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Resumo 

Fazemos parte de um país com mais de duzentos milhões de habitantes, formado 

por diferentes grupos étnicos, com culturas diferenciadas e hábitos distintos. Uma sociedade 

na qual, embora as coisas venham mudando, ainda há ações de separatismo e distinção de 

raças e ideologias. Para que as crianças negras se aceitem e assumam sua identidade, a escola 

tem papel imprescindível nessa formação, sendo necessário que trabalhe com seus alunos a 

história, cultura, lutas e vitórias que seu povo conquistou. A presente pesquisa se faz útil, uma 

vez que reconhece a necessidade de ações afirmativas para que não haja racismo e 

preconceito, conforme disseminados constantemente nas escolas. Diante disso, essa pesquisa 

teve como objetivo conscientizar os envolvidos sobre a importância do negro na formação da 

sociedade brasileira, bem como sobre a igualdade entre os seres humanos. Para isso, foi 

realizada em uma escola da cidade de Sobradinho-DF uma pesquisa de intervenção 

exploratória, com o título “Africanidades”. Foram elaborados questionários, debates, rodas de 

conversa, painéis diários de bordo, cartazes e peças teatrais, com alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio. Durante a realização da pesquisa, percebeu-se que muitos alunos não tinham o 

devido conhecimento sobre suas origens, raças e das contribuições da cultura negra para a 

nossa sociedade, também pudemos observar o despreparo dos professores para lidar com e 

tentar minimizar os problemas de preconceito e racismo dentro de sala de aula. Após a ação 

interventiva, verificou-se que a postura dos alunos diante do problema foi mudada e que os 

professores ainda têm muito que aprender sobre essas questões o que culminou no 

encerramento do projeto. 

Palavras chaves: Racismo; Preconceito; Discriminação; Africanidades; Educação. 
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1. Introdução 

Fazemos parte de um país com mais de duzentos milhões de habitantes, formado 

por diferentes grupos étnicos, com culturas diferenciadas e hábitos distintos. Uma sociedade 

na qual, embora as coisas venham mudando, ainda há ações de separatismo e distinção de 

raças e ideologias. 

A sociedade evoluiu, os pensamentos e a forma de lidar com questões étnicas, 

preconceituosas e racistas também mudaram. O conhecimento pode polir as pessoas e mudar 

seus sentimentos, conceitos e atitudes. Apesar dessas alterações, a sociedade ainda tem e 

permite ações de separatismo e distinção de raças e ideologias. 

O respeito pelas diferenças sejam elas de credo, cor, gênero, entre outras, é 

fundamental ao convívio em uma sociedade democrática e pluralista. Devemos adotar atitudes 

solidárias de cooperação e de repúdio às injustiças e discriminações. 

A Lei 10.639 de 2003 constitui que no dia 20 de novembro seja celebrado o Dia 

da Consciência Negra. A data foi criada para destacar a História dos negros no país, sua 

cultura e sua colaboração para a nação que temos hoje. Além disso, é também uma 

oportunidade de retificar os problemas sociais que ainda amofinam essa parcela da população. 

Historicamente, no aspecto legal, o Brasil teve uma postura ativa e permissiva 

diante da discriminação e do racismo que atinge a população afrodescendente brasileira. Até 

hoje, constantemente, jornais televisivos mostram a agressão dos torcedores com jogadores 

negros, funcionários sofrendo violências verbais. Nesse sentido, ao analisar os dados que 

apontam as desigualdades entre brancos e negros, constatou-se a necessidade de políticas 

específicas que mudam o quadro atual. 

Segundo Charão (2011): 

Construir pontes que aproximem as realidades de brancos e negros no Brasil é um desafio 

monumental de engenharia social e econômica. Nas últimas duas décadas, políticas 

públicas de natureza diversa, adotadas em diferentes níveis de governo, têm sido capazes de 

impulsionar a construção das bases da igualdade. Indicadores socioeconômicos de toda 

ordem mostram uma melhoria nas condições de vida da população negra, bem como no 

acesso a serviços e direitos. Nesse período, homens e mulheres negras viram sua renda, 

expectativa de vida e acesso à educação – para citar apenas os componentes do Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH) – avançarem de forma mais acelerada do que as da 

população branca. 

Muitos afirmam, embasados no conceito de democracia racial, que o preconceito 

contra negros e seus descendentes não existe no Brasil, que o que presenciam são apenas 

brincadeiras, ou seja, não se caracterizam como racismo. Diante disso, percebe-se que as 

brincadeiras e chacotas feitas aos negros resultam de vários tipos de violência, entre elas, 

física e psicológica. 

No campo da educação, para promover uma educação ética, voltada para o 

respeito e convívio harmônico com a diversidade deve-se partir de temáticas significativas do 

ponto de vista ético, propiciando condições desde a mais tenra idade, para que alunos e alunas 

desenvolvam sua capacidade dialógica, tomem consciência das próprias raízes históricas que 

ajudaram e ajudam a constituir a cultura e formar a nação brasileira, pois o preconceito e o 

racismo são formas de violência. 

Em nossa sociedade, a história e a cultura negra não têm sido abordadas pela 

escola como deveriam, mesmo depois da promulgação da Lei 10639/03 que altera a Lei 

9394/96, tendo por objetivo promover uma educação que reconhece e valoriza a diversidade, 

comprometida com as origens do povo brasileiro, determinando a obrigatoriedade do ensino 

de história e cultura afro-brasileira e africana, nos sistemas de ensino formal. As principais 

razões apontadas são a falta de formação dos professores para trabalhar essas questões ou 

então o próprio descaso de algumas instituições que não cumprem a lei em vigor. 

Antes de a Lei ser implementada, as instituições de ensino pouco se preocupavam 

em trabalhar nas salas de aulas questões como racismo, preconceito e discriminação. 

A presente pesquisa foi realizada e teve como um dos objetivos, fazer valer a lei 

pela Instituição de Ensino e favorecer a pesquisa qualitativa apresentada neste trabalho. 

A escola é o lugar de construção, não só do conhecimento, mas também da 

identidade, de valores, de afetos, enfim, é o lugar onde o ser humano, sem deixar de ser o que 

é, se molda de acordo com sua sociedade. O Brasil, formado a partir das heranças culturais 

europeias, indígenas e africanas, não contempla, de maneira equilibrada, essas três 

contribuições no sistema educacional. Por isso, ter como meta a efetiva realização das 

prerrogativas dessa Lei é primordial para construção de uma sociedade igualitária. 

Ao não valorizar a história e a cultura negra, a escola colabora para a 

discriminação e para o preconceito, contribuindo, no que diz respeito à criança negra, com o 

desenvolvimento de baixa autoestima e prejuízos para a sua identidade racial. 
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2. Justificativa 

Para que as crianças se aceitem e assumam sua identidade, a escola tem papel 

fundamental nessa formação e para isso, sendo necessário que trabalhe com seus alunos a 

história, a cultura, as lutas, as vitórias que seu povo conquistou e deixou como herança para o 

povo brasileiro. É importante também que reconheça a diversidade da população brasileira, 

valorizando-a devidamente, contribuindo para a formação de cidadãos autoconfiantes que 

possam exercer sem medo sua cidadania. 

