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pessoas precisam aprender, e se podem 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa contribuir com a discussão da lei Federal 10.639/2003 e os seus 

desafios para implementação e efetivação no currículo em uma das escolas da Rede 

Municipal de Carinhanha. Pretendeu-se com a comunidade escolar dialogar acerca das 

práticas racistas e ações que a escola desenvolve no combate a discriminação racial e ao 

preconceito dentro dos muros dessa instituição. No arcabouço da revisão bibliográfica, 

apresentamos a conflituosa construção da proposta curricular e sua importância para ensino 

da cultura negra, bem como discorremos a respeito da formação profissional e seus 

desdobramentos. Desse modo, buscamos elucidar como a diversidade étnica vem sendo 

abordada nas práticas pedagógicas. Entendemos que o professor é uma figura relevante no 

processo de fortalecimento de inclusão e, neste sentido, procuramos elucidar o desempenho 

desses profissionais nos caminhos vêm trilhando para que a lei seja alçada na perspectiva de 

uma educação de qualidade, sobretudo na desconstrução do racismo. Assim, neste texto 

enfatizamos não só a formação profissional, bem como, pontuamos o livro didático e o seu 

descompasso frente à lei no que diz respeito à apresentação da negritude no escopo desse 

instrumento. Como é sabido, este artefato ainda é um dos recursos mais utilizados nas 

escolas públicas e, daí, destacamos a relevância da sua abordagem neste trabalho. Para 

dialogar a temática, ancoramos as nossas leituras em vários autores, entre os quais: 

Munanga, Santos e Silva. Nesse sentido, as análises dos dados apontam a ausência de 

conhecimento da temática pelos profissionais; a falta de orientação institucional; a 

fragilidade do livro didático, a deficiência de formação e também a presença de práticas que 

deixam à margem eixos da educação étnico-racial. Ainda mostramos que o racismo dentro 

das escolas é uma prática reincidente e ainda hoje, tem muita dificuldade em lidar de forma 

respeitosa com essa questão. 
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ABSTRACT 

This work is contributing to the discussion of Federal Law 10.639 / 2003 and the challenges 

to implementation and enforcement in the curriculum of the schools of the Municipal 

Carinhanha. It was intended to the school community dialogue about the racist practices 

and what actions the school develops in combating racial discrimination and prejudice 

within the walls of this institution. Still discord about the training and its consequences, 

thereby elucidate how ethnic diversity has been addressed in pedagogical practices. 

Understanding that the teacher is relevant in this figure include strengthening process in this 

sense we try to show the performance of these professionals and which paths have been 

treading for the law to be heave from the perspective of quality education, especially in the 

deconstruction of racism. Thus, in this paper we emphasize not only vocational training as 

well, we pointed out the textbook and its gap against the law regarding presentation of 

blackness in the scope of this instrument. To talk the subject anchored in several as 

Munanga, Santos Silva, therefore, without disregarding the others who also oxygenate the 

dissertation. In this sense, the data analyzes show lack of knowledge of the subject by the 

professionals; lack of institutional orientation; the fragility of textbooks, training deficiency 

and practices that leave the axis margin of ethnic-racial education. Also shows that racism 

within schools is a recurrent practice where the school still has difficulty dealing respectfully 

with this issue. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Discutir a educação de qualidade que traga, em sua essência, contribuições capazes 

de transformar o outro é sem dúvida um grande desafio. Provocar o outro, discutir 

possibilidades de torná-lo mais tolerante e humano, com certeza é tarefa exaustiva que 

requer mudanças de postura e atitudes. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, é necessário que a escola possa oferecer um 

ambiente em que haja respeito, valorização e aceitação de cada indivíduo (BRASIL. 

Ministério da Educação, 2002). 

Durante anos, a sociedade exclui o negro no Brasil e acreditamos que por vezes as 

escolas não contribuem muito para as mudanças desse histórico. Romper com esses 

preconceitos é uma luta constante pra grande parte da população. O trabalho antirracista nas 

instituições escolares não dinamizou a ponto de amenizar traumas, fruto dos impactos que o 

preconceito e suas facetas causaram e causam ao ser humano. Santos (2005, p.25) reforça 

esta percepção dizendo que: 

 

A discriminação racial se reproduz em  vários contextos sociais das relações entre 

negros e brancos. Nesse contexto a escola não se encontra isenta dessas 

reproduções. Muito embora ela não seja meramente reprodutora de tais relações, 

acaba por refletir as tramas sociais existentes no espaço macro da sociedade.   

 

Em um novo tempo e novos pensamentos, a sociedade ainda persiste em uma 

mentalidade preconceituosa regada com ideias e ideologias, capazes de submeter ao seu 

semelhante a situações vexatórias que deixam traumas irreparáveis. Como mencionado por 

Ribeiro (1995 p.34), “a mais terrível de nossas heranças é essa de levar sempre conosco a 

cicatriz de tortura impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista”.  

Despir-se desses traumas é uma ação quase impossível para quem vivenciou, pois 

fere a alma e a dignidade humana, fere o que o ser humano tem mais de precioso que é a sua 

autoestima. O racismo está presente em todos os lugares, mas ainda é na escola que ele vem 

tomando uma proporção assustadora, comprometendo a autoestima de muitos alunos, 

Munanga (2001, p.8) diz que os alunos que sofrem com o racismo pouco desenvolvem 

dentro da escola, são introspectivos, cabisbaixos, seguem na maioria das vezes sem 

apreensão dos conhecimentos ou até mesmo desistem do processo. Então evidenciamos a 
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baixa autoestima, o comprometimento da permanência dos alunos na escola, o desconforto 

de se assumirem como negros e principalmente como sujeitos que fazem parte do meio.   

Mesmo diante dos casos reais de violência racial ocorrido dentro dos muros 

escolares, ainda recorremos à escola para tratarmos questões tão delicadas, pois é o lugar em 

que o poder de persuasão é capaz de sensibilizar pessoas, e essas serem capazes de mudar o 

mundo. Esse lugar nos permite elaborar ideias, travarmos diálogos e promover relações. Mas 

também é nesse lugar que encontramos resistência, a falta de irmandade no combate as 

práticas racistas, a falta de preparo dos profissionais da comunidade escolar. Com base nos 

PCNs (1997) a escola como promotora do conhecimento precisa articula-se, superar os 

desafios, a fim de contribuir para valorização da cultura da comunidade local, intervir junto 

aos sujeitos de diferentes etnias, ultrapassando toda e qualquer forma de preconceito e 

discriminação.  

Quando o assunto é mobilização, a escola pouco tem contribuído para o combate as 

práticas racistas e suas sorrateiras atenuantes. A educação antirracista segue timidamente 

dentro das instituições e a produção significativa ainda é muito pouca além de seguir 

pautada em uma falsa democracia racial. Gomes (2003) afirma que a escola, definida como 

o lugar responsável pela divulgação sistematização da cultura, tem se mostrado como um 

dos espaços onde a veiculação de representações negativas sobre o negro é constante.  

Há um grande desafio em provocar os diferentes sujeitos da comunidade escolar a 

perceberem a existência do preconceito dentro da escola e que se faz necessária mudança de 

postura frente à prática pedagógica. Como relatam Medeiros e Eghrari,(2008 p.134) que 

além da construção do currículo é necessário estar sensível quanto postura do educador e da 

escola  na tarefa de preparar cidadãos para a vida.  

A falta de preparo dos nossos profissionais é gritante quando o assunto é 

problematizar e incentivar o pluralismo. A escola possui alguns entraves quando se trata da 

implementação e efetivação da lei 10639/2003. A lei é uma realidade, mas pouco se tem 

feito dentro dos muros escolares, são poucas ou nenhuma, as estratégias desenvolvidas para 

discutir, trabalha-la em prol da mudança da mentalidade. As fragilidades são evidentes nas 

ações educativas, falta à inclusão das identidades étnico-raciais no cotidiano das aulas, assim 

como apresentado por Munanga: 

 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na 

cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a 

diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais 
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didáticos e ás relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendência 

étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno e prejudicam seu 

aprendizado (MUNANGA p.8, 2001). 

 

Reconhecemos que políticas foram construídas, no que diz respeito à reparação as 

injustiças sofridas pelos negros, como as cotas raciais, a própria lei 10.639/2005, sem 

esquecer dos Parâmetros Curriculares Nacionais (2007,p.138) que aborda a Pluralidade 

cultural a qual orienta que “uma proposta curricular voltada para a cidadania deve 

preocupar-se necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases 

concretas em que se praticamos preceitos éticos”.  

As vivências escolares podem valorizar as variedades culturais existentes em nosso 

país, onde o educando perceba seu valor, elevando sua autoestima como pessoa com 

dignidade, preparando-o para viver no mundo, superando desafios, contribuindo na sua 

formação pessoal, fortalecendo assim seus laços étnicos.  

No entanto, infelizmente, encontramos resistência na efetivação desses 

documentos, os quais são extremamente relevantes no combate ao racismo e suporte 

indispensável no reconhecimento da cultura negra. Esses ainda não tomaram as devidas 

proporções, redesenhando um novo cenário, de reconhecimento, onde ideias estereotipadas 

fossem desvinculadas, e a população negra pudesse comungar dignamente da cidadania.  

Ressaltamos que o combate às práticas racistas não é restrito ao âmbito escolar, mas 

há uma grande relevância neste cenário. Brasil (2004, p. 14) corrobora com esta perspectiva 

e apresenta que:  

 

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, 

empreender reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivamente 

da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu 

nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e as discriminações 

correntes na sociedade perpassam por ali.  

 

  Desse modo, destacamos que é importante que os nossos alunos compreendam a 

importância da diversidade, pois todos tiveram sua importância nesse cenário cultural, 

independe da sua condição social. Não discutir essas questões dentro da escola é mutilar 

parte da história é aniquilar nossa memória.  

Nesse sentido, a escola precisa urgentemente mobilizar-se, sobretudo, na formação 

e preparação dos nossos profissionais, pois esses têm papel fundamental nessa caminhada. 
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Munanga (2001) propõe que ”apesar da complexidade da luta contra o racismo, que 

consequentemente exige várias frentes de batalhas, não temos dúvida de que a 

transformação de nossas cabeças de professores é uma tarefa preliminar importantíssima”. 

Assim, o processo educacional só avança se os professores derem o primeiro passo. 

É assustador quando presenciamos práticas racistas dentro do contexto escolar, pois 

a escola é ambiente onde o respeito e a emancipação precisa acontecer, mas, infelizmente, 

ainda hoje o contexto escolar vem promovendo e sendo palco de intolerâncias e exclusão 

entre os diferentes. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a escola ainda 

constitui um lugar de transformação social, pois ali se concentram as diferentes etnias.  

Como professora tenho presenciado a pouca discussão sobre a lei 10.639/2003 

dentro do currículo escolar. Há uma referencia superficial á contribuição da cultura negra 

para a formação da sociedade nacional. Pretendo com este trabalho chamar a atenção para a 

diversidade cultura e sua importância dentro dos currículos. Como diz Moura (2003 p. 73) é 

preciso assumir um currículo que atenda as necessidades e especificidades da escola. Sob 

esta perspectiva ainda é a escola instituição capaz de preparar o aluno para a vida rompendo 

preconceitos, reconhecendo a pluralidade e assumindo atitude afirmativa da sua própria 

identidade.  

Vi-me seduzida por essa temática, pois me reporto à sala de aula como lugar de 

aprendizagem, de descobertas, onde o profissional bem preparado faz a diferença. Seguro 

neste fio e acredito galgar e conduzir propostas interventivas, promissoras, onde auxiliarão 

os profissionais na construção e formação de valores para a vida humana.  

