante da diversidade e 

valorização das diferenças. 

 Como alertei e evidenciei é fundamental analisar a materialidade da educação do 

ensino da História da África, da cultura afro-brasileira e da educação das relações étnico-

raciais dentro da realidade que condiciona a construção do currículo nas escolas. É no jogo 

das relações cotidiana e conflituosa de poder que as práticas curriculares multiculturais 

tornam corpo dentro de uma educação ainda marcadamente monocultural e eurocêntrica. A 

materialidade da lei 10.639/2003 e suas diretrizes nacionais devem ser compreendidas no jogo 

de poder e nas alianças para a construção de uma educação inovadora e emancipatória. 

 Os caminhos abertos na educação brasileira pela Lei 10.639 e suas diretrizes nacionais 

nos levam a compreender que a construção de uma educação democrática, cidadã e de 
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qualidade passa pela garantia de desenvolvimento de um currículo atento ao combate do 

racismo, da discriminação racial e de outras formas de intolerância. 

 Identifiquei nessa pesquisa que as escolas deram passos importantes na constituição de 

projetos e práticas curriculares relacionadas à Lei 10.639/2003, mas os problemas 

relacionados à organização escolar, o tempo, a alta rotatividade dos professores, as 

divergências de concepção sobre currículo e sobre as relações étnico-raciais trouxeram 

dificuldades e limites para a materialidade da lei e de suas diretrizes curriculares nacionais. 

 Essa pesquisa possibilitou compreender como as duas escolas pesquisadas começaram, 

a partir dos projetos e práticas curriculares, a romper com o silêncio e o silenciamento, que 

durante muito tempo predominou na educação brasileira, em relação ao racismo e à 

discriminação racial. 

 A partir desta pesquisa pude mostrar que a construção de um currículo atento à 

diversidade implica entendê-lo, como lembra Sacristán (2001), “dentro de um sistema escolar 

concreto” e que a análise crítica deste processo deve colocar “em evidência as realidades que 

o condicionam”. 

 Esta pesquisa me possibilitou entender como a questão das relações étnico-raciais que 

é um tema conflituoso na sociedade brasileira contribui também para a constituição de 

tensionamentos dentro das próprias escolas na configuração de um currículo multicultural. 

 O olhar para dentro das escolas me permitiu compreender que, para além das 

determinações legais impostas pela Lei 10.639/2003 e suas diretrizes nacionais para o ensino 

da História da África, da cultura afro-brasileira e a educação das relações étnico-raciais, a 

própria realidade enfrentadas pelas escolas e as demandas advindas do seu público foram, 

também, determinantes para a elaboração, a organização e a materialidade dos projetos 

desenvolvidos. 

 Na pesquisa identifiquei que os professores desempenham um papel preponderante na 

mediação do currículo multicultural na sala de aula, embora tenhamos encontrado as 

dificuldades quanto à formação acadêmica e em serviço dos mesmos para lidarem com os 

conteúdos referentes à História da África, a cultura afro-brasileira e no trato com as relações 

étnico-raciais. O engajamento político do professor através da sua prática pedagógica 

comprometida se revelou como condição sine qua non para o posicionamento em favor da 

eliminação da discriminação e no combate ao racismo, garantindo assim uma educação de 

qualidade, sem racismo e democrática. 

 A partir desta pesquisa entendo que para uma maior materialidade da Lei 10.639/2003 

e suas diretrizes curriculares nacionais será necessário a construção de um currículo com um 
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viés interdisciplinar, que rompa as fronteiras das disciplinas e possibilite a construção de um 

currículo integrado. A opção das duas escolas investigadas em trabalhar com projetos tem 

sido uma estratégia adotada neste processo ainda inicial e incipiente, mas não tem garantido 

uma efetiva materialidade das determinações da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes curriculares 

nacionais. 

 A materialidade da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes curriculares nacionais devem ser 

compreendidas na perspectiva da justiça curricular (CONNEL, 2001), de modo que o 

currículo e a escola encontram-se desafiados a reconhecer os direitos dos diferentes grupos 

étnico-raciais à sua identidade e a seus conhecimentos. 

 Vale destacar a urgência de mais formação dos professores e dos gestores no que diz 

respeito às dinâmicas das relações étnico-raciais, História e culturas africanas e afro-

brasileiras, bem como uma maior organização, articulação e apoio da parte da rede de ensino 

de Contagem de modo a garantir maior sustentabilidade para os projetos e práticas 

desenvolvidos pelas escolas. 

 Essa pesquisa constitui-se, mesmo com suas limitações e lacunas condicionadas pelo 

tempo para a sua realização, um esforço em procurar compreender o processo de 

materialidade da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes nacionais nas condições reais das escolas 

pesquisadas. O que identifiquei, evidenciei e analisei abre espaço para a investigação das 

novas perspectivas sobre currículo e diversidade étnico-racial que estão se materializando nas 

escolas brasileiras. Abre-se espaço para a compreensão do papel da escola no 

desenvolvimento de uma educação e uma pedagogia de combate ao racismo e a todas as 

formas de discriminação, que contribuam para fortalecer a identidade dos negros e a garantir o 

direito à educação democrática e de qualidade. 
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APÊNDICE 
 
 
APÊNDICE 1 – Roteiro da entrevista com os professores 
 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
 
 
Roteiro de perguntas para os professores 
 
 

 O que sabe sobre os objetivos da inclusão da História da África e Cultura Afro-

brasileira nas escolas? Conhece os termos da lei 10.639/2003 e as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o Ensino da História da África e Cultura Afro-brasileira e Africana? 