A identidade pode ser entendida como a consciência que cada pessoa tem de si 

própria, da comunidade da qual faz parte, da classe social a que pertence, do grupo de 

raça/gênero que representa, e do país em que vive. Essa consciência é elaborada na vida, no 

dia a dia, sendo significada e dando significado às relações estabelecidas entre pessoas, e 

entre essas e o meio no qual se inserem. (Silva, 1998; Silva e Monteiro, 2000) 

Quando crianças de diferentes grupos étnicos raciais e sociais se encontram, 

principalmente na escola, as crianças negras, incluindo as mestiças, começam a sentir de 

forma muito contundente e a compreender o que são discriminações (Lopes, 1995; Oliveira, 

1998/2001). 

Também compreendem pelas atitudes, posturas, olhares de outras pessoas, que 

não são iguais a elas, e começam a perceber que o seu aspecto físico, o seu jeito de ser, de 

viver e a própria religião que a família adota, se for de raiz africana, são motivos para 

ocasionar menosprezo, caçoadas e serem deixadas de lado pelos colegas. 

Pensar na importância das relações intersubjetivas como fator primordial para 

combatê-la, no domínio da educação, faz-se importante na busca de alternativas e indagações 

que possam disseminar valores, respeito ao próximo, concretizar e reafirmar direitos 

garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, dez/1948), como o que é  

expresso no seu artigo 2º: “Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

religião, língua, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição”. 

Devemos refletir e problematizar cada vez mais a questão do preconceito, do 

racismo e da desigualdade social, pois a sociedade vive num constante movimento de vai-e-

vem, avança e retrocede. 



4 

 

A presente pesquisa se faz necessária uma vez que reconhece a necessidade de 

ações afirmativas para que não haja racismo e preconceito, conforme disseminados 

constantemente nas escolas da atualidade. 
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3. Problema/Problematização 

O racismo é um problema muito evidente na sociedade brasileira, representa um 

sistema de opressão, contra grupos étnico-raciais que possuem características próprias. No 

ambiente escolar esse tipo de problema não é diferente, nos deparamos com situações 

vexatórias de preconceito e discriminação. 

Muitas crianças trazem do ambiente familiar uma visão distorcida, equivocada e, 

às vezes, maldosa com relação ao outro. A escola tem necessidade de atuar não só no 

conteúdo básico do desenvolvimento do conhecimento, mas também precisa enaltecer 

ocasiões de ação na identidade do aluno, que deve ser visto como sujeito participativo do seu 

conhecimento e construtor dos valores que são fundamentais para sua formação e para sua 

vida.  

Essa mentalidade é tão cruel que até mesmo as crianças negras mais claras 

incorporam, em relação às crianças negras mais escuras, ditos depreciativos, chegando até 

mesmo a ofender outras crianças negras, um sinal sutil de que a criança negra que discrimina 

outra criança negra, com isso a tentativa de se identificar com as pessoas brancas. Como 

branca, se vê e se faz superior, o que de certa forma a faz se reconhecer como branca e ser 

aceita pela sociedade que o discrimina. Aqui vence a ideologia do branqueamento, a qual, 

segundo Silva (2000) e Domingues (2002), representa a interiorização dos modelos culturais 

brancos pelos negros, tentando esquecer sua matriz africana. 

Essa ideologia se efetiva no momento em que uma pessoa internaliza uma 

imagem negativa de si própria e uma imagem positiva do outro, tentando se aproximar ao 

máximo desse outro que possui atributos positivos, pois descobriu o que é racismo. 

Silva (1998) faz um destaque importante em relação à criança negra na escola, 

dando conta de que neste ambiente, a criança negra não é vista como descendentes de 

africanos e, sim, como descendentes de escravos. Na escola, a criança aprende a rejeitar sua 

cor e suas características, em função de outra, no caso a branca. Isto se deve, segundo Oliveira 

(2001), ao fato de estar cercada de valores culturais da sociedade branca dominante, e sem 

nenhum referencial étnico/racial positivo para fortalecer sua auto imagem. 

Silva e Monteiro (2000) indagam: como poderá alguém desabrochar seu corpo 

que é físico, que é inteligência, percepção, sentimento, emoção, com alegria é espontaneidade, 

sendo negro num mundo em que o feio, o negativo, o mau, errado, é qualidade de negro? 
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Qual seria a nossa contribuição concreta para viabilizar a conscientização das 

pessoas? Como professora da disciplina de Geografia, após avaliar situações como essa e, 

para aplicar a Lei 10.639/03, que altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e tem como 

objetivo promover uma educação que reconhece e valoriza a diversidade, comprometida com 

as origens do povo brasileiro, foi criado o Projeto Africanidades, na busca de resgatar valores, 

conscientizar os alunos sobre a importância do negro na sociedade brasileira e como pessoa 

de direitos. 
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4. Objetivo Geral 

Alertar os envolvidos na pesquisa de intervenção sobre a importância do negro na 

formação da sociedade brasileira, bem como sobre a igualdade entre os homens.  

 

4.1. Objetivos específicos 

Trabalhar a socialização de todos na escola, em todos os seguimentos. 

Valorizar a cultura negra seus afrodescendentes e afros brasileiros, na escola e na 

sociedade. 

Trabalhar o racismo velado por meio de estudo dirigido e roda de conversa. 

Incentivar a criança negra a entender a importância da sua raça na busca de elevar 

sua autoestima. 

Esclarecer o papel da escola e do professor, na formação do aluno, com a 

aplicação da Lei 10.639/03, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio. 
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5. Referencial Teórico 

A seguir, apresentamos as referências teóricas que servem de apoio para 

elaboração deste trabalho e cuja construção se fez a partir da localização e explicitação da 

problemática. As referências teóricas estão constituídas em torno dos conceitos e termos-

chave que sustentam este trabalho como: raça, racismo, preconceito, discriminação, 

africanidades, educação, sem falar da importância do negro na formação da sociedade 

brasileira. 

5.1. Importância do negro na formação da sociedade brasileira 

Ribeiro (1996) diz que o Brasil, como outros países da América, se desenvolveu 

como nação a partir da vinda dos europeus, do genocídio das populações indo-americanas e 

de um sistema econômico baseado na mão de obra escrava de populações africana 

aprisionadas. Tais condições históricas favorecem a presença dos valores africanos nas 

manifestações culturais brasileiras, que permaneceram preservados ao longo da sucessão de 

gerações, mostrando-se tacitamente ativos e constituintes do processo de formação da 

cidadania. 

Já Silva e Gossler (2008) dizem que quando recebemos no Brasil este povo 

maravilhoso, não sabíamos da sua importância e contribuição para todos os setores da 

economia, da cultura, da religião, das artes, das políticas e tantos outros. O continente 

Africano, com sua grande diversidade cultural, vê-se intensamente ligado à cultura brasileira, 

uma vez que recebemos cerca de cinco milhões de negros africanos que, com seus hábitos e 

costumes, colaboraram para a formação do povo brasileiro. 

A escravidão no Brasil durou quase quatrocentos anos, ajudou a formar a base da 

economia, influenciou a nossa formação cultural.  