A discriminação racial muitas vezes fica no anonimato, sem uma reflexão capaz de 

discutir a problemática com argumentos plausíveis, desafiadores, onde todos possam 

posicionar e desconstruir valores que até então atentam contra a dignidade humana. Trazer 

essa temática como objeto de estudo é de fundamental importância, pois a pesquisa 

fornecerá subsídios para melhoria de nossas práticas, sistematizando propostas e 

estruturando ações cotidianas, fornecendo ferramentas indispensáveis à construção de novos 

saberes e uma releitura no que diz respeitos a nossos valores e respeito em relação ao nosso 

semelhante.  

Não podemos pensar em uma educação, que meramente repasse conhecimento, que 

tenha metodologias limitadoras, não repensando e analisando as práticas excludentes. É 

provocante levantar essas discussões, pensando na educação pela pesquisa e para a pesquisa, 
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contemplando teoria e prática inteirada a um novo contexto, onde o ser humano e a educação 

para a liberdade e igualdade de diretos são priorizados.  

Tendo em vista que as questões que envolvem o negro ainda é um dos grandes 

gargalos da educação, é importante que, a escola desarme, e busque dentro dos seus espaços 

pedagógicos, investigar, refletir sobre o currículo, observando as falhas que este apresenta. A 

partir dai construir propostas que possibilite uma educação plural, que discuta a identidade 

dos alunos.  

São as inquietudes, as vivências escolares e, sobretudo humanas, que me inquietam 

e coloco-me á disposição em investigar e discutir respeitosamente com a comunidade 

escolar a cerca da cultura negra, a condição do negro enquanto ser humano e sua luta diária 

pela aceitação social.    

 Diante desse cenário, nos indagamos sobre que tipo de trabalho a escola vem 

desenvolvendo e quais os desafios encontrados no combate ao racismo? Como os 

professores trabalham a lei 10.639/2003? Qual é o destaque livro didático nesse cenário? É a 

partir dessas problemáticas que debruçamos, levantando hipóteses e possibilidades para 

possíveis intervenções na luta contra as práticas racistas dentro da comunidade escolar, bem 

como na busca de promover ações que visam superar as práticas de discriminação e 

exclusão, bem como da promoção à igualdade de direitos por meio da pesquisa. Sabemos 

que essa luta não é solitária, pois reforçamos que todos devam envolver-se buscando 

incansavelmente diálogos e situações que nos aproxime e nos fortaleça contra o racismo e os 

diversos tipos de preconceitos e comportamentos discriminatórios.  

Ademais a escola é o lugar de agregação de valores, de assegurar os direitos de 

aprendizagens dos educandos, bem como de todos os envolvidos. Assim valorizar as 

singularidades, introduzindo em seus currículos novas posturas de ensino. A pesquisa é 

qualitativa de acordo Chizzotti (2010) se embasa na compreensão de que a realidade é 

construída com o meio nas diversas relações, uns com os outros.  

Com esta concepção, este trabalho se estrutura, primeiramente, com um breve 

histórico sobre a trajetória do negro. Em seguida, analisa os desafios na implementação da 

lei 10.639/2003 nos currículos, discutindo sobre a formação de professores. Ademais, neste 

contexto, discorre sobre o livro didático e a presença dos estereótipos. Após a 

fundamentação teórica, teremos o delineamento metodológico e as ações interventivas, 

seguido da análise e discussão dos resultados encontrados no ambiente pesquisado. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

O trabalho tem como objetivo geral compreender como a instituição escolar vem 

dialogando com os alunos e a comunidade educativa sobre a problemática as práticas 

racistas contra a população negra em uma escola pública do município de Carinhanha-Ba. 

Nessa perspectiva os objetivos específicos configuram-se: 

 

OBJETIVOS SPECÍFICOS: 

 Observar como os alunos e professores reagem diante de práticas racistas, 

tanto aos que sofrem quanto aos que praticam.  

 Discutir com os professores a cerca do cumprimento da lei 10.639/2003 nos 

currículos escolares. 

 Debater com a comunidade educativa a formação profissional a respeito do 

conhecimento e prática sobre a lei 10.639/2003. 

 Compreender a importância do estudo sobre a cultura afro-brasileira e seu 

valor para a formação do aluno e da sociedade; 

 Identificar como o livro didático aborda o ensino de história e cultura Afro-

brasileira e da África. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO  

1.1 BREVE REFLEXÃO SOBRE O PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

            

O preconceito e a discriminação étnico-racial são atitudes simpatizantes de uma 

expressiva camada da nossa população. Essas práticas são constantes, seja de maneira 

explicita ou maquiada, dentro ou fora da escola, elas vêm sorrateiramente acompanhadas de 

brincadeiras bastante ofensivas, onde o praticante não admite seus atos e nem de ser racistas. 

A intolerância e a aversão são extremamente desumanas e deixam marcas físicas e 

emocionais profundas, abalando a dignidade humana, comprometendo o desenvolvimento 

biopsicossocial de cada indivíduo.   
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Não podemos camuflar que vivemos em um país de igualdade racial e tão pouco 

comungar de práticas tão repugnantes, excluindo pessoas e alimentando erroneamente a 

ideia que existe um povo superior. Como afirma Careno ( 2004, p.4), a educação brasileira 

não enxerga a identidade negra, desconsidera seu modo de viver, ignora a grande influência 

dessa cultura em nosso país,  com seus mais de 40% de população negra e mestiça: “Esse 

segmento, com escolaridade insuficiente e padrão de vida bem baixo da média, precisa 

conhecer a história brasileira sob o ponto de vista não dos vencedores, mas daqueles que 

realmente foram os protagonistas”. 

 Não podemos dizer que este país superou as estranhezas que o branco tem para 

com o negro, pois claramente presenciamos pessoas negras vítimas de práticas 

discriminatórias, sem contar as desigualdades, dados em pesquisas oficiais apontam à 

ausência de paridade entre diversos grupos: Só para citar alguns exemplos: Heilborn e 

Araújo ,Barreto, (2010, p.52 ): 

 Dentre os 10% dos/as brasileiros/as mais pobres, 70% são negros/as: 

 Em setembro de 2009, um/a trabalhador/a branco/a ganhou média de 90,7% a 

mais que o trabalhadores/as negros/as; 

 36,3% dos/as pessoas negras que cursam o Ensino fundamental têm mais de 

18 anos, o que revelam uma trajetória escolar acidentada. Para brancos/as, esta proporção é 

de 6,1%. 

Os dados acima mostram que sociedade brasileira esta em falta com esta população 

e vem negligenciando no que diz respeito à efetivação das politicas públicas sociais. Algo 

não vem dando certo, pois, se somos iguais perante a lei por que ainda há tantas 

desigualdades, exclusão social e o esquecimento dessa cultura? Para esta pergunta 

levantamos hipóteses, como talvez, por que este país ainda vê o negro como mercadoria, 

como uma sub-raça, infelizmente é a nossa realidade, triste, quando se pensa que a 

civilidade é algo estratificado. Onde pessoas são vítimas de um sistema, que durante séculos 

vem marcando, segregando grupos, não permitindo acesso aos direitos fundamentais, que 

um deles é a educação. Contrariando a esse modelo de submissão Freire diz: 

 

Assim, a vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto (...), não existem 

homens concretos (não existem homens vazios). Cada homem esta situado no 

espaço e no tempo, no sentido em que vive numa época precisa, num lugar preciso, 

num contexto social e cultural. O homem é um ser de raízes espaço-temporais. 

(Freire, 1980, p.34) 
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Para tal é indispensável pensar o currículo onde os direitos sejam respeitados, as 

peculiaridades étnicas, assim trazendo a tona conteúdos que aborde a identidades dos alunos, 

valorizando as singularidades onde eles estão inseridos tendo em vista o reconhecimento das 

diferenças entre os sujeitos. 

Vale ressaltar que entendemos a discriminação neste trabalho como algo que:  

 

tem o sentido de separar, distinguir, estabelecer diferenças, segregar. Traduz-se em 

ações negativas concretas, em práticas individuais e institucionais que violam os 

direitos sociais e humanos e a igualdade de tratamento, com base em critérios pré-

estabelecidos, de forma singela ou não (GONÇALVES, 2007, p.22)  

 

E como pensar uma educação para justiça social, de igualdade de direitos? Onde o 

preconceito e discriminação racial sejam trabalhados?  São questionamentos que 

cotidianamente são travados, pois é sabido que hoje a escola tornou-se uma grande arena, 

onde crianças, jovens e adultos negros são vítimas do preconceito. Será que a escola esta 

preparada para discutir e encarar o problema da discriminação racial? A escola vem 

refletindo-o com sua real importância?  

Portanto Certeau (1994, p. 87) esclarece dizendo que ao invés de se pensar as 

escolas como instituições ainda situadas no passado, nos empenhamos em assumi-las como 

multiplicidade de espaços-tempos que se constituem na iminência da sociedade 

contemporânea, isto, é em meio ás redes cotidianas de saberes fazeres tecidas por seus 

sujeitos praticante e que e se atualizam a cada dia. Assim é necessário que professores, 

gestores, coordenadores e alunos estejam imbuídos no processo de construção educacional 

voltado para a inclusão das pessoas.  

No tocante aos documentos oficiais, entendemos que sinalizações foram feitas no 

que diz respeito à preocupação com a cultura negra e sua inclusão no currículo. Não 

consideramos como salto em larga em escala, mas algo foi iniciado.  Teoricamente há um 

avanço em colocar esta preocupação em seus documentos, reforçando o pluralismo cultural 

e o trabalho com a diversidade. No entanto, indagamos e na prática do cotidiano escolar 

como isto acontece?  Será que o negro só é lembrando nas datas comemorativas? E como é 

feita essa reflexão? Que desafios à escola encontram em problematizar esse tema? 

Quando se diz que é desafiador, nos referimos que é tanto para a escola enquanto 

instituição ao realizar, nas mudanças de seu currículo, quanto e principalmente nas práticas 

pedagógicas metodológicas, ao onde falar da diversidade cultural, a especificidade a cultura 

negra ainda traz desconforto aos atores responsáveis pela discussão no interior da sala. Os 
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nossos professores ainda resistem em abrir o leque dessas discussões, ora por falta de uma 

preparação, ora por falta de autonomia pedagógica. Nesse sentido de acordo com (Munanga 

2005, p.12), “Os professores são imprescindíveis nessa luta contra o racismo, pois a 

violência sofrida pelos alunos na escola é uma prática cruel, que atenta contra o passado, 

futuro”.   

É preciso atentar para que a escola possa inteirar-se do comportamento dos 

educandos, sobretudo, na postura com outro. É importante que os profissionais da educação 

tragam a tona esse conflito e não fortaleçam involuntariamente o mito da democracia racial.   

Acreditamos que escola busque se preparar e não compactua com uma 

discriminação naturalizada, reforçando por sua omissão as práticas muitas vezes veladas da 

discriminação, deixando pessoas negras a margem do processo de ensino aprendizagem, 

neste cenário aluno negro, tem tratamento diferenciado. Perrenoud (2001) assinala que nem 

todos os alunos recebem a mesma parcela de consideração, de atenção, de estímulo, de calor, 

de apoio, de confiança, etc. 

Ferrarri citado por (Rezende, 2003, p.65) chama atenção para a importância de se 

questionar sobre o que se ensina, como e que sentido dá aos alunos que aprendem; por meio 

da linguagem e dos gestos, os professores se expressam e transmitem suas emoções, 

conhecimentos; podendo, neste sentido, também expressar o preconceito, o racismo e o 

etnocentrismo que, muitas vezes, estão presentes nas mais das simples atitudes e, sobretudo, 

na fala, onde na maioria das vezes não é perceptível. A escola muitas vezes não reconhece 

ou percebe a existência de uma desigualdade racial dentro do espaço escolar, pois conforme 

discorre Munanga (2001, p,8). 