 O que motivou levou ao desenvolvimento do projeto dentro do currículo da escola? 

Quais as razões, as motivações e as preocupações? 

 Como se deu a escolha deste currículo no Projeto Político Pedagógico? Quais a razões 

que levaram a escola ao desenvolvimento deste currículo e projetos? Quais as 

demandas internas e externas? 

 Em relação ao que está previsto na lei 10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História da 

África e Cultura Afro-brasileira e Africana descreva o que está sendo desenvolvido. 

Que novas alternativas estão sendo criadas e pensadas? 

 Que tipos de mudanças e resistências você percebe na escola, nos alunos e nos 

professores para o desenvolvimento no currículo das ações propostas pela lei 

10.639/2003? 

 Destaque e fale sobre as contribuições do ensino da História da África e da cultura 

afro-brasileira na escola. 

 Como percebe a importância da lei 10.639/2003 e da educação das relações étnico-

raciais? 
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APÊNDICE 2 – Roteiro da entrevista com os alunos 
 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
 
 
Roteiro de entrevista com alunos 
 
 

 Fale sobre o que representa para você os estudos sobre História da África e cultura 

afro-brasileira desenvolvido na escola? 

 

 Qual tem sido a contribuição do Projeto História da África para o seu aprendizado e 

para a escola? 

 
 Para você tem sido agradável conhecer a História da África e a cultura afro-brasileira? 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – Atividade de colagem do mapa geopolítico do Continente africano 
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ANEXO 3 – Estudo dirigido sobre o Continente Africano da Escola 2 
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ANEXO 4 – Ficha técnica dos filmes da Sessão de Cinema do Projeto História da África na 
Escola 2 
 

Projeto História da África – Sessão de Cinema 
 

Nome do aluno: __________________________Turma:_____ Data: ______ Valor 5,0 pontos 
 
Filmes: Assinale o filme que você assistiu: 
1- Hotel Ruanda (   ) 
2- Tiros em Ruanda (   ) 
3- Diamantes de Sangue (   ) 
4- O elo perdido (   ) 
5- Lágrimas do sol (   ) 
5- O último rei da Escócia (   ) 
7- Os deuses devem estar loucos (   ) 

 
Roteiro de Atividades 

1- Ficha Técnica 
1- Título: 
2- País de origem e ano: 
3- Gênero: 
4- Duração: 
5- Elenco: 
6- Direção: 
 
2- Informações sobre o filme 
Personagem (ns) principal (is): 
Personagens secundários: 
Local onde ocorre o filme: 
Época em que ocorrem os fatos: 
Ponto de partida do filme (Acontecimentos): 
Relação entre o filme e o conteúdo estudado: 
 
3- Sinopse (Breve resumo do filme) 
 
 

 

 

 
4- Comentários/Opinião 
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ANEXO 5 – Capa dos filmes apresentados na seção de Cinema sobre a África 
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ANEXO 6 – Projeto História da África do 2º turno da Escola 2 
 

 



136 
 

 

 



137 
 

 

 

 



138 
 

 

ANEXO 7 – Projeto Afro-indígena 
 
PROJETO AFRO-INDÍGENA NA SALA DE AULA - ESCOLA 1 
 
1. Apresentação 
 
Colaborar para que estes sujeitos se tornarem cidadãos conscientes e orgulhosos de seu 
pertencimento étnico é o que se propõe este projeto em construção; possibilitar que os alunos 
brancos, negros e indígenas e, nesse caso, a cultura afro-brasileira e africana; contribuir para a 
desconstrução do racismo, combater a discriminação real e preconceito. 
 
2. Justificativa 
 
A questão racial é conteúdo obrigatório no currículo escolar e a lei 11.645/08 [...] 
 
3. Objetivos específicos 
 
Contribuir para a construção de uma educação de respeito à diversidade que: 

 Promova a igualdade racial e a superação do racismo; 
 Construa possibilidades de implementação de ações coletivas na Escola para 

desconstrução de preconceitos étnico-raciais; 
 Valorize a cultura afro-brasileira, africana e indígena no currículo escolar. 

 
4. Avaliação 
 
Dar-se-á de forma continuada, ao longo da realização do projeto, levando-se em consideração 
a participação, envolvimento, compromisso dos alunos. 
 
5. Horário 
 
O projeto será desenvolvido em todas as turmas através de regência partilhada com História, 
sendo uma aula por semana para cada turma. 
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ANEXO 8 –  Exercício do Projeto Afro-indígena da Escola 1 
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ANEXO 9 – Exercício do Projeto Afro-indígena para Escola 1 
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Questionário sobre o texto 
 

1. Qual era a impressão dos europeus ao desembarcar no Brasil? 
2. Em Salvador como era a relação de escravos e pessoas livres? 
3. No Rio de Janeiro e Salvador como era o trabalho de mulheres e homens negros? 
4. O que Aconteceu com os lucros obtidos com os trabalhos dos escravos? 
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ANEXO 10 - Ilustrações do painel sobre do Dia da Consciência Negra na Escola 2 
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ANEXO 12 - Cartaz da comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra na Escola 1 
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ANEXO 11 - Cartaz da comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra na Escola 1 
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ANEXO 13 - “Jornal Saiba Mais” atividade de Língua Portuguesa da Escola 2 

 

 