Nossa população foi formada a partir dos africanos, índios e europeus. A 

influência da matriz africana na nossa sociedade vai além do vocabulário. Os africanos 

sofreram todo tipo de preconceito e discriminação, mas, não deixaram de fortalecer e irrigar 

sua cultura no Ocidente, impondo seu otimismo, sua coragem, sua musicalidade e ousadia. 
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5.2. Racismo 

Ao pesquisarmos o significado da palavra racismo nos dicionários de Língua 

Portuguesa encontraremos algumas definições, como: racismo é a convicção sobre a 

superioridade de determinadas raças, com base em diferentes motivações, em especial, as 

características físicas e outros traços do comportamento humano. 

Consiste em uma atitude depreciativa não baseada em critérios científicos em 

relação a algum grupo social ou étnico. Assim o racismo é definido, no dicionário de Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira (2009, p. 1586), como “doutrina que sustenta a superioridade de 

certas raças”. 

Comportamentos racistas começaram desde cedo na história da humanidade, 

frequentemente era uma forma de defesa de um grupo contra invasores pacíficos que 

apresentavam características distintas. O racismo ganhou mais força quando as potências 

europeias colonizaram outros países. 

Historicamente, o racismo era uma forma de justificar o domínio de determinados 

povos sobre outros, como se verifica no período de escravidão, colonialismo, e nos genocídios 

(crimes contra a humanidade) ocorridos ao longo da história. 

A África, por exemplo, teve todo o seu território colonizado pelos europeus, os 

negros sofreram com a invasão cultural, sendo obrigados a deixar de lado sua cultura para 

vivenciar a cultura europeia. No século XX, algumas formas de racismo como o Nazismo e o 

Apartheid marcaram a história. 

O dia 21 de março foi estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, em memória aos 

mais de 60 mortos em um massacre ocorrido na África do Sul, nesse mesmo dia no ano de 

1960. 

O racismo continua sendo um problema muito sério em vários países. Continua a 

existir mesmo em países desenvolvidos de forma velada. 

O racismo é um problema muito evidente na sociedade brasileira e representa um 

sistema de opressão da diferença marginalizada, opressão contra grupos étnicos-raciais, que 

possuem suas características próprias em relação ao físico e ao cultural, as quais não vão de 

encontro ao modelo imposto pela elite dominante. 

Bobbio, Pasquino e Matteucci (2004) expressam que, o termo racismo 

compreende não a descrição da diversidade de raças ou grupos étnicos humanos, como na 

http://www.significados.com.br/onu/
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antropologia física ou na biologia, mas a referência do comportamento do indivíduo à raça a 

que pertence e, principalmente, o uso político de alguns resultados aparentemente científicos, 

para levar à crença da superioridade de uma raça sobre as demais. Este uso visa justificar e 

consentir atitudes de discriminação e perseguição contra as raças que se consideram 

inferiores. 

Racismo, conforme se encontra escrito na Declaração Sobre Raça e os 

Preconceitos Raciais (1978) é, na sua essência, uma doutrina sustentada pela ideia de que uma 

raça é superior à outra e que, assim o sendo, resulta na marginalização, segregação e 

separação de uma raça em detrimento de outra, por declarar-se superior. Assim existem vários 

tipos de racismo, entre eles se destacam: racismo individual, institucional, cultural, primário, 

comunitarista ou diferencialista, racismo ecológico ou ambiental e o racismo velado. 

5.3. Preconceito 

O racismo e o preconceito estão interligados. O racismo é um tipo de preconceito, 

um preconceito racial ou étnico, ou seja, uma ideia pré-concebida e pejorativa a respeito de 

uma etnia, uma raça ou um povo em particular. 

Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2009, p. 1380), 

preconceito significa: 

1. Conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento 

dos fatos; ideia preconcebida; 2. Julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o 

fato que os conteste; prejuízo; 3. Superstição, crendice, prejuízo; 4. Por extensão: suspeita, 

intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc. 

O preconceito é dirigido contra a um indivíduo ou grupo de indivíduos, portanto, 

tem sempre um cunho negativo, ruim, grosseiro. 

O preconceito pode não estar ligado exclusivamente, à aparência física de uma 

pessoa ou de um povo; pode estar ligado a uma escolha ou estilo de vida de uma pessoa (por 

exemplo, a sua orientação sexual). Pode também haver preconceito relativo à classe social de 

uma pessoa, ou seja, aversão a pessoas pobres. 

A xenofobia é um tipo de preconceito, que indica uma aversão a pessoas 

estrangeiras, mesmo que elas sejam da mesma raça ou etnia. Este tipo de preconceito vem 

crescendo muito no Brasil nos últimos anos. 

http://www.significados.com.br/preconceito/
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Santos (2001, p. 39) define que o preconceito representa uma ideia estática, 

abstrata, pré-concebida, traduzindo opinião carregada de intolerância, alicerçada em pontos 

vedados na legislação repressiva. 

O preconceito é uma ideia que se formula antecipadamente, sem mesmo se 

conhecer a pessoa. Julga-se antecipadamente e o julgamento é feito pelas características 

físicas; julga-se o que as pessoas são ou deixam de ser, ou o que vão fazer ou fizeram, sem 

uma prova consistente do que afirmam. 

O preconceito é uma forma arbitrária de pensar e agir, quando exercido como 

forma de controle social para manter as distâncias e as diferenças entre as pessoas e o grupo. 

(BANDEIRA; BATISTA, 2002). 

O preconceito está em todos os lugares, em casa, na escola, no shopping, na rua, 

no metrô, na padaria, etc., ele está nas entranhas das pessoas que não aprenderam o real valor 

de cada um de nós. Portanto, vale destacar que a simples elaboração intelectual do 

preconceito não presume crime, sendo necessária a exteriorização desse sentimento para 

punição do agente, ou seja, se for somente de foro íntimo, não cabe sanção, seja penal ou 

cível. 

Nos termos do Guia de Elaboração do Programa de Promoção da Igualdade 

(2000) o preconceito é uma atitude negativa que contém uma predisposição a ação e se 

expressa a partir de uma indisposição ou julgamento prévio que se faz de pessoas 

estigmatizadas por atributos e a ela ou ao grupo a que pertence. 

Dentro da escola há todo o tipo de preconceito e é neste ambiente onde 

precisamos fazer a diferença, plantar novas sementes e colher frutos positivos. 

5.4. Discriminação 

Por discriminação tem-se o entendimento de diferenciação, distinção, restrição, 

dentre outros, e torna-se percebida quando ocorre a exteriorização de uma conduta. 

O ato de discriminar consiste em uma ação dolosa, ou seja, uma ação cometida 

com a intenção de ferir e machucar o outro, ao trata-lo com diferença em função de sua cor, 

raça, etnia, religião ou condição social. A discriminação sempre aconteceu de forma 

exteriorizada e intencional. 

Dessa forma, para efeito da atual Lei 7.716/89, deve-se ocorrer a segregação 

(negativa) dolosa, comissiva ou omissiva, a um indivíduo ou grupo de indivíduos, por 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035120/lei-do-crime-racial-lei-7716-89
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pertencer a uma raça, cor, etnia, religião ou por sua procedência nacional, limitando, tolhendo 

ou atrapalhando o exercício de um direito regulamentado. 

Vale insistir no entendimento de que a discriminação, portanto, só é factível 

quando algum direito destinado a todos não é observado para uma pessoa ou grupo de 

pessoas. Se a distinção for generalizada, não será discriminação, mas mera arbitrariedade. 