 

(...) alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles introjetados, 

não sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação no espaço escolar 

e na sala de aula como momento pedagógico privilegiado para discutir a 

diversidade e conscientizar seus sobre a importância e riqueza que ela traz á nossa 

cultura e á nossa identidade nacional. 

 

Neste contexto, é mister que o racismo esteja  atrelado a exclusão racial, muitos 

alunos não se aceitam como negros, não reconhecem sua identidade, assumindo o papel do 

inferior, sem cultura, sem valor. Então é importante que a escola trabalhe em seu contexto as 

ações socializadoras, inteirando cada indivíduo as situações reais de convívio, possibilitando 

diariamente suavização das marcas terríveis do racismo. Para Almeida: 
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o racismo e a discriminação racial, como são praticados em nosso país, constituem 

um alicerce da própria estrutura social notadamente desigual, tal como é a 

brasileira dos dias atuais. São os negros os que formam a maioria daquela 

população hoje privada do acesso aos serviços públicos e aos empregos de melhor 

qualidade (Almeida, 2011 p. 48). 

 

 No entanto, não podemos nos furtar que mobilizações foram feitas em relação à 

problemática do preconceito racial como: Parceria com a Fundação Carlos Chagas (FCC) 

para realização da pesquisa Negro e Educação, publicado na coleção cadernos da FCC; Em 

1986 uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo determina que as 

escolas  públicas passem a refletir sobre a situação dos negros/as na sociedade brasileira. 

Assim em 13 de maio da data da Abolição da Escravatura, transforma-se no Dia Nacional de 

Denúncias contra o Racismo. Ainda em 2001, houve III Conferência Mundial Contra o 

Racismo, Discriminação, Xenofobia e Discriminação Correlatas (Durban). Dentre estas 

conquistas destacamos também a referida Lei 10.639/2003. Apesar de tantos avanços e 

conquistas ainda existem alguns impasses que vem dificultando o estreitamento das relações 

humanas, sobretudo no que diz respeito à aceitação e a tolerância racial.  

Quando se fala em ações afirmativas lembramos que a lei Federal de nº 

10.639/2003 representa um marco decisivo na educação brasileira. A referida Lei foi 

promulgada em 09 de janeiro de 2003. Esta altera o artigo 26-A da Lei 9394/96 a respeito 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As alterações estabelecem a obrigatoriedade 

do ensino acerca da história e Cultura Afro-brasileira e Africanas nas instituições 

educacionais de ensino fundamental e médio, nas escolas públicas e também privadas. 

A lei 10.639/2003 é uma realidade, mas ainda não se constitui um divisor de águas, 

no que diz respeito às garantias e efetividade das ações diárias, bem como no processo 

político pedagógico escolar. De acordo com Vianna (2007), esta lei veio resgatar a 

contribuição da raça negra no cenário brasileiro possibilitando assim o diálogo e a 

participação de todos que a compõe, sem distinções, promovendo o respeito mútuo e a 

justiça social. 

A lei é clara em relação à discussão e á valorização da cultura, e a 

representatividade do negro na formação da cultura. Ela apresenta a importância de 

dialogarmos positivamente o pertencimento do negro nessa cultura, onde falar do negro, não 

venha em hipótese alguma causar estranheza entre os atores envolvidos. Ademais, para que a 

escola venha travar esse debate é importante sanar algumas rupturas que impedem a fluência 
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do processo educacional voltado para as diversidades. E nessa caminhada contra a 

segregação, chamamos a atenção para o currículo e seu desdobramento frente à comunidade 

irmanada, este que é o norteador das ações de uma escola.  

 

2 O currículo e os desafios para a implementação da lei 10.639/2003 

Após a Libertação da Escravatura em 1888, o povo negro galgou outros desafios, 

aqui apontamos o reconhecimento na esfera social.  Esse reconhecimento é feito por meio 

das Organizações das Nações Unidas (ONU) em 1945. Porém admitimos que mesmo diante 

desse feito, o negro é ainda é hostilizado, desrespeitado e principalmente não aceito no locus 

social. Diante das indiferenças, insultos e atentado contra a dignidade foram criadas algumas 

leis. Essas foram criadas no combate ao racismo e preconceito contra os negros, bem como 

proibição das práticas discriminatórias. Aqui citamos algumas delas: Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em 1948, Lei Afonso Arinos em 1951, lei 7.716 de 05 de janeiro de 

1989, que preconiza que racismo é crime inafiançável.  

Contribuindo para esse fortalecimento, vários estados brasileiros elaboraram leis 

especificas no combate á discriminação racial. É importante destacar que todas essas 

antecederam a lei 10.639/2003. 

No que diz respeito à política educacional temos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que trata de várias temáticas em especial a pluralidade cultural, 

lembrando que este referencial não despontou, pois sua articulação dentro dos 

estabelecimentos escolares não teve uma abordagem significativa. 

No que concerne ao trabalho, não podemos garantir que as leis por si só contemple 

ou efetive qualquer trabalho. Por isso indaga-se a participação dos atores em prol de 

educação mais democrática e igualitária. 

Quando se diz em mobilização, tivemos na história de lutas a favor da população 

negra vários atores que comungaram deste projeto. A sociedade brasileira vem de muitas 

mobilizações para garantir seus direitos. Muitos grupos foram formados em defesa de causas 

diversas. Esses grupos formados por pessoas de distintas esferas sociais como: Movimento 

Feminista Movimento de Mulheres Negras. Mas em especial foi movimento negro, o qual 

com sua participação foram fundamentais na busca por uma educação que assumisse a 

história do negro, valorização dos povos, sobre tudo a obrigatoriedade de discussão dentro 

dos currículos escolares.  
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O movimento negro que com sua luta incansável, muito contribuiu para esse grande 

e importante passo fosse tomado no âmbito social e educacional. Esse movimento vem 

durante anos desenvolvendo ações para resolver os desafios sociais, sobre tudo o que diz 

respeito à discriminação e ao preconceito sofrido pelos negros. Luta pela participação e 

ascensão social, oportunidades reais na educação, saúde e mercado de trabalho. 

Os movimentos negros são uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam 

contra os preconceitos e a escravidão. Eles têm o objetivo de resgatar a memória de um povo 

que batalhou por sua liberdade.   

Com a provocação desses grupos, estendeu-se e a lei 10.639/2003 que foi 

promulgada no dia 09 de janeiro de 2003 e altera a LDB 9394/96, versando sobre a 

obrigatoriedade do ensino da cultura negra dentro do espaço escolar, a partir da 

implementação curricular. 

Após a sanção da lei ainda encontramos alguns impasses que comprometem a 

dinâmica da sua efetivação, como os currículos escolares que pouco legitimam a cultura 

negra como primordial ao ensino, os livros didáticos que ainda não dialogam com essa nova 

perspectiva de ensino. Diante de alguns problemas que gira em torna da lei, em 2004 foi 

instituída pelo Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

e Africana.  

Essas diretrizes propõe um novo modelo de educação. Discorre desde a educação 

infantil até a educação superior, apresentando estratégias para mudanças da educação 

brasileira e rompe com modelos de ensino eurocêntricos, que aos negros só trouxeram mais 

sofrimento.  Conforme as diretrizes, o desenvolvimento depende de todos pra que haja 

sucesso. No que tange as escolas, orienta, quanto à implementação do currículo, que por 

meio de estratégias pedagógicas discutam e promovam a igualdade. O ensino sob a 

perspectiva do reconhecimento, valorização e contribuição de homens e mulheres negras. 

Essas orientações regulamentam o planejamento curricular das escolas, propondo 

que a educação brasileira possa contribuir socialmente, com o reforço das DCNs, que atenta 

às escolas a reverem seus currículos, aos professores se apropriarem de propostas 

pedagógicas, banindo modelos de educação totalmente eurocêntrica negligenciando as 

outras culturas. As diretrizes vêm para reforçar a lei 10.639/2003 que visivelmente apresenta 

problemas em sua efetivação.  
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A lei 10.639/2003 que altera a lei 9.394 de dezembro de 1996 que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional obriga a incluir no currículo oficial da rede de 

Ensino a Temática História e Cultura Afro-Brasileira. O documento contribui para inserção 

de instrumentos que possibilite a sociedade a conhecer a diversidade existente entre os 

povos. Ainda versa sobre a importância do ensino de história da cultura negra e seus 

desdobramentos sociais. A lei vem costurando os conteúdos que permite a sociedade discutir 

as relações em âmbito nacional. Medeiros e Eghrari (2003) destacaram a lei 10.639/2003 

como um dos marcos para efetivação da educação antirracista e sua implementação passa 

fundamentalmente pela capacitação continuada dos professores e profissionais da educação 

sobre essa temática. 

A lei 10.639/2003 reafirma que a população negra tem vivências, é um povo que 

veio para contribuir com o legado tanto para a população negra, tão quanto aos demais. 

Acreditamos, porém que a lei ainda necessita de mobilização, pois encontramos alguns 

entraves para que esta possa de fato ser envolvida nos currículos e fazer parte na construção 

dos saberes dos nossos educandos. Entretanto, sobre os desafios, Moura (2005, p.69) reflete 

sobre a relevância em: 

 

(...) desenvolver, na escola, novos espaços pedagógicos que propicie a valorização 

das múltiplas identidades que integram a identidade do povo brasileiro, por meio 

de um currículo que leve o aluno a conhecer suas origens e a se reconhecer como 

brasileiro (MOURA, 2005p.69)  
 

 

Reconhecer significa ter um novo olhar, um olhar plural resinificando o currículo 

onde ele seja capaz de dialogar o diferente, onde o desejo do pertencimento seja despertado 

no individuo. Ainda Moura (2005) fala que a educação ao se basear no padrão eurocêntrico 

da educação formal “desagrega” e dificulta a construção de um sentimento de identificação, 

dessa maneira o aluno não se enxerga em nenhuma situação, pois a relação entre o ensinado 

e o vivido torna-se obstante.  

Desse modo, o conteúdo dos PCNs que aborda a Pluralidade Cultural (1997) sugere 

trabalhar a cultura na escola na perspectiva da diversidade cultural, por meio de temas 

transversais, observando o aspecto da interdisciplinaridade. Diz que a escola precisa buscar 

estratégias e a partir daí construir relações de confiança para que a criança perceba e viva 

como ser em formação. Com tudo, é preciso construir uma relação de troca entre os grupos e 
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trabalhar com suas características culturais e a realidade social para melhor desenvolvimento 

de suas potencialidades pessoais. 

O currículo é um problema que ainda redunda dentro dos corredores da escola, a 

identidade que o aluno procura dentro deste espaço, mecanismo que combata o racismo e o 

preconceito, esse fica obscuro no currículo. Deste modo, é interessante que este documento 

procure dentro dos seus limites, aproximar algo que legitime o aluno a sua vivência. 

Munanga (2005) diz: “O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não 

interessa apenas aos alunos de ascendência. De acordo o autor todos deveriam comungar 

desses saberes, pois a memória é um legado social. Segundo Santos (1996), a “cultura é uma 

realidade em favor do progresso social e da liberdade, em favor da luta contra da superação 

da opressão e da desigualdade”.  

               A escola ainda ocupa lugar de real destaque e possuidora de argumentos capazes de 

fazer a grande diferença na promoção ao respeito às matizes étnico raciais. Por isso, o 

currículo é um grande aliado na implementação e efetivação da lei. Desse modo entendemos 

que a educação é uma ferramenta indispensável no combate as diferenças entre homens e 

mulheres, ela é capaz de minimizar tais diferenças, bem como promover o desenvolvimento 

da cidadania e da equidade de gênero e raça/etnia. 

A superação desses preconceitos parte de uma estruturação do currículo, com a 

introdução de um profundo debate, acerca da cultura negra. Refletir sobre os diversos 

saberes e o modo de ver o mundo. Quebrar essas amarras que impedem grande parte da 

população de enxergar a importância de superar este resquício de superioridade diante do 

povo negro. Segundo Souza (2007), a escola é o chão em que se devem discutir os valores, 

romper com modelos e padrões preestabelecidos, incluindo todos os seus, direcionando o 

processo com qualidade. 

A lei 10.639/03 não só fundamenta, bem como abre um leque sobre ponto de vista 

na mudança social, onde percebemos conquista na esfera educacional. Tomando-a como um 

grande desafio necessário, aos investimentos pedagógicos, visando melhorias e igualdade de 

direitos na educação. De acordo com essa lei, [...] Art. 26, §§ 1º e 2º, e artigo 79-B, torna-se 

obrigatório: 

 

§1º O conteúdo programático o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

politicas pertinentes á História do Brasil. 
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§2º Os conteúdos referentes á história e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística 

de Literatura e História Brasileira. 

Art. 79-B O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional 

da Consciência Negra[...] (BRASIL, 2003,p.1). 

 

 

Como é mencionado acima, o conteúdo que faz parte do currículo, trazem 

conhecimentos fundamentais às discussões importantes acerca da cultura negra. A partir da 

implantação da lei, a cultura deve ser trabalhada nas instituições escolares rompendo 

preconceitos e estereótipos. Neste sentido a lei contribui para a discussão sobre a trajetória, 

desafios e conquistas dos negros ao longo dos anos.  

As mudanças no cotidiano escolar partem das ações pedagógicas, dos planos 

políticos pedagógicos escolares e devem posicionar-se frente ao ensino criterioso sobre essa 

perspectiva, do olhar ao preconceito motivado e dentro e fora dos muros da escola. Como 

abordado por Chartier (2000), as mudanças nas práticas pedagógicas podem se relacionar, 

dentre vários aspectos, a alteração nas definições dos conteúdos a serem ensinados. A 

definição curricular como apontada por Moreira e Silva (1994) não como um veículo que 

transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas como lugar que ativamente em meios a 

tensões, se produz e reproduz a cultura. Currículo refere-se, nessa perspectiva, a criação, 

recriação contestação e transgressão.                

Por esse motivo é fundamental repensar em práticas de ensino que viabilize ao 

aprendiz a conquista social, esclarecer que é um sujeito de direitos, onde a educação 

possibilite esse reconhecimento, respeitando suas peculiaridades. Flexibilizar o currículo é 

mirar uma educação democrática e libertadora. Ainda como apontam Moreira e Candau 

(2007,P.31). 

 

Insistimos, inicialmente, na necessidade de uma nova postura, por parte do 

professorado e dos gestores, no esforço por construir currículos culturalmente 

orientados. Propomos que se reescrevam os conhecimentos escolares, que se 

evidencie a ancoragem social desses conhecimentos, bem como que se transforme 

a escola e o currículo em espaços de crítica cultural, de diálogo e de 

desenvolvimento de pesquisa. (Moreira e Candau, 2007,P.31). 

 

 

A escola dentro do seu espaço é promotora do saber, questionadora da ética, da 

moral e do respeito entre os seus. Ela tem a capacidade de contrapor as injustiças, não 

ignorar os fatos que acontece dentro de seus espaços. Mas é claro que esse viés deve estar 

atrelado ao currículo e ao planejamento que tem como meta. Não podemos dissociar o 
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ensino do currículo, a educação precisa de um rumo, direcionamento e só a partir desse 

mecanismo que a escola tem estrutura para conversar sobre os mais diversos temas, 

principalmente a diversidade cultural Essa construção com o plural é uma forma de 

afirmação, estabelecendo o elo entre a sociedade e suas relações. Sobre a diversidade  PCNs 

reflete: 

 

Pluralidade é fator de fortalecimento da democracia pelo adentramento do tecido 

social que se dá, pelo fortalecimento das culturas e pelo entrelaçamento das 

diversas formas de organização social (PCN, 1997 p. 28). 

 

No entanto, mesmo com a legislação alguns desafios para aplicabilidade da lei é 

constante, pois, há resistência tanto por parte das escolas quanto por parte dos profissionais, 

por não dominarem essa nova abordagem da cultura negra nos currículos. O novo contexto 

em que aparece a posição da negritude demanda uma nova linguagem, posição, fatores que 

implicam em mudanças desafiadoras, onde muitas vezes a instituição não esta preparada seja 

no que diz respeito a formação profissional, como também nos instrumentos pedagógicos.  

Há muito tempo, a cultura negra foi minimizada dentro dos estabelecimentos 

escolares, diante da irrelevância, a qual se trabalhava tal temática.  Dessa maneira alunos se 

sentiam constrangidos, pois, as diferenças culturais refletia como algo que não fazia parte, 

era desconsiderado enquanto fator preponderante a formação de um povo. Os alunos negros 

ainda estão mudos dentro das escolas. Sobre isso, Castro e Abramovay: 

 

A discriminação na escola não é apenas uma prática individual entre os atores 

escolares, mas são principalmente ações e omissões do sistema escolar que podem 

contribuir para prejuízos na aprendizagem do aluno, minar o seu processo 

identitário e deixar mágoas, sofrimentos, muitas vezes não expressos (Castro e 

abramovay,2006 p.245) 

 

Assim entendemos que refletir é sem dúvida desmascarar qualquer dúvida que paira 

dentro da escola. O enfrentamento faz parte das ações do cotidiano escolar, mostrar aos 

alunos outros modos de conceber a vida, tirar as amarras que os leve apenas a visão 

unilateral. 

Os currículos precisam urgentemente dialogar com propriedade as experiências, o 

potencial, a contribuição, o reconhecimento da cultura africana e afro-brasileira e deve ser 

abordada nas escolas em todas as modalidades de ensino. Apresentar a literatura, não 
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omitindo seu valor sua contribuição relevante na cultura, na arte, culinária, o seu valor social 

perante os demais. Não restringir apenas as maldades e crueldades que sofreram durante 

séculos.  

Para Moreira e Candau (2007 p.18.), a discussão a cerca do currículo são recheadas 

por vários aspectos, tais como os conhecimentos escolares, os procedimentos e as relações 

sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, o que 

se pretende com os alunos, os valores que se deseja inculcar e as identidades que se pretende 

construir. Os autores, ao falarem sobre currículo, se referem a “experiências escolares” que 

se desdobram em torno do conhecimento, em meio às relações sociais, e que contribuem 

para a construção das identidades de nossos/as estudantes. 

A cultura negra é um bem inquestionável, um legado da e para a humanidade, por 

isso precisa ser dialogado com propriedade e apresentado a todos. Esse conhecimento é 

instrumento indispensável à quebra de conceitos deturpados que as passadas e presentes 

gerações construíram a respeito do povo negro. Respaldando em Barros: 

 

De um modo geral, a história antes da vinda para o Brasil não é mencionada na 

escola, grandes nomes de negros como a rainha Nzinga, líder da libertação do 

reino africano, Ndongo em 1660, ou Dandara, guerreia do Quilombo dos Palmares, 

são esquecidos. Além das diferenças culturais, diferenças de gênero e raciais 

devam ser observadas, pois há diferenças no modo como homens e mulheres se 

inserem na sociedade, se são identificados como brancos, negros, indígenas ou 

outros. Os diferentes modos da inserção fazem com que a violência atinja homens 

e mulheres, brancos e negros também de forma diferenciada (BARROS, 2005). 

 

Nesse sentido, destacamos que as mudanças curriculares interferem diretamente nas 

práticas educativas, por isso deve ser pensada levando em consideração a todo um contexto, 

assegurando possibilidades, efetivando a promoção da igualdade, respeitando e 

reconhecendo em seu bojo as matizes étnicos raciais. Reconhecer implica, sobretudo: 

 

A valorização e respeito ás pessoas negras, á sua descendência africana, sua 

cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores, lutas, ser sensível ao 

sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos, 

brincadeiras, piadas de mau gosto, sugerindo incapacidade, ridicularizando seus 

traços físicos, a textura de seus cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz 

africana. Implica criar condições para que os estudantes negros não sejam 

rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus 

antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam desencorajados de 

prosseguir estudos, de estudar questões que dizem respeito á comunidade negra 

(BRASIL, 2004,p.12).  
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Respeitar esse histórico que o negro traz é um fator primordial no combate ao 

preconceito à superação. Reconhecer que temos características diferentes é o primeiro passo. 

Silva afirma (200, p.58) que a diferença é uma aliada na discussão da diferença étnico-racial, 

para o despertar do pertencimento da aceitação. 

Do crivo social, a cultura negra foi divulgada com menosprezo, desqualificada, 

diante dos seus variados adjetivos, os povos negros, não tiveram acesso, condenados a uma 

vida sub-humana, tiveram dificuldade em entrar na esfera social, a sua presença causava, 

ódio desprezo, com isso tornava-se uma luta diária fazer parte do meio. 

Assim como mostra a nossa história, a população negra lutou para ocupar lugar na 

sociedade, buscou com as mínimas chances, relutou e aos poucos, foram organizando seus 

grupos de lideranças.  Mesmo na opressão, houve força para articulações de grupos que 

sonhavam e buscava dentro dessa esfera social, seu lugar de direito, a educação foi um dos 

direitos exaltados por eles, como já menciona anteriormente, o movimento negro foi um 

deles. Por isso, a lei tem valor fundamental, sem desmerecer os grupos que tiveram força 

para que esta viesse a concretizar. 

No que tange a divulgação da história do negro no nosso país, ele é mostrado 

somente enquanto escravo e este espelho foram divulgados por muito tempo.  Durante anos, 

estabeleceu-se a visão e o tratamento de que o homem negro era mercadoria, destituído de 

capacidade, de experiências, de qualquer tipo de saber e que pudesse contribuir 

culturalmente e socialmente para a formação de uma nação. Sob essa perspectiva, o 

currículo das escolas ressalta um histórico tendencioso, que aponta o homem branco como o 

superior, o capaz, o detentor das memórias históricas e referência de cultura inquestionável 

para os demais. De acordo com os PCNs: 

 

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se 

necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases 

concretas em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que norteia e exige de 

todos, e da escola e educadores em particular, propostas e iniciativas que visem a 

superação do preconceito e discriminação (BRASIL, 1997,p.129) 

 

 

Ainda sobre o currículo conforme uma abordagem alternativa, Macedo (2006, p.98) 

propõe que o currículo seja pensado como uma celeiro de produção cultura, que rompa 

barreiras, não se apegando apenas discutir a questão da produção e implementação, “Entre 

formal e vivido, entre cultura escolar e cultura da escola”. Nesse sentido a autora chama 

atenção onde o currículo é um espaço-tempo de fronteiras, onde a problemática de poder 
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devem ser tratadas de maneira menos hierárquica e vertical. Isso quer dizer que é preciso 

articular criar mecanismos dentro dos currículos que sejam capazes de superar tais 

hegemonias. Dentro dessa perspectiva pensamos como Aves que diz: 

 
Infelizmente, boa parte de nossas propostas curriculares tem sido incapaz de 

incorporar essas experiências, pretendendo pairar acima da atividade práticas 

diárias de sujeitos que constituem a escola. Inverter o eixo desse processo significa 

entender a tessitura curricular como um processo de fazer aparecer alternativas 

construídas cotidianamente e já em curso. (ALVES et al. 2002, p.34) 

 

 

Diante dessas observações dos referidos autores, nota-se que a lei é pouco discutida 

nas instituições escolares, a sua sistematização, a sua aplicabilidade é muito limitada, 

mutilando os conteúdos que são de extrema relevância, nesta política de combate ao 

racismo. Segundo (Silva, 2001, p. 16), o currículo é tendencioso quanto suas articulações 

pedagógicas, pois, ainda, alimentam a cultura eurocêntrica como a de maior valor. Não só os 

currículos, mas também programas que abraçam os valores europeus, deixando lacunas no 

que diz respeito à cultura negra. 