A discriminação deixa marcas nas pessoas, afeta a autoestima. Assim como pode 

ocasionar danos em sua saúde física e mental, a discriminação impede o crescimento das 

pessoas, pois elas se classificam como inferiores, com isso perdem a motivação e se fecham 

para o mundo. 

Não podemos falar de racismo, preconceito e discriminação sem citarmos o papel 

fundamental da escola. A escola deve ser o ambiente onde as diferenças existam e sejam 

reconhecidas na sua singularidade, o preconceito e o racismo sejam trabalhados de forma a 

conscientizar todos os envolvidos no processo educacional da igualdade entre os homens. A 

escola, enquanto espaço para a divulgação e perpetuação de modelos sociais, no papel do 

educador, não pode omitir-se na discussão das relações raciais. Ela há ser um lugar em que o 

preconceito e a discriminação racial devem ser, sistematicamente, apontados e abertamente 

debatidos. De acordo com Ferreira e Camargo (2001, p. 89),  

Naturalmente, a escola por si só não solucionará todas as questões que solidificaram o árido 

terreno do preconceito e discriminação raciais, mas poderá tornar-se um indicador de 

caminhos possíveis para a equidade inter-racial, de efetivação e gozo da exaustivamente 

debatida ‘democracia racial’, idealizada pela voz de Gilberto Freire. 

Nem sempre a escola esteve preparada para trabalhar as diferenças, o racismo, o 

preconceito e a discriminação. Segundo Silvério, (2009, p.23) 

... Muitos estudos confirmam que a questão racial é tratada, na escola, de maneira 

displicente, com a propagação de aspectos legitimadores do status quo, o que inibe a 

formação de uma identidade negra. O cotidiano escolar apresenta-se, desse modo, marcado 

por práticas discriminatórias que se refletem nas expectativas negativas sobre as 

possibilidades intelectuais dos(as) negros(as), o que tem um enorme impacto no rendimento 

dos estudantes afrodescendentes (Relatório de Gestão da Secad, 2004). 

Percebemos, na convivência em escolas, e a literatura tem mostrado isso (Paré, 

1991 e 2000; Silva C., 1995), que as crianças negras possuem uma baixa autoestima, isto é, 

são conduzidas a negar a identidade de seu povo de origem, em favor da identidade do outro, 
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o branco, que é apresentado como superior, enquanto o negro é sempre visto como inferior e 

incapaz, como vemos no trecho que se segue. 

A criança negra brasileira, devido ao condicionamento sociocultural de um ideal 

de beleza e padrões culturais europeus introduzidos pela colonização portuguesa, desenvolve 

a autoimagem e autoconceito distorcidos e baixa autoestima (PARÉ, 2000). 

Diante do exposto fica claro que a escola deve se preparar, se atualizar e colocar 

em prática todos os mecanismos possíveis para conscientizar a comunidade escolar sobre a 

importância de fazer valer a Lei 10639/2003 e resgatar valores. 

No intuito de valorizar a cultura brasileira em sua totalidade, disposições legais 

foram criadas como a Lei nº 10.639/2003 que estabelece a inclusão, no currículo oficial da 

rede de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira” (Brasil, 2003), recentemente 

alterada pela Lei nº 11.645/2008 que também contempla a educação indígena (Brasil, 2008), 

ambas relacionadas à alteração da Lei nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, buscando promover junto às instituições de ensino o estudo das culturas 

afro-brasileiras e indígenas, com o intuito de que o estranhamento perante estas populações 

deixe de existir, constituindo assim, uma base coerente no que diz respeito aos grupos sociais 

diversificados que constituem o povo brasileiro. 

Sendo assim e falando especificadamente a respeito do educar-se frente às 

africanidades, é bem vinda a compreensão de Silva (2003, p. 186): 

Torna-se educado quem frequenta escolas e faculdades; entretanto, se os benefícios de tudo 

que aprender for usufruído apenas individualmente, sem reverter para o fortalecimento da 

comunidade, tem-se uma “pessoa estudada”, mas não educada. Só se torna educado quem 

se vale da educação para progredir no tornar-se pessoa, o que implica fazer parte de uma 

comunidade. 

Freire (2006a) nos lembra que enquanto seres humanos comprometidos uns-com-

os-outros-ao-mundo (Gonçalves Junior; Santos, 2006) e, portanto, responsáveis por nossa 

atuação nele, devemos atentar à toda situação em que nos inserimos, pensando em si mesmos 

e ao mundo, simultaneamente, sem dicotomizar esse pensamento da ação. 

Em relação aos afrodescendentes, o desrespeito à sua origem e a ausência das 

raízes culturais de seu povo, nos processos educativos institucionalizados, privilegiando 

saberes europeus ou estadunidenses, reforça a existência de um mundo demarcado pro limites 

(Dussel, 2005). 
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5.5. Africanidades brasileiras no currículo escolar 

Para que possamos compreender o momento atual, no que diz respeito ao 

desvelamento dos valores culturais dos afrodescendentes, é necessário nos voltarmos para um 

período da formação social do Brasil em que, durante a colonização, os negros eram retirados 

de diversos países do continente africano e intencionalmente distribuídos pelo Brasil, de 

maneira a direcionar a mão-de-obra especifica, considerando-se que povos de regiões 

diferentes da África apresentavam níveis específicos de formação e, portanto habilidade 

técnica para desenvolver trabalhos como agricultores, ferreiros ou mineiros. 

No século XIX, com o início da industrialização brasileira, o governo começou a 

incentivar a imigração europeia, com formação específica, de profissionais habilitados para o 

desenvolvimento de determinadas funções (Colbari, 1997; Melo; Araújo; Marques, 2003; 

Pessanha, 2005). A intenção, além de substituir a mão-de-obra perdida com a abolição, era 

contribuir para a formação étnica e social do ideal de povo brasileiro concebido pelos 

governantes da época, tendo como parâmetro, como lembra o Prof. Evaristo de Moraes Filho 

em entrevista realizada em 1998 para Hiro Barros Humasaka e Luitgarde O. C. Barros: o 

“branqueamento da população brasileira através de miscigenação e da imigração de 

indivíduos brancos, louros (italianos, alemães, espanhóis, portugueses, etc.)” (História da 

Ciência, 1990, p.1). 

Esse posicionamento encontra bases quando, ainda em meados do século XIX, na 

Europa, o termo raça deixa de ter uma concepção apenas biológica (Torres, 2007) e passa a 

ser aplicado para ressaltar diferenças sociais e culturais, sendo aplicado como instrumento de 

res-significação do ser humano com base em uma hierarquia étnica na cor da pele, procurando 

juntar a inferioridade de um para com a outro. 

A expressão africanidades brasileiras refere-se às raízes da cultura brasileira que 

têm origem africana. Dizendo de outra forma, queremos nos reportar ao modo de ser, de 

viver, de organizar suas lutas, próprio dos negros brasileiros e, de outro lado, às marcas da 

cultura africana que, independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do 

seu dia-a-dia. 