Nesse sentido, percebemos que a escola ainda age de forma excludente, uma vez 

que fortalece as desigualdades, por intermédio de currículo restrito e engessado. A educação 

tem que fazer sentido ao receptor, o conteúdo abordado deve fazer conexões com suas 

identidades. Se isso não acontece, o currículo deixa de ser um veículo social e reproduz as 

desigualdades, desvalorizando a cultura negra.   

As pessoas constroem suas relações uma com as outras, vão tecendo durante anos 

conhecimentos, misturando-os e objetivando minimizar distancias, tentando aproximar-se do 

outro. Busca em suas lutas diárias diminuir carências e expandir as aprendizagens, a fim de 

se afirmarem enquanto seres humanos, por meio da atividade cultural, formada pelas 

organizações humanas.  De acordo com Leite (2003, p. 12), “refletir sobre a escola e a 

diversidade cultural significa reconhecer as diferenças, respeitá-las, aceitá-las e colocá-las na 

pauta das nossas reivindicações, no cerne do processo educativo”. Nesse sentido é preciso 

despertar a consciência onde todos tenham compromisso no combate ao racismo. 

Dentro da escola, especificamente, apontamos alguns impasses que impedem a 

execução da lei com competência, a formação profissional, ação grandiosa, que facilitará o 

trabalho dentro de sala de aula, a releitura do material didático em especial o livro didático, 

que este possa apresentar uma estrutura de conteúdos, não estamos falando de quantidade, 
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mas sim de qualidade, onde possa ser observada a relevância da cultura negra, a valorização 

da pluralidade e a banir os estereótipos europeus.      

 

3 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A prática pedagógica é uma questão que nos permite dizer que um dos gargalos da 

educação, no que compete o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, a formação 

profissional deixa brechas e comprometem o cotidiano do fazer pedagógico nos interiores 

das nossas escolas. A formação profissional requer um olhar mais atrativo, pois nossos 

educadores carecem de práxis para desenvolver o conteúdo com autonomia e veracidade, 

assim como retrata Munanga (2001):  

 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na 

cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a 

diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais 

didáticos e as relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendência 

étnico-raciais, sociais e outra desestimulam o aluno negro e prejudica seu 

aprendizado. O que explica o coeficiente de repetência e evasão escolares 

altamente elevado do alunado negro, comparativamente ao do aluno branco, 

(MUNANGA, 2001, p.8) 

 

A formação de professores é um item de prioridade, pois por meio desta, os 

profissionais adquirirão novas posturas capazes, pautando em referências adequadas ao 

desempenho das suas práticas. De acordo (Gomes, 2001 p.143) as temáticas terão mais 

sentido, utilizando de estratégias fundamentais na desconstrução de estereótipos. Para 

muitos professores o racismo é algo distante da nossa realidade, algo que aqui no Brasil já 

não existe mais, que vivemos em plena democracia racial, onde todos se respeitam. 

A construção de novos saberes requer uma mediação entre educador e educando, a 

relação de confiança entre ambos é um ponto decisivo, por isso o professor necessita de um 

suporte e formação continuada, a qual possibilita esse diálogo. A respeito disso (Gomes, 

2001 p. 144) diz: “é preciso abrir esse debate e tocar com força nessa questão tão delicada. 

Caso contrário, continuaremos acreditando que a implementação de práticas antirracistas no 

inferior da escola só dependerá do maior acesso a informação ou processo ideológico de 

politização das consciências dos docentes”. 

Com a implantação da lei, muitas escolas brasileiras careciam de conhecimentos, 

havia uma expectativa muito grande, com essa política nacional de combate ao racismo 
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dentro da escola, mas poucos professores estavam preparados para executar essa tarefa. As 

escolas acenavam por formações, onde pudessem munir-se de estratégias, parcerias, capaz 

de organizar ideias na resolução dos conflitos. 

A bandeira levantada contra o racismo dentro da escola quebra paradigmas, e revela 

outro jeito de fazer educação. Essa tarefa política deve ser implementada por meio de 

práticas docentes, resgatar as memórias e apresentar no contexto escolar a ideia de que não 

temos sociedade superior. Essa é uma dívida histórica onde professores e demais precisam 

se sentir pertencentes, compreendendo que todo o fazer pedagógico depende da ação-

reflexão-ação. Nesta concepção, Munanga (2001, p. 9) reflete que: 

 

Apesar da complexidade da luta contra o racismo, que consequentemente exige 

várias frentes de batalha, não temos dúvida de que a transformação de nossas 

cabeças de professores é uma tarefa preliminar importantíssima. Essa 

transformação fará de nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir no 

processo de construção da democracia brasileira, que não poderá ser plenamente 

cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades históricas e culturais 

das populações que formam a matriz plural do povo e da sociedade brasileira, 

MUNANGA, 2001, p.9)  

 

De acordo com a citação, destacamos que a formação continuada o processo 

emancipatório é um respaldo profissional. Diante da formação, os professores podem 

compartilhar angústias, rever conceitos e observar por outros ângulos sua prática. Nesse 

sentido, é capaz de provocar, confabular e dinamizar o processo educacional, respeitando, 

rompendo barreiras. A inquietude deve fazer parte do processo educacional, essa busca não 

é um fim e si mesmo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Arte (1997), por meio dos Temas 

Transversais, sugere e apresenta fundamentos conceituais e metodológicos para o trabalho 

com a pluralidade e diversidade cultural brasileira, no Ensino Fundamental. Ainda assim, as 

práticas pedagógicas relacionadas a diversidades culturais em nossas escolas, de um modo 

geral, são quase inexistentes. 

É indiscutível a relevância do professore frente às ações escolares é ele quem 

encaminha as orientações didáticas, a organização do conhecimento dentro de sala aula, por 

isso a formação é requisito indispensável, para que este possa congregar novas abordagens 

de ensino, aproximando o educador do educando. 

Desse modo as transformações significativas dependem da instrumentalização dos 

profissionais, para que este contribua com sua linguagem, a intervenção sistemática, 
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modificando cenários coibidos com a discriminação. O educador é o diferencial no combate 

as práticas que perduram ainda hoje nos diversos contextos das escolas, essa busca pelo 

conhecimento tem que ser diária. Por isso insistimos que a formação continuada é 

indispensável ao esclarecimento desses novos desafios. De acordo com Freire: 

 

                               A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento 

de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, 

como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital. 

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 

pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele 

algo que fizemos.(FREIRE 2001 p.53).  

 

Assim, reforçamos que faz parte da prática docente a procura e as inquietações e é 

nessa perspectiva que os PCNs e demais orientações nacionais indicam o trabalho docente. 

Defendemos que é a escola com sua equipe que transforma o outro, ela tem potencial para 

modificar o mundo. Para Croso (2007), a escola aparece como locus privilegiado para 

apreciar alteração na realidade, e é dela a empreitada de colher, conhecer e valorizar outros 

vínculos históricos e culturais. 

 Realizar as mudanças nos currículos, reestruturar os projetos políticos pedagógicos, 

aperfeiçoar os planejamentos diários, todo o trabalho escolar terá uma proporção almejada 

pelo que sugere a lei.  O ensino pautado em uma educação promotora da equidade, que 

rompa preconceitos arraigados por falta do diálogo.  

Assim, entendemos a relevância da formação profissional para a implementação da Lei Nº 

10.639/2003, porém também trazemos atenção aos livros didáticos, uma vez que é o material 

mais utilizado para discussões nas escolas. Com isso, abordamos a seguir sobre a presença 

de estereótipos na educação e sua relação com os livros didáticos.  

 

4 O LIVRO DIDÁTICO E A PRESENÇA DE ESTEREÓTIPOS 

 

É interessante refletir como o livro didático representa socialmente a cultura negra, 

como ele transcorre a figura no negro, sua cultura em geral. Nele e com ele podemos viajar 

imaginar, construir, elaborar conclusões que podem ser ou não tendenciosas. Para Silva 

(2001), o livro didático, ainda nos dias atuais, constitui o suporte pedagógico mais utilizado, 

material cultural, que muitas vezes vem a sanar as demandas pedagógicas, pois ele acaba 

sendo tanto para o professor bem como para o aluno, acesso livre de informação. Diante 
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disso, refletimos se os livros podem ser instrumentos que aumentam ou suavizam 

estereótipos de acordo suas abordagens.  

Aqui inicia um grande desafio para educadores, pois, se temos o livro como o 

instrumento bastante acessível, e acreditamos que em muitas escolas brasileiras apenas este 

recurso é veiculado nas salas de aula, ele precisa conter em suas páginas a história, valores, 

contribuições que coloque o negro como um povo de tão saber, importância como os demais 

povos da terra. Com limitações, angústias, ações, reações, como qualquer ser.  

Nesse sentido, observamos que muitos desses livros trazem em seus interiores 

marcas visíveis de estereótipos. Com base no livro didático analisado os autores vêm 

reincidindo em suas obras o preconceito por meio desse instrumento com leitura tão usual, 

onde a presença do negro é associada da miserabilidade, os acervos didáticos tendem a 

posicioná-los em uma sub-representação. 

Não podemos negar que o livro didático constitui um dos desafios para a 

implementação da lei 139/2003. Mesmo diante da lei, esses suportes apresentam situações 

onde a negritude não tem espaço e lugar de destaque. Não presenciamos uma ação de 

continuidade com a imagem do negro. Não iremos generalizar, mas na maioria, os livros não 

estão em consonância com o que reza a lei e orienta os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Sugere que o material didático valoriza a cultura, por meio de uma linguagem onde aluno 

tenha acesso as diversas culturas existentes. 

O livro não atendendo os requisitos, implica na ineficácia da realização de um 

trabalho, de desconstrução dos preconceitos estereótipos, pois é sabido que o livro didático 

constitui material mais utilizado pelos professores de todo o Brasil, não obstante os alunos. 

De acordo pesquisa de Antônio de Sant’ Ana (2006), professor da Universidade de Rainha, 

em Ontário Canadá, constatou-se que os livros didáticos apresentam ideologia de 

inferiorizarão do negro. 

 Esse instrumento que durante décadas supre as escolas pode ter contribuído pela 

disseminação do preconceito racial nas salas de aulas. Essa distorção apresentada em suas 

páginas corroborou para o mito da democracia racial e estereótipos. Contribui para o mito da 

democracia, pois em suas singelas folhas apresentando o negro, com uma falsa ideia de 

inclusão, afastando do seu espaço, relegando-o as de minorias. Concordando com Silva ( 

2003, p.15) que diz o livro didático, de um modo geral, omite ou apresenta de forma 

simplificada e falsificada o cotidiano, as experiências e o processo histórico cultural de 

diversos segmentos sociais. 
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Desde implantação da lei, o livro pra muitos professores tem sido um aporte 

indispensável, onde esse professor não dispunha de formação para tratar sobre as questões 

raciais. É notório que releitura desse instrumento seja relevante, pois se afirmamos que o 

professor é aparado por este recurso, ele precisa contemplar com mais dignidade a lei 

10.639/2003. 

 Outro fator que compromete o reconhecimento da cultura negra são os conteúdos 

dos livros didáticos, os quais refletem, explicito ou implicitamente, o fortalecimento do 

racismo, mostrando a cultura afro, com pouco destaque em suas páginas, emite uma visão 

ultrapassada sobre a negritude relacionada sempre á escravidão, não apresenta em seu 

escopo a importância da cultura. Ele é um instrumento que merece destaque, no que tange os 

estereótipos, os preconceitos e a inferiorizarão na apresentação ao negro. Este quando é 

mencionado, aparece como subalterno, sem destaque, em situação de irrelevância no meio 

social (Munanga, p.09 2003)  

É inegável que ainda hoje o livro constitui um formato de separação entre o negro e 

o branco, sendo o primeiro visto como ferramenta e subalterno e o último, como possuidor 

de atributos supremos. Diversos livros propagam o mito da democracia racial, uma vez que 

sorrateiramente tecem a exclusão por meio das suas manifestações vazias sobre o negro, 

constituindo valores inadequados aos seus usuários. Nesta ciranda, brancos e negros não tem 

o mesmo destaque. Podemos reforçar esta percepção coma ideia de Silva que diz: 

 

Ao veicular estereótipos que expandem uma representação negativa do negro e 

uma representação positiva do branco, o livro didático está expandindo a ideologia 

do branqueamento, que se  alimenta as ideologias, das teorias estereótipos de 

inferioridade-superioridade raciais, que se conjugam com a não legitimação pelo 

Estado, dos processos civilizatórios indígena e africano, entre outros, constituintes 

da identidade cultural da nação( Silva, 1989,p.57)  

 

O livro didático é instrumento de muito valor, e tem uma credibilidade inegável, 

tanto para os alunos quanto para os professores. Nesse âmbito, defendemos a ideia de que o 

livro didático tem forte influência aos seus seguidores, a forma como ele trata o negro e que 

a frequente omissão de detalhes, compromete o desdobramento do cumprimento da lei e 

fortalecimento da democracia. 

Observa a raridade das figuras negras mencionadas nas páginas dos livros didáticos, 

essa falta de apresentação, pode inculcar na cabeça dos seus usuários falsos valores a 

respeito do negro. Sobre a apresentação do negro nos livros didáticos, Silva diz: 
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A criança negra era ilustrada e descrita através de estereótipos inferiorizados e 

excluída do processo de comunicação, uma vez que o autor se dirigia apenas ao 

público majoritário nele representado, constituído por criança branca e de classe 

média.( Silva, p.16, 2003) 

 

 

Em muitos livros encontramos uma disparidade, ao mesmo tempo em que o autor 

aborda o negro como pessoa importante, preenche o restante do livro somente com a 

ilustração de imagens onde os povos negros são isentos da participação. Para Silva (2003) a 

presença de estereótipos e especialmente nos livros didáticos, pode promover a exclusão, a 

cristalização do outro em funções e papéis estigmatizados pela sociedade. Esta percepção 

evidencia que os livros impõe uma falsa democracia, perpetuando em suas entrelinhas o 

racismo e o preconceito.  

Não obstante, as obras que circulam o cotidiano escolar, pouco traz referências aos 

autores, cantores, poetas africanos ou até mesmo negros brasileiros, mostrando de modo 

muito superficial a história da escravidão negra.  

Desse modo, baseado em Silva (1995, p.47) ressalta que:  

 

O livro didático, de modo geral, omite o processo histórico-cultural, o cotidiano e 

as experiências dos segmentos subalternos da sociedade, como o índio, o negro, a 

mulher, entre outros. Em relação ao segmento negro, sua quase total ausência nos 

livros e a sua rara presença de forma estereotipada concorrem em grande parte 

para a fragmentação da sua identidade e auto-estima, (SILVA, 1995, p. 47). 

 

 

Assim é importante que o livro didático realce, em seu escopo a abordagem da 

cultura negra, organize de modo significativo à importância da diversidade cultural para 

formação humana. Não se pode negar a contribuição que os negros deram para a sociedade 

brasileira. O legado imensurável deixado pelos antepassados. E é nessa perspectiva que os 

livros didáticos devem referenciar a cultura negra. 

Mostrar a herança é sem dúvida contribuir para uma versão plural do cotidiano. E a 

sala de aula é uma aldeia privilegiada para realização desse debate, orquestrando a 

valorização e diversidade étnica. Desse modo a escola desenvolve atitudes e oportuniza aos 

alunos desvelar e romper com os preconceitos.  

 

5 METODOLOGIA 
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A metodologia utilizada atendeu a perspectiva de uma pesquisa interventiva, onde a 

abordagem conclui-se qualitativa. Silva & Menezes considera que:  

 

(...) há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados 

são básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem. (SILVA & MENEZES, 2000, p. 20). 

 

 

É interessante esse método, pois permite um envolvimento de diálogo entre os 

participantes, uma aproximação com pesquisador e o objeto pesquisado. É importante essa 

convivência, pois realizamos uma pesquisa mais encorpada, sentido de perto os desafios 

latentes entre envolvidos na investigação.  

Dentro desta perspectiva de diálogo, atividades, ações e vivências foram realizadas 

a fim de ressaltar a importância do respeito às diversidades rumo ao alcance a equidade. 

Então o presente trabalho vem incumbido de intervenções e perspectivas, no intuito de 

mobilizar ações significativas no que diz respeito à promoção do respeito e igualdade da 

valorização, aceitação, tolerância e convivência. Compreender como a escolar vem 

dialogando a problemática das práticas racistas contra a população negra.  

Procurou verificar as possibilidades pedagógicas no contexto escolar e para melhor 

compreensão desse resultado utilizamos a pesquisa interventiva. Segundo Thiollent ( 2005 

p.16) é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual o 

pesquisador e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de 

modo  cooperativo ou participativo. Ainda segundo Gil (2010) a pesquisa interventiva 

consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo e selecionar as variáveis capazes 

de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto. Segundo Bauer & Gaskell (2002) na intervenção, a intenção é descrever 

detalhadamente os procedimentos realizados, avaliando-os e produzindo explicações 

plausíveis, sobre seus efeitos e fundamentos.  

A metodologia integra teoria e prática, contemplando aspectos relevantes à pesquisa 

na construção de uma realidade mais justa e humana. A pesquisa teve a participação de todos 
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os professores da escola, na intenção de ouvir várias vozes de maturidades e idades 

diferenciadas. 

Nesse sentido, acreditamos que por meio de uma formação com os docentes 

apresentando a lei 10.639/03, haveria um dialogo que promoveria a valorização da cultura 

negra bem como uma apresentação das estratégias onde o educador é capaz de construir 

situações de respeito e reconhecimento ao seu semelhante. 

Procurou-se dialogar sobre a relevância do livro didático, o seu uso no chão da 

escola, bem como extrair dos atores como enxergam a abordagem do negro neste 

instrumento pedagógico bastante utilizado. Analisamos com muita seriedade todas as vozes, 

atitudes dos educadores e educandos e dos envolvidos no processo educacional. As análises 

aqui apresentadas pretende desvelar o cenário da educação do município de Carinhanha no 

que diz respeito à obrigatoriedade e cumprimento da lei 10.639/2003, a formação 

profissional, e o convívio entre brancos e negros.   

 

5.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Carinhanha, a qual fica localizada a margem 

esquerda do rio São Francisco, ao oeste baiano, fica há 900 km de Salvador. Com uma 

população, de acordo o IBGE de 2010, aproximadamente 30.000 habitantes. Faz limite com 

os seguintes municípios: ao norte com Serra do Ramalho - Ba, ao sul com Juvenília-MG, ao 

leste com município de Malhada-Ba e a oeste com Feira da Mata-Ba. Temos dois rios o São 

Francisco.  

 O clima de Carinhanha é tropical e semiárido e apesar de vivermos em área de 

alto-risco de seca somos um povo alegre, festeiro. È um município rico em diversidade 

cultural como os Caboclos, os reisados, as caretas, os ternos, a Festa do Divino, entre outros 

tão relevantes. Temos dois Quilombos na região chamados Barra do Parateca e Estreito. 

A pesquisa ocorreu especificamente em dos povoados do município, uma área de 

assentamento. O povoado é formado por pessoas vindas de várias localidades, conhecida 

como povo do centro, designado assim, por não serem ribeirinhas. Suas primeiras 

manifestações educacionais ocorrem em um barracão, por professora leiga, onde a turma era 

multisseriada. O interesse a este povoado, por ser uma comunidade com históricos de 

práticas racistas tanto com professores, quanto aos alunos. São pessoas que trazem conceitos 

de valores deturpados, assim como muitos indivíduos, ainda estão cegos pela ignorância.  
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 Neste contexto cultural, o presente trabalho foi realizado em uma das escolas 

municipais, localizada a 60km da sede do município de Carinhanha/Ba.  

A escola atende alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Médio sendo: 1 turma 

de 4 e 5 anos,  10 turmas do 1º ao 5º ano, 5 turmas do 6º ao 9º ano, 3 turmas de EJA,  4 

turmas do Ensino Médio,  1 turma do TOPA. 

Ao total são 646 alunos, sendo filhos dos moradores do povoado e suas mediações. 

São alunos filhos de agricultores e comerciantes. Muitas famílias sobrevivem do Programa 

Bolsa Família. A escola funciona com 13 professores, 1 diretora, 1 vice-diretora, 1 

coordenadora e 5 auxiliares de serviços diversos( faxineiro, porteiro, merendeira). 

 

5.1.1 Participantes da pesquisa 

 

Quanto aos participantes da pesquisa numa primeira etapa participaram professores 

da Educação infantil ao 5º ano, na segunda etapa os professores do 6º, 9º, terceira etapa 

diretora, vice-diretora e coordenadora.  

Os professores participantes são: 12 do sexo feminino e 1 do masculino. Apenas 

duas professoras são nascidas e criadas no povoado, os restantes vieram de outras 

localidades do município. 11 professores com nível superior, e apenas dois cursistas. 

Formados nas áreas de: Letras, Matemática, História, Pedagogia, Geografia. São professores 

de idade entre 24 á 50 anos.  

 

 

 

 

 

5.2 Ações interventivas 

 

Primeiramente a apresentação à direção da escola apresentando o formulário (A), 

onde conversamos sobre a atividade que pretendia realizar com a comunidade escolar. 

Posteriormente uma reunião com todos os professores a explicando escolha da temática. Fiz 

um trajeto tentando esclarecer o porquê da escolha dessa escola sobre tudo dessa 

comunidade. Quais os efeitos futuros que o trabalho pode promover. Expliquei a relevância 

da participação de todos os professores, pois pretendia ouvir todos e suas conclusões. Foram 
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unanime em dizer que aceitariam a participar, pois acha relevante este trabalho na 

comunidade. Mostrei o cronograma das atividades a serem realizadas na comunidade, mas 

poderia ser modificado de acordo as demandas da escola e dos profissionais. Passo a passo 

explicando o desenvolvimento das atividades. Expliquei que eles responderiam um 

questionário contendo perguntas a cerca da temática e sua prática pedagógica, bem como o 

convívio dos alunos e postura diante da diversidade cultural. Disponibilizaram a participar, 

mas somente após os turnos vespertinos e matutinos, pois muitos deles trabalham turno 

extra, para suprir a necessidade de profissionais da escola. Essa reunião ocorreu no dia 18 de 

agosto ás 17h00min. Neste momento oportuno os professores assinaram o termo do anexo 

(B). 

A partir dos trâmites éticos, a pesquisa in loco se desenvolveu em dois momentos: 

questionário individual e oficina com livro didático, sobre os quais descreveremos abaixo.  