Possivelmente, alguns pensam: realmente, é verdade o que tem de ser dito, pois 

todos nós comemos feijoada, cantamos e dançamos samba e alguns frequentamos academia 

de capoeira. E isto, sem dúvidas, é influência africana. De fato, o é, mas há que completar o 

pensamento, vislumbrando os múltiplos significados que impregnam cada uma destas 
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manifestações. Feijoada, samba, capoeira resultaram de criações dos africanos que vieram 

escravizados para o Brasil e de seus descendentes e representam formas encontradas para 

sobreviver, para expressar um jeito de construir a vida, de senti-la, de vivê-la. Assim, uma 

receita de feijoada, de vatapá ou de qualquer outro prato contém mais do que a combinação de 

ingredientes: é o retrato de busca de soluções para manutenção da vida física, de lembrança 

dos sabores da terra de origem. A capoeira, hoje um jogo que promove o equilíbrio do corpo e 

do espírito pelo seu cultivo, nasceu como instrumento de combate, de defesa. 

Estudar Africanidades Brasileiras significa aprender um jeito de ver a vida, o 

mundo, o trabalho, de conviver e lutar por sua dignidade, próprio dos descendentes de 

africanos que, ao participar da construção da nação brasileira, vão transferindo aos outros 

grupos étnicos com quem convivem suas influências, e, ao mesmo tempo, recebem e 

incorporam as influências daqueles. 

Devemos incluir Africanidades Brasileiras no currículo escolar para ensinar e 

aprender como os descendentes de africanos vêm construindo suas vidas e suas histórias, no 

Brasil, para aprender a respeitar as expressões culturais negras que compõem a história e a 

vida de nosso país, respeitar os diferentes modos de ser, viver, conviver e pensar de cada um, 

rever conceitos relativos à população negra, forjados com base em preconceitos. 

Propondo encaminhamentos, Schenetzier (1994) dá-nos importantes indicações. A 

aprendizagem, diz ela, consiste em reorganização e desenvolvimento das concepções dos 

alunos; implica, pois, mudança conceitual. Embora se referindo a conhecimentos prévios em 

Química, a afirmativa da autora também diz respeito à aprendizagem em todas as outras áreas 

do conhecimento. Calcule-se o valor desse entendimento para conteúdos pouco valorizados 

pela sociedade quando, ao ensiná-los, pretende-se apagar preconceitos, corrigir ideias, 

atitudes forjadas com base nas destruidoras ideologias do racismo, do branqueamento. 

Citando Andersen, a autora pondera que ensinar implica, entre outras coisas, busca de 

estratégias úteis para proceder à mudança conceitual. 

Para tanto, os professores deveriam conhecer as concepções prévias de seus 

alunos a respeito do estudado e ouvi-los, ajudar seus alunos a compreender que ninguém 

constrói sozinho as concepções a respeito de fatos, fenômenos, pessoas, buscar estratégias e 

metodologias que ampliem ou modifiquem suas concepções já existentes, levando-os a 

debater e trocar ideias. 

Em se tratando de Africanidades Brasileiras, é preciso acrescentar que, de acordo 

com Silva (2000), eles também deveriam combater os próprios preconceitos, os gestos de 

discriminação tão fortemente enraizados na personalidade dos brasileiros, desejando 
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sinceramente superar sua ignorância relativamente à história e à cultura dos brasileiros 

descendentes de africanos. 

O professor deve organizar seus planos de trabalho, as atividades para seus 

alunos, considerando que na cultura de origem africana só tem totalmente sentido o que for 

aprendido pela ação. Dizendo de outra maneira, aprender-se realmente o que se vive e muito 

pouco sobre o que se ouve falar. 

As Africanidades Brasileiras, no que diz respeito ao processo ensino-

aprendizagem, conduzem a uma pedagogia anti-racista, cujos princípios são: 

- respeito, entendido não como mera tolerância, mas como diálogo em que seres humanos 

diferentes miram-se uns aos outros, sem sentimentos de superioridade ou de inferioridade; 

- reconstrução do discurso pedagógico, no sentido de que a escola venha a participar do 

processo de resistência dos grupos e classes postos à margem, bem como contribuir para a 

afirmação da sua identidade e da sua cidadania. 

As Africanidades Brasileiras são estratégias definitivas de combate ao racismo, 

pois introduzem as afro-descendências no pensamento brasileiro. Trata-se de um enfoque 

necessário para estudar o Brasil e as culturas racistas que aqui existentes. Também 

representam a recriação africana, revelando o jeito de ser africano no Brasil, isto é, de ser 

afro-brasileiro. Para Cunha Jr. (1991 e 2003), elas favorecem a desconstrução de uma cultura 

ideal, do dominador, e produzem a liberdade intelectual, livre de racismo e conceitos 

produzidos no processo de dominação presente na cultura brasileira. São, ainda, para o 

mesmo autor (2001), reprocessamentos pensados, produzidos no coletivo e nas 

individualidades, que deram novo teor às culturas de origem. 
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6. Metodologia 

A abordagem dessa pesquisa é de caráter qualitativo pois, diferentemente da 

pesquisa quantitativa, essa não visa enumerar ou medir resultados nem utiliza de instrumentos 

estatísticos para analisar os dados. 

Como vemos, trata-se de uma pesquisa que se desenvolveu no seio de uma 

intervenção nas atividades curriculares e no cotidiano da sala de aula, contando com a 

colaboração direta e estreita de professores e alunos. Para tanto, tomamos como referência o 

trabalho de Silva e Oliveira (2000), para definir e diferenciar intervenção de pesquisa. 

Segundo os autores, intervenção refere-se a ações deliberadas, no sentido de criar, conformar 

ou acomodar relações entre grupos sociais, culturais, pessoais e o ambiente em que vivem. 

Esta pesquisa ocorreu a partir de uma intervenção exploratória, seguida da 

elaboração de um questionário parra ser respondido por alunos e professores. A fase 

exploratória, antecedente a elaboração dos questionários, se constitui de debates, rodas de 

conversa, painéis, peças teatrais e diários de bordo. 

Para os diários de bordo foi solicitado um caderno pequeno que foi caracterizado e 

ilustrado para receber os registros de todas as aulas destinadas à pesquisa exploratória. No 

final do diário cada aluno escreveu suas conclusões a respeito do que aprendeu. 

Nosso intuito foi fazer valer a Lei 10.936/2003, que tornou obrigatório o ensino 

de História e Cultura Africana e Afro brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. 

Contexto 

A pesquisa foi realizada em uma escola da cidade de Sobradinho-DF, pertencente 

à rede particular de ensino. A escola atende alunos do maternal ao terceiro ano do Ensino 

Médio. Estruturada da seguinte forma: direção geral, direção pedagógica, coordenação, sala 

de informática, biblioteca, quadra poliesportiva, uma turma de cada segmento, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. 

A comunidade escolar é formada por famílias negras, mestiças, brancas, o que 

caracteriza a escola com um número considerável de alunos afrodescendentes. 
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Participantes 

Participaram da intervenção exploratória os alunos da terceira série do Ensino 

Médio divididos em grupos. Cinco alunos, o professor de português e a professora de história 

responderam os questionários. Os demais alunos foram distribuídos para confeccionar 

cartazes, murais, peças teatrais, redações e diários de bordo, posteriormente, participantes 

desta etapa, também foram convidados a responder algumas questões elaboradas para este 

estudo. 