 

5.2.1 Atividade com questionário 

No dia 19 e 20 de agosto reunimos com os professores para que eles pudessem 

responder o questionário contendo 20 perguntas (anexo C), antes da reflexão com o 

questionário fiz a apresentação do livro Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria 

Machado, após fizemos algumas reflexões onde os professores se sentiram a vontade em 

expor suas angustias e perspectivas bem como envolver inteiramente na atividade.  

Depois desse momento cada participante recebeu um questionário semiestruturado 

contendo cinco perguntas em cada categoria, os participantes responderam individualmente. 

Sobre a pesquisa individual Ludke e André diz:  

 

A grande vantagem da entrevista sobre as técnicas é que ela permite a captação 

imediata e coerente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem feita pode 

permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim 

como temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais (1986 

p.3). 

 

Assim, consideramos que entrevista individual permitiu aos professores 

expressarem suas impressões sobre os desafios e as perspectivas em relação ao combate as 

práticas racistas no espaço escolar. Nesse momento os professores ficaram ansiosos, pois, 

acredito que estavam receosos em comprometer-se diante da comunidade. Mas acalmei os 

ânimos dizendo que a pesquisa não aborda nomes como havia já explicado, onde o nome da 
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escola não é mencionado, que a integridade é preservada, em que momento algum a 

pesquisa causaria constrangimentos futuros. 

 Após responderem o questionário fizemos um momento de discussão, pois acredito 

que este poderia render mais informações, onde além de escrever poderíamos perceber o 

sentimento, a franqueza na fala de cada participante. 

 

5.2.2 Oficina com o livro didático  

 

Nos dias 25, 26 e 27 de agosto e realizamos uma oficina com livro o livro Porta 

Aberta do 1º ao 9º ano. Para iniciar essa atividade utilizei o recurso de um vídeo Vista Minha 

Pele, após assistirem, os professores fizeram suas colocações a cerca da história. As 

indagações feitas foram pertinentes, pois, eles perceberam que a escola tem que abrir as 

portas, posicionando-se no lugar do outro. Com o fim das discussões sobre o filme, 

passamos para outra atividade, que como fora explicado seria bem minuciosa, por isso 

demandaria um pouco mais do nosso tempo. Neste momento, observou-se como o autor 

discorria sobre a cultura negra e a apresentação do negro nas páginas do livro. Também se 

verificou a sugestão das atividades relacionadas à reflexão. A análise do livro didático 

ocorreu em partes: primeiro foi observado os objetivos de cada modulo (unidade) e sua 

relação com cultura negra. Após essa análise, a equipe observou as sugestões das atividades. 

Estas atividade foram executadas em três dias. 

 Nesta atividade eles discutiram muito, pois a cada capítulo diagnosticaram lacunas, 

essa atividade possibilitou uma roda de conversa muito interessante. Ainda em relação à 

análise do livro, percebemos que muitos professores tinham dificuldade em fazer esta 

relação, do mostrado ao que reza as DCNs, os Parâmetros curriculares e a lei 10.639/2003 

 Realizamos oficinas com o livro didático com o objetivo de esmiuçá-lo, analisando 

suas fragilidades, perceber quais contribuições trazem para o ensino da cultura afro na 

promoção da igualdade racial. Com livro didático em mãos os professores analisaram 

objetivos, atividades, imagens, o contexto do livro, verificar de maneira criteriosa, 

apontando, sugestões para as lacunas encontradas. De acordo foram sugeridos a analise dos 

itens eles fizeram seus questionamentos em relação ao observado. 

 

 

5.2.3- ANÁLISES INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 
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As análises se basearam nas entrevistas realizadas nos três grupos definidos 

previamente, o grupo dos professores da Educação infantil (4 e 5 anos ) ao 5º ano, o grupo 

dos professores do 6º ao 9º ano, diretora vice-diretora e coordenadora  pedagógica de uma 

escola do  município de Carinhanha/BA. 

Os dados retirados das falas dos entrevistados foram organizados em quatro 

categorias de análises, tendo por referência os blocos das entrevistas, estruturados de acordo 

com os objetivos da pesquisa. Onde se aplicou as mesmas perguntas para todos os grupos: 

Estão apresentados do seguinte modo:  

 

5.3.4 Categoria I - Conhecimento da lei 10.639/2003 e sua veiculação no currículo 

importância de estudar a história e a cultura afro-brasileira e africana. Currículo. 

 

Grupo I - Professores da Educação Infantil de 4 anos á 5º ano. 

 

A partir da entrevista com os professores, notamos que a maioria se sente 

desconfortável e apresentam um desconhecimento perante a lei 10.639/03. Observam que 

após tantos anos da promulgação da lei, pouco tem contribuído, para a implementação. 

Justificam a falta de preparo e assumem que estão em dívida com os alunos, tantos os negros 

que vem sofrendo e os demais que necessitam de tais informações. Na perspectiva do 

currículo inclusivo, compreendem a pouca valorização das especificidades culturais étnicas 

dos alunos. Como aponta Store e Cortesão (1999 p.31) Dinamizar currículos que por muito 

tempo vem sendo construídos, requer posturas e ações diferenciadas da comunidade escolar. 

As práticas de ensino dos professores demonstram ainda esta voltada ao ensino tradicional, 

onde não reflete e se reconhece as diferenças. Diante de tudo isso, há uma preocupação dos 

professores em encontrar caminhos para possíveis realizações de ações na escola. Quanto à 

disponibilidade de outros recursos didáticos, a escola carece de obras complementares 

principalmente no que se refere à cultura negra. Assim os professores conclui que a escola 

tem um projeto, mas há anos ele não é revisado, completam que pouco se menciona as 

questões étnicas. 

Assim concluímos que há um atraso no quesito conhecimento e mobilização da lei 

10.639/2003 e este atraso contribui efetivamente para a manipulação dos sujeitos vistos 

como minorias no caso, o negro, sem contar que esse desconhecimento fortalece dentro das 

instituições escolares a triste ilusão de uma cultura única e pura. 
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Grupo II - Professores da 6º ao 9º ano diretora, vice-diretora e coordenadora 

 

Ainda neste grupo encontramos professores com certo desconhecimento sobre a lei. 

Outros sabem da existência, mas confessam que não saberiam desmembrá-la em sala de 

aula. Acreditam que já trabalham a cultura negra, pois, nas datas comemorativas sempre é 

feito algo. Este grupo pela falta de apropriação da legislação apresenta isento de 

responsabilidades. Ainda professores questionaram a respeito da cultura no que diz respeito 

à religiosidade, que este não bem quisto pela população, onde compartilharam que um dos 

motivos que os impedem de disseminarem os conteúdos. Diante dessa observação negativa 

nota-se a invisibilidade da cultura negra é latente pelos professores e gestão escolar. Tanto o 

currículo quanto a prática pedagógica vem reproduzindo uma tendência cultural do 

eurocentrismo.  

O currículo é um dos pontos cruciais e por isso é necessário pensar a inclusão das 

culturas como eixo central desse documento como desafio paras as instituições escolares.  

Moreira e Candau (2003) ressaltam que construir o currículo nessa perspectiva irá requerer 

do professor novas posturas, novos saberes, novos adjetivos, novos conteúdos, novas 

estratégias e novas formas de avaliação. E nessa perspectiva de mudanças envolve toda a 

comunidade escolar. Compreendemos que a comunidade escolar apresenta fragilidade 

quando o teor da conversa são as manifestações da cultura negra, podemos dizer que estão 

alheios, sem rumo, o ensino bem fragmentado, pois no arcabouço da proposta curricular da 

escola a discussão consistente sobre a negritude fica para segundo plano como algo sem 

importância.  Para os professores, os alunos negros são iguais perante a concepção biológica, 

mas no que diz respeito ao reconhecimento como ser humano fica no esquecimento, a 

margem vivências escolares subtraído do protagonismo social. 

 Entende-se que pela falta de conhecimento da referida lei, professores não dão a 

devida importância à escolha do conteúdo didático. Diante da postura em relação ao livro 

didático, opinam dizendo que este pouco reflete a cultura étnica, que os conteúdos ficam 

soltos, dando sempre ênfase à cultura europeia. O livro segundo os professores inclui 

excluindo.  

 

5.3.5 Categoria II abordagem do livro didático a cerca da cultura Afro-brasileira e da 

África 
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Grupo I Professores da Educação Infantil de 4 anos à 5 ano 

Os professores consideram que o livro didático pouco traz referencia sobre a cultura 

negra. Os autores ainda propagam uma visão eurocêntrica nos conteúdos abordados. 

Consideram que este instrumento precisa ser reformulado na perspectiva da inclusão. Dois 

professores mencionam que a cultura negra esta presente nas páginas do livro, porém de 

forma muito superficial. Completam dizendo que por ele (o livro) na comunidade ser o 

suporte mais utilizado, precisa contemplar todas as culturas. Romanelli (1978) afirma que o 

modo como se originou e evolui o poder politico tem implicações para evolução escoar, uma 

vez que esta se organiza e se desenvolve para atender aos interesses das camadas 

representadas na estrutura do poder. 

De acordo as observações, o livro didático veicula sempre a imagem do negro com 

piedade, condição de pobreza, a intenção dos autores de certo modo caracteriza que 

supervalorização de uma cultura, os avanços são poucos ao combate o preconceito nos 

livros. A alusão feita a esse povo nos livros está aquém do que preconiza a lei 10.639/2003 e 

as DCNs.  

Ainda Romanelli (1978) diz que o legado que os negros produziram vem sendo 

silenciada ou pouco ilustrada nos livros didáticos, sobretudo nos diálogos dentro das 

instituições e no seio social. 

 

Grupo II - Professores do 6º ao 9º ano, diretora, vice-diretora e coordenadora 

 

Analisaram que este deveria ser mais estruturado de acordo as peculiaridades 

culturais. As fragilidades são evidente quando se trata da abordagem do negro. Nesse 

sentido a reflexão dos docentes mostra que mesmo depois da lei, os livros ainda tendem a 

estereotipar a cultura, diante dos seus relatos descrevem que os textos, imagens apresentados 

nos livros didáticos o negro ainda constitui personagem caricato. De certo modo persistem 

em um discurso vazio, descontextualizado sobre a cultura negra e as possibilidades de uma 

educação antirracista. Para Paixão (2008) a escola é um lugar de vivências marcadas pela 

discriminação para população negra, desse modo o seu rendimento é desigual o que exige 

um maior grau de desempenho para alcançar o sucesso escolar. 

Essa invisibilidade do negro nesse instrumento reforça o mito da democracia racial 

e as fragilidades encontradas nesse artefato pedagógico. Mesmo os livros que já passaram 
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por releituras, percebemos o descaso para com o negro, a figura negativa, a exclusão o negro 

constantemente é suscetível à exclusão. Nessa abordagem, foi unanime em dizer que este 

instrumento ainda é muito vago quando diz respeito à apresentação da cultura negra. 

Observaram também a pouca presença da imagem de crianças negras. 

 

5.3.6- Categoria III Visão comunidade educativa sobre formação profissional  

 

Grupo I - Professores da Educação Infantil de 4 anos á 5º ano 

Esse grupo desabafou demostraram sem preparo para trabalhar com as crianças, que 

trazem em seu histórico, marcas de valores deturpados, a respeito dos negros.  De acordo os 

professores é pouco trabalhada essa temática devida os impasses e um deles é a falta de 

preparação.  

Para tanto (Gomes, 1995) corrobora dizendo que a população negra exige da 

instituição escolar um posicionamento em assumir práticas pedagógicas que possibilitem 

estratégias no combate e supeação do racismo e qualquer outra forma de discriminação, 

sendo assim é nítido que a formação politico pedagogico é uma ação que subdisiará o 

trabalho docente com a questão racial. 