Foram destinadas doze aulas de cem minutos, cada uma para desenvolver e aplicar 

a pesquisa interventiva exploratória. Os alunos também pesquisaram através de fotos, 

cartazes, manifestações culturais, música de cantores negros, fatos históricos, diferentes 

objetivos e métodos que retratam a história e cultura africana ou afro brasileira. 

Procedimentos 

Após a intervenção exploratória, foram elaborados dois roteiros de questionários, 

em anexo, um para ser respondido por cinco alunos e outro para os professores participantes 

do projeto, a partir do referencial teórico e dos objetivos de pesquisa. Esperamos que os 

resultados desta intervenção exploratória e as respostas dos diferentes envolvidos às questões 

nos auxiliem para efetivação do projeto como parte do conteúdo a ser trabalhado 

definitivamente na escola. 
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7. Ações Interventivas 

Após observarmos, na escola, o comportamento negativo de alguns alunos que 

tratavam os colegas negros ou afro descendentes com desprezo, xingamento e extorsão, 

decidimos realizar a referida pesquisa interventiva exploratória, com os alunos do terceiro ano 

do Ensino Médio, com faixa etária de dezesseis a dezoito anos. Inicialmente, foi trabalhado o 

livro paradidático “África e Brasil Africano da Cultura”, de Marina de Mello e Souza, editora 

Ática para nortear os trabalhos realizados. 

Durante o desenvolvimento desse material de pesquisa levamos em consideração 

a utilização de diferentes estratégias de ensino que buscam auxiliar e incentivar a construção 

do conhecimento pelo aluno, fazendo com que ele seja um participante ativo durante o 

processo de aprendizagem, propondo o uso de uma metodologia de ensino por investigação. 

Segundo Carvalho et al (2004), a atividade investigativa é uma estratégia 

diferente que o professor pode utilizar nas suas aulas, visando colaborar com uma maior 

dedicação dos alunos e permitir que eles participem da construção do seu conhecimento 

acerca do tema proposto. No ensino por investigação, os alunos têm a possibilidade de 

experimentar e promover o próprio conhecimento, pois são envolvidos em processos que 

ajudam a construir questões, levantar hipóteses, coletar informações, discutir e obter 

resultados teóricos, chegando a formação de um conceito elaborado e desenvolvidos por eles. 

A unidade didática descrita a seguir foi sugerida para ser desenvolvida em doze 

aulas duplas de 50 minutos cada, todas as aulas tendo temas norteadores africanidades, 

preconceito, racismo, integração, valorização reconhecimento da importância do negro na 

cultura brasileira e a aplicação da Lei 10.639/2003. 

O período destinado à intervenção foi do dia 28/08 a 02/10/2015. 

Aula 1 – tema: Africanidades, duração de 100 minutos 

Na primeira aula começamos com uma conversa dirigida sobre o livro 

paradidático: “África e Brasil Africano”, de Marina de Mello e Souza, a leitura do referido 

livro já havia sido solicitada previamente. 

No primeiro momento, questionamos o que os alunos entenderam e o que 

acharam sobre o conteúdo lido no livro e, após os questionamentos e de acordo com as 
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respostas, apresentamos a proposta da pesquisa interventiva, falamos da importância de se 

aplicar a Lei 10.639/2003, resgatar valores e a igualdade entre todos. 

Para dar seguimento aos objetivos da pesquisa, a turma foi dividida em cinco 

grupos de cinco alunos cada um. 

Foram selecionados os temas da pesquisa de cada grupo, tendo sido sugeridos: 

Africanidades; Lei 10.639/2003; Racismo; Preconceito e a Importância do negro na formação 

da sociedade brasileira. 

Cada grupo ficou responsável por pesquisar e apresentar seus trabalhos da forma 

que escolhesse trabalhar: através de painéis, cartazes, dança, teatro, música, pratos típicos. 

Os alunos começaram seus diários de bordo. 

Aula 2, duração de 100 minutos 

Nessa aula os grupos se reuniram para traçar as metas de trabalho, selecionar os 

materiais que seriam utilizados na execução do trabalho. 

Cada grupo apresentou a pesquisa realizada para nortear o trabalho. 

Ficou acordado que cada grupo buscaria convidar participantes da comunidade 

para o dia da apresentação. 

As pesquisas foram apresentadas e discutidas; com as propostas de trabalho já 

traçadas ficou para a próxima aula começar a desenvolver os trabalhos. 

Aula 3, duração de 100 minutos 

No primeiro momento orientamos cada grupo a dar seguimento ao seu trabalho, 

começamos a confeccionar:  

1. um painel, apresentando a África e sua colonização/descolonização; 

2. cartazes que caracterizavam utensílios e vestimentas africanas; 

3. cartazes que mostravam personalidades negras e suas lutas pela igualdade, deixamos para 

dar continuidade aos trabalhos na próxima aula; 

4. um grupo ficou responsável por uma peça teatral que narrasse os temas racismo e 

preconceito, tendo escolhido dramatizar um episódio ocorrido com Martin Luther King, em 

um ônibus, quando ele foi discriminado. 

Aula 4, duração de 100 minutos 

No primeiro momento dessa aula, apresentamos o conceito da palavra racismo, 

debatemos sobre o assunto e fizemos os alunos refletirem sobre a pergunta que ficou no ar: 

Qual é a sua cor? Essa pergunta foi o tema para o próximo encontro. 
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No segundo momento, demos continuidade aos painéis e cartazes que começamos 

anteriormente; lembramos aos alunos para continuarem realizando seus diários de bordo e 

anotando todas as informações. 

No terceiro momento, e aproveitando a pergunta do primeiro momento desta aula 

- Qual é a sua cor? - o professor de português foi convidado a participar do nosso trabalho. 

Levando essa pergunta aos seus alunos do sexto ano, ele conversou com eles sobre a pergunta 

e pediu para a aula seguinte redações sobre a pergunta acima. 

Aula 5, duração de 100 minutos 

No primeiro momento. Reunimo-nos para ajustar algumas pendências. Corrigimos 

os cartazes que já estávamos fazendo, terminamos o painel, que deixou clara e objetiva a 

questão da colonização e descolonização da África. 

No segundo momento. Os alunos convidados a participar efetivamente da 

pesquisa fizeram um questionário sobre a Lei 10.639/2003. Elaboraram questões e deram para 

seus colegas responderem. 

No terceiro momento. Discutimos a pergunta que foi passada na aula anterior: 

“Qual a sua cor?” Eles chegaram em sala com uma visão diferente, muitos que se julgavam 

morenos escuros, pardos, se classificaram como negros. 

Aula 6, duração de 4 horas 

Culminância da pesquisa interventiva exploratória na escola. 

Foram convidados pelos grupos de alunos e pela professora a participar das 

apresentações: 

- os alunos do fundamental II e os alunos do 1º e do 2º ano do Ensino Médio. 

- um grupo de samba de raiz, 

- um grupo de capoeira, 

- um grupo do candomblé, 

- um grupo de dança de gafieira. 

Os alunos do terceiro ano envolvidos na pesquisa interventiva exploratória 

apresentaram a peça ensaiada por eles, cujo tema central foi “racismo e preconceito”. 

Os cartazes foram expostos nos murais da escola e foram apresentados os diários 

de bordo também. 

A escola foi toda decorada com motivos que remetiam ao tema. 

Um dos grupos ficou responsável por explanar para todos a importância da Lei 

10.639/2003, bem como sua aplicação. 
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8. Análise e discussão dos dados 

O sistema educacional brasileiro ainda opta por metodologias nas quais o 

professor atue apenas como transmissor de conhecimentos e o aluno é um receptor passivo de 

conceitos e verdades absolutas, e isso em nada favorece o desenvolvimento do pensamento 

crítico. 

Diante do desafio de formar cidadãos pensantes, capazes de desenvolver 

criticamente seu pensamento frente à sociedade, o ensino das Africanidades e a aplicação da 

Lei 10.639/2003 se fazem muito importantes a partir do momento que são capazes de 

desenvolver nos alunos o pensamento crítico. 

Quando o ensino propõe desafios a quem vai aprender, esse pensamento crítico se 

desenvolve de uma maneira melhor e mais natural. Segundo Garda (2012), a escola que se 

conecta ao aluno se volta ao sujeito por inteiro, leva em conta todos os aspectos de uma 

pessoa em desenvolvimento, biológico, psicológico, ambiental, cultural, social, religioso, 

cultural, em todas as suas dinâmicas. 

Como responsáveis pelo fomento do tema africanidades nos ambientes escolares, 

os educadores podem promover momentos de reflexão e atuação social para essa 

ressignificação, na qual as pessoas tenham o direito de ser quem são, trazendo consigo sua 

história, a ancestralidade e o entorno, sem constranger-se por isso, cientes de que cada ação 

humana, por mais simples, diz respeito a um todo muito maior, no qual somos um, e onde o 

produto desse ato é fruto das escolhas que fazemos ao conduzir nossa própria vida (Souza, 

2009 b). 

A presente pesquisa analisou as concepções dos adolescentes negros e brancos, 

em relação aos negros e sua cultura, no desenvolvimento de um trabalho que visava combater 

o racismo e a discriminação e aplicar a Lei 10.639/2003, nas diferentes percepções que 

norteavam a proposta da pesquisa exploratória. 

O título desta pesquisa nos traz um questionamento: a valorização da cultura 

negra na escola pode melhorar o relacionamento entre alunos? Questionamento este que vem 

sendo respondido no decorrer do trabalho que será analisado agora. 

Quando estruturamos a presente pesquisa e lançamos a problemática: Qual seria a 

nossa contribuição concreta para viabilizar a conscientização das pessoas? Muitas ideias 

surgiram, escolhemos então trabalhar com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, cinco alunos 

e dois professores foram selecionados para responder os questionários propostos. Os 
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questionários tinham como objetivo sondar o conhecimento de cada aluno com relação aos 

objetivos desta pesquisa. Os alunos participaram de forma efetiva. 

Depois de analisar os questionários dos alunos, pudemos perceber que dos cinco 

alunos só um sabia qual era a sua cor, os outros se classificaram como morenos claros e até 

brancos. Foram escolhidos, de forma aleatória, para responder o questionário, um aluno 

branco, um pardo e três negros. Uma aluna da pele clara e olhos claros, porém todos os outros 

traços como cabelo, mãos, nariz e pés a classificavam como afrodescendente e mesma não se 

reconhece assim. 

Todos conheciam alguém afrodescendente. 

Na opinião dos alunos, uma pessoa preconceituosa se julga melhor que o outro, 

age de forma agressiva. 

No geral todos os alunos demonstraram que sabem o que é preconceito, mas não 

sabem classificar corretamente a sua cor. Chamou atenção as respostas dadas por um dos 

alunos que se considerou negro, quando perguntado como agia uma pessoa preconceituosa. 

Ele respondeu: “uma pessoa preconceituosa age muita das vezes de forma descarada e 

explícita, deixando claro que tem preconceito, olhando da cabeça aos pés com um olhar de 

desprezo”. Na sua fala ficou nítido todo o preconceito e discriminação vividos por ele. 

No que diz respeito a Lei 10.639/2003 todos tinham conhecimento da sua 

importância e aplicabilidade, a professora de história já havia trabalhado com eles, o que 

demonstra a importância desta abrangência na escola. 

Uma das questões respondidas foi a respeito do racismo dentro da escola e o que 

poderia ser feito para que os negros não se sentissem inferiorizados. Eles informaram que 

existe racismo na escola e que, para minimizar, deveriam existir mais projetos que 

trabalhassem os valores, a cultura e a importância do povo africano na formação da sociedade 

brasileira, que tais projetos deveriam ser contínuos. 

Perguntado sobre racismo velado somente dois alunos souberam responder e 

demonstraram já ter sofrido com isso, em suas respostas que foram contundentes quando 

explicitaram “isso acontece muito nas escolas, nas lojas quando a pessoa é olhada de forma 

diferente, muita das vezes pelo jeito de olhar a pessoa se sente constrangida e diferente”. 

Em síntese todos os alunos demonstraram conhecimento sobre o tema da pesquisa 

e deixaram clara a indignação de cada um com relação ao preconceito e o racismo. Todos eles 

reconhecem a Lei 10.639/2003 e a importância da sua aplicação para conscientizar a 

comunidade escolar do valor da cultura africana na formação da sociedade brasileira e a 

igualdade entre todos os seres humanos. 
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Os professores de história e português que responderam o questionário proposto 

comungam o mesmo pensamento. Os dois reconhecem a importância e a necessidade de se 

trabalhar, valores e o reconhecimento da cultura negra na nossa formação. 

Perguntado à professora de história. O que achou do trabalho realizado nesta 

escola? Cite aspectos positivos, negativos e dê sugestões de continuidade. Ela respondeu: “o 

projeto desconstruiu preconceitos dos alunos principalmente em relação as religiões Afro 

brasileiras e o preconceito. Como negativo registro a indisposição de professores em 

colaborar com a pesquisa, alegando não se relacionar com o conteúdo, como se cidadania não 

fizesse parte de qualquer conteúdo. 

Com relação à cor um se reconhece como branco e o outro como negro, conhecem 

bem a lei que torna obrigatório o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e pensam que 

infelizmente tem-se que implementar a lei para o que é obvio, a igualdade entre as pessoas, 

mas veem na Lei a possibilidade de disseminar e valorizar a cultura negra e minimizar 

atitudes preconceituosas 

Antes da implementação da lei, raramente havia algum tipo de ênfase ou mesmo 

menção ao tema, o estudo da cultura afro-brasileira fortalece grupos minoritários e tende a 

diminuir os casos de preconceito e racismo e valorizar a cultura africana, além de desconstruir 

padrões europeus como normais e comuns. 

De uma forma positiva, foi de grande valia e aprendizado, uma riqueza de 

conteúdos abordados, o projeto de pesquisa desconstruiu preconceitos com relação a etnia, a 

religião, a cultura. Valorizou a importância dos afrodescendentes para a formação do povo 

brasileiro e mudou a forma de muitos alunos que por ignorância pouco sabiam dessa 

importância. Ressaltamos, ainda, que muitos dos alunos que participaram desta pesquisa no 

início se reconheceram como morenos claros e pardos, morenos escuros, no final, se 

reconheceram como negros e passaram a se orgulhar de suas raízes. 

A pesquisa foi tão bem aceita que passou a fazer parte do calendário da escola. 

No que diz respeito aos aspectos negativos vale citar a falta de comprometimento 

de alguns alunos e, infelizmente, a indisposição de alguns professores em colaborar com a 

pesquisa alegando não se relacionar com o conteúdo e por não saber aplicar. Com relação a 

implementação do trabalho de pesquisa exploratória realizado na escola, todos foram a favor, 

porém poucos quiseram participar. 

Acreditamos que muitos professores não quiseram participar, pois não querem 

sair da zona de conforto, pesquisas e projetos demandam tempo e trabalho, muitos 
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desconhecem a importância de se trabalhar a Lei 10.639/2003, ou acreditam ser de 

responsabilidade da área de humanas. 

Segundo Rodrigues (2015) a educação, como um todo, precisa ser encarada como 

força de transformação social, e o professor que atua nesse processo precisa estar preparado 

para sua função educativa, tornando-se um profissional qualificado, consciente do significado 

aprendizado. 

Percebemos a nítida necessidade de professores comprometidos com a educação, 

pois, muitos têm conhecimento dos temas abordados nesta pesquisa, porém, a falta de vontade 

e compromisso com a educação os faz regredir no tempo e ministrar aulas medíocres, 

cansativas e sem interesse. Os alunos estão a espera do diferente, de aulas que empolguem, 

quando são estimulados correspondem, aprendem e ressignificam pensamentos antes 

moldados pela sociedade. 
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9. Considerações finais 

A pesquisa interventiva exploratória aqui apresentada teve como objetivo 

conscientizar todos os que nela estavam envolvidos sobre a importância do negro na formação 

da sociedade brasileira bem como sobre a igualdade entre os homens. Este objetivo foi 

satisfatoriamente entendido pelos participantes diretos desta pesquisa. Os alunos que 

participaram desse processo educativo conseguiram se posicionar de forma crítica, consciente 

e justa, perceberam ao longo do processo investigativo a importância do negro na formação da 

nossa sociedade. 

Quando fizemos a proposta da presente pesquisa, convidamos todos os 

professores da escola, chamando-nos a atenção que somente dois se prontificaram a 

participar. Percebemos que os professores não estão preparados para trabalhar com essas 

questões em sala de aula, não sabem como agir ou não querem.  

Quando iniciamos no primeiro semestre de 2014, o Curso de Especialização em 

Educação em e para os Direitos Humanos, no contexto da Diversidade Cultural, não tínhamos 

conhecimento generalizado a respeito dos temas que foram abordados no decorrer do curso. À 

medida que os módulos eram apresentados e os trabalhos realizados, novos conceitos e a 

mudança de pensamento iam sendo construídos. 

Para se discutir qualquer assunto com propriedade é necessário um estudo 

aprofundado do mesmo, isso o curso conseguiu transmitir bem. Hoje estamos mais preparados 

para discutir e aplicar novas formas de construção do pensamento crítico. 

Os professores precisam ser preparados para trabalhar as questões étnico-raciais e 

a cultura negra em sala de aula. Muitos professores desconhecem o contexto da Lei 

10.639/2003, acreditam na “verdade” que a referida lei só deve ser trabalhada na disciplina de 

História, o que é um erro e denota a falta de preparo desses profissionais. 

Um dos resultados concreto da pesquisa foi a influência positiva nas relações 

étnico-raciais, desconstruindo situações de discriminação em sala de aula. O resultado que 

alcançamos entre brancos, pardos e negros foi fruto do nosso trabalho desenvolvido no 

período de aplicação desta pesquisa interventiva, no qual buscamos positivar os negros, sua 

cultura e história. 

Outro aspecto positivo desta pesquisa foi o engajamento dos alunos do terceiro 

ano em envolver os demais colegas na proposta de trabalho. Eles, se aproximaram mais e se 
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socializaram, trocando experiências e conhecimento que adquiriram através da metodologia 

aplicada, no que diz respeito à identidade e autoestima. 

De forma positiva, a Instituição de Ensino onde esta pesquisa foi realizada 

abraçou nossa proposta e, depois de acompanhar toda a pesquisa e se certificar dos resultados 

positivos, acrescentou no seu calendário escolar para o ano de 2016, e deve trabalhar com 

todos os seguimentos da escola de forma interdisciplinar. 

Salientamos ser fundamental o professor sentir vontade e perceber a necessidade 

de trabalhar em sala de aula a cultura e história afro-brasileira e, com isso, por em prática uma 

relação positiva sobre as questões étnico-raciais, dispondo-se a buscar informações, planejar 

atividades, superar dificuldades e passar adiante a experiência positiva. 

Percebemos a ineficiência do sistema educacional brasileiro, pois para transmitir 

conhecimento é necessário saber, aprender e conhecer, é necessário se reciclar. O professor é 

formador de opinião disseminador de conhecimento, mas, para isso precisa de ferramentas 

que possam lhe proporcionar isso. 

Atitudes como a proposta por este curso, de preparar professores para ensinar o 

reconhecimento das diferentes culturas que compõem a nação brasileira, as diversas formas de 

preconceito, racismo e identidade de cada um, podem diminuir sentimentos de repúdio e da 

não valorização do ser humano. 

Ressaltamos ainda a importância de o professor buscar uma formação continuada 

que o torne atualizado e capaz de discutir e aplicar o conhecimento de temas diversificados, 

assim como os que norteiam esta pesquisa. Entendemos que o professor é um disseminador de 

conhecimento, sendo assim no ambiente da sala de aula ele é capaz de contribuir para a 

conscientização dos seus alunos e, consequentemente, da sociedade. 

O aluno foi um interlocutor, o que ele aprendeu e a maneira como aprendeu, 

depende muito de seu professor, ver a motivação dos alunos para ajudar na realização desta 

pesquisa foi muito satisfatório e nos fez ver o valor do professor, este quando educador 

consegue fazer valer a lei, dissemina bons sentimentos, ensina o valor do ser humano e o 

respeito às diferenças. 
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Anexo 1 - Questionário para os alunos do terceiro ano 

1. Qual é a sua cor? Justifique sua resposta. 

2. Você conhece alguém que é afrodescendente? 

3. Como você vê o racismo dentro da escola? O que pode ser feito para contê-lo? 

4. Você é preconceituoso? 

5. É papel da escola trabalhar a integração e igualdade entre seus alunos? 

6. Você já ouviu falar na Lei 10.639/2003? O que você sabe sobre ela? 

7. O que deve ser feito pela escola para que seus alunos negros não se sintam inferiores ou 

excluídos? 

8. Qual a importância de se estudar a história de africanos e de afrodescendentes? 

9. O que é racismo velado? 

10. Em alguma circunstância você já praticou o racismo velado? 



 

Anexo 2 - Questionário para os professores 

1. Já foi realizada na instituição onde trabalha algum tipo de intervenção exploratória? 

2. Você conhece a Lei 10.639/2003? 

3. Como era trabalhado o racismo e o preconceito nas escolas antes da obrigatoriedade? 

4. O que você achou do trabalho realizado na escola? 

5. De que forma ele foi positivo? 

6. O que você acha de colocarmos no calendário escolar uma data específica para 

implementação deste trabalho? 

7. Como você se reconhece no que diz respeito a sua cor? 

8. Com relação aos temas tratados, relate suas experiências marcantes. 



 

Anexo 3 – Panfleto de divulgação do projeto 
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