Os professores dessa comunidade nunca participaram de uma formação referente à 

lei e as diretrizes curriculares. Pouco sabe sobre tal, relatam que para ensinar sobre a 

diversidade cultural, pautam apenas nos livros, ou quando chega dia 20 de novembro que a 

escola mobiliza com algumas sugestões.  Perante esses depoimentos enxergamos que a 

escola ainda acredita que falar da cultura negra e necessariamente no dia da Consciência 

negra e pronto. É preocupante quando percebemos que a comunidade escolar estar alheia às 

mudanças no ensino e principalmente às práticas pedagógicas.  

 

Grupo II- Professores da 6ªº ao 9º ano diretora, vice-diretora e coordenadora. 

Todos acreditam que a falta de preparação é um dos gargalos para o não 

cumprimento da lei. Entendem que preciso capacitar os profissionais, para que esses possam 

desenvolver com autonomia sua função. Confirmam que este assunto ainda é muito delicado 

para abordar, uma vez que sua comunidade é racista. Então reforçam que se sentem sem 

bagagem para abrir um debate com os alunos. 



44 

 

A escola vem negligenciando quando a assunto é a cerca do direcionamento aos 

conteúdos. Dizem que a coordenação pedagógica assim como eles carece de formação e 

informação. Indagam que eles não são motivados a estudar sobre o conteúdo. Deixam claro 

que há uma necessidade gritante em se promover a formação, pois completam estamos 

“crus”. 

 

5.3.7 Categoria IV- Percepção sobre práticas racista na escola 

Grupo I - Professores da Educação Infantil de 4º anos á 5º ano  

Os professores da educação infantil acreditam que as abordagens racistas não são 

intencionais, que ainda são crianças e não tem “maldade”. Aqui é evidente que professores 

resistem em acreditar que os alunos são racistas e mais que essas práticas são inofensivas e 

que tais atitudes são comuns e aceitáveis. Essa fala mostra que carecem de formação e 

informação sobre a lei 10.639/2003, sobretudo do respeito, e valores, as consequências não 

são medidas pelos professores em relação às ações praticadas pelos seus alunos. Como 

afirma Gomes (2003) que escola enquanto instituição social responsável pela organização, 

transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um dos espaços em 

que as representações negativas sobre o negro são difundidas. E, por isso mesmo, ela 

também é um importante local em que estas representações podem ser superadas.  

È perceptível no discurso dos entrevistados à negação ao direito do aluno negro.  

As demais professoras não comungam dessa fala, dizem que muitos alunos já expressam em 

seus olhares o desprezo pelo outro por conta da sua cor e seus cabelos.  De acordo sugere as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (2004) é interessante trabalhar, sensibilizar os alunos 

desde a Educação Infantil, pois, através desta iniciação “precoce” os resultados em relação à 

conscientização terão futuros cidadãos livres de marcas do preconceito, seres humanos mais 

humanos. 

 

Grupo II - Professores da 6ªº ao 9º ano diretora, vice-diretora e coordenadora. 

Os professores dizem que são comuns, as práticas de discriminação, que isso é 

comum e que os alunos já “acostumaram”. Quando indagados se acham normal essas 

atitudes, apoiam no fato de que a comunidade é racista, que entre eles existem brincadeiras 

de menosprezo. Os professores disseram que quando é abordado o conteúdo da cultura 
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negra, que muitos alunos se esquivam principalmente quando retratamos a parte da 

religiosidade. Nas falas muitos atentam aos pais como corresponsáveis pela atitude racista 

dos filhos. 

É perceptível que os alunos têm resistência no que diz respeito aceitação das 

contribuições deixadas pelos negros. Diante de relatos percebemos que os professores lidam 

de forma superficial ou mascara o preconceito dentro de sala de aula entre os alunos. Apesar 

de apontar casos de práticas de injúrias raciais, acreditam que essas ações não influenciam o 

cotidiano dos alunos. Apresenta nas falas o medo, o constrangimento e, sobretudo o 

desconhecimento no que diz respeito ao combate as práticas racistas e inserção do ensino da 

cultura negra nos planos pedagógicos. Revela ainda o quanto os profissionais estão 

distanciados do problema do racismo e o preconceito racial que cerca as escolas. 

Nesse sentido Gomes (2009, p.40) ressalta a importância de se trabalhar com uma 

proposta que se posicione contra o ensino que tende a excluir, marginalizar as diferenças.  

Nessa perspectiva pressupõe que a escola juntamente com seus atores modifique sua 

estrutura, mobilize-se despertando nova postura e atitudes de ensino. Assim direcionando 

seus holofotes para um ensino da igualdade de direitos, priorizando a diversidade.  

Dessa maneira Munanga (2005) diz que a escola, como parte integrante dessa 

sociedade que se sabe preconceituosa e discriminadora, mas que reconhece que é hora de 

mudar, está comprometido com essa necessidade de mudança e precisa ser um espaço de 

aprendizagem onde as transformações devem começar a ocorrer de modo planejado e 

realizado coletivamente por todos os envolvidos, de modo consciente. 

Sob essa perpectiva é possível compreender a educação como um exercício de 

construção de conhecimentos, preparando pessoas para a vida, com posturas críticas com 

uma mentalidade aberta, desprovidas de preconceitos, perante o sistema, sua organização e 

relações sociais estabelecidas entre os sujeitos sob uma visão de um mundo mais 

globalizado com o ensino efetivamente plural. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intenção desta pesquisa foi realizar um levantamento a cerca do ambiente escolar 

a respeito das relações entre brancos e negros, buscar conhecer a realidade da escola bem 

como suas atribuições em relação ao cumprimento da lei 10.639/2003.  
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O município de Carinhanha, local onde foi realizada a pesquisa, não é diferente e 

apresenta um cenário negativo no que se refere ao respeito e tolerância às diversidades, a 

aceitação da cultura negra, como investimento do conhecimento para a população. 

A partir da contribuição de alguns autores que tratam com maestria à temática, 

percebe-se que historicamente criou-se o mito da democracia racial, a fim de maquiar a tão 

sonhada igualdade de direitos. Reconhecemos que inúmeros fatores contribuíram e 

contribuem para essa faceta, apesar das mudanças, principalmente no espaço social e 

educacional, nos tropeçamos diariamente com as práticas racistas, respingo de uma cultura 

eurocêntrica e uma mentalidade hipócrita.  

A escola depara com impasses que fortalece sua resistência em dialogar as questões 

raciais. Dentro desses, temos a família, de onde vem os alunos com suas primeiras 

impressões, conceitos arraigados de preconceitos. A inclusão da cultura negra nos espaços 

escolares constitui-se assunto delicado, a inserção social representa um desafio diário, o 

conhecimento sobre sua cultura, a valorização e o reconhecimento social. Sendo assim é 

evidente que por falta de preparo dos nossos profissionais, se esquivam, deixando que 

práticas cruéis circulem livremente sem contexto. Nota-se que a lei é apenas um vulto muito 

distante dentro dos currículos, a prática é algo quase banido dos cotidianos escolares. 

Com a pesquisa, concluímos que a democratização do ensino ainda não constitui 

para a população negra o direito e principalmente o respeito a sua cultura, no que tange a 

relevância da sua história estamos amortecidos em meio a tantas reivindicações sociais. 

Vemos a necessidade de potencializar as ações humanas, pedagógicas, dialogar o respeito, a 

tolerância às diversidades, permitindo a compreensão dos atores envolvidos nessa luta e 

convidando-os a despir-se dos preconceitos, das travas que os impedem de comungar o 

novo, o real, o humano. Pensar em uma escola diferente, democrática, libertadora que traga 

em seu esboço a prioridade às relações humanas e a formação da identidade, a valorização 

do ser humano enquanto sujeito plural, que este seja respeitado de fato em sua essência. 

Entender que a escola é, e sempre será a promotora do diálogo, do incentivo ao 

respeito e tolerância ao diferente, as diversidades.  Os professores queixam do livro didático, 

da falta de formação de apoio da gestão, da família enfim são muitos desafios encontrados 

nesta caminhada. Mas penso que após esta pesquisa a comunidade escolar investigada tende 

a mudar suas estratégias, não será fácil, pois as mudanças acontecem aos poucos e ali não 

será diferente. 
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 A trajetória da pesquisa trouxe pontos relevantes para uma profunda reflexão. Até 

onde somos sistematizadores do conhecimento? Que papel desenvolvemos para sensibilizar 

o outro? Como encaro os desafios de educar para a cidadania e equidade de direitos? Penso 

que são muitos desafios, mas é preciso começar por algum lugar, mas que este seja pensado, 

refletido, discutido e principalmente planejado, fundamentados em objetivos que possibilite 

o pensar e sobre tudo reflita nossas ações. Que consequências produzirão minhas práticas? O 

que devo fazer para ser um ser humano melhor? Até que ponto meu trabalho é significante? 

Nesse sentido, o trabalho foi relevante, apesar de já ter outras inquietudes, pois ao 

analisarmos os contextos vamos descobrindo outros desafios. 

É claro que a educação não é a redentora, mas possivelmente é a promotora das 

ações positivas, que pode e deve usar seus tempos pedagógicos com responsabilidade, por 

isso acredito que a comunidade escolar terá outra empreitada pela frente que é a refletir com 

pais, associações, grupos sociais a respeito da discriminação e o preconceito existente na 

comunidade. 
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ANEXO  (A) 

ACEITE INSTITUCIONAL 

 

A Sra. Fulano de Tal, diretora da Escola Municipal que atende desde a modalidade Educação Inafntil ao 

Ensino Médio, está de acordo com a realização da pesquisa "Práticas Racistas: Desafios e perspectivas na 

implementação e efetivação da lei nº 10.639/2003 no currículo escolar", de responsabilidade da pesquisadora 

Rosa Belém Farias, aluna de da especialização em Educação em e para os Direitos Humanos no contexto da 

Diversidade Cultural, no Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, realizado sob orientação de 

Prof Ms Isabelle Borges Siqueira, após revisão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Ciências Humanas da Universidade de Brasília – CEP/IH.  

O estudo envolve a realização de grupos de estudo e reflexão com os professores por meio de 

entrevista, análise e discussão do currículo e livros didáticos. A pesquisa terá a duração de três meses, com 

previsão meados de agosto de 2015 e término em novembro de 2015. 

Eu, Rosa Belém Farias, declaro conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como instituição co-

participante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança e 

bem-estar. 

 

 

 

Brasília,       de                              de 2015  . 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Nome do(a) responsável pela instituição 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) responsável pela instituição 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

ANEXO (B) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Práticas Racistas: Desafios e perspectivas na implementação e efetivação 

da lei nº 10.639/2003 no currículo escolar",   de responsabilidade Rosa Belém Farias, aluna de Pós Graduação em Educação em e 

para os Direitos Humanos no contexto da Diversidade Cultural da Universidade de Brasília.  

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da pesquisa, e lhe asseguro que o seu 

nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de informações que permitam identificá-

lo(a). Os dados provenientes de sua participação na pesquisa, tais como entrevistas e discussões, ficarão sob a guarda do 

pesquisador responsável pela pesquisa. A coleta de dados será realizada por meio de grupos de reflexão a partir de um 

questionário, a discussão do currículo análise do livro didático pelos professores.  

Espera-se com esta pesquisa compreender como a instituição escolar vem dialogando com os alunos e a comunidade educativa 

sobre a problemática as práticas racistas contra a população negra. Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração 

ou benefício. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, entre em contato pelo telefone 00 0000-0000 ou pelo e-mail 

email@email.com.  

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos aos participantes por meio da apresentação da 

pesquisa concluída, podendo ser publicados posteriormente na comunidade científica.  

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) responsável pela pesquisa e a outra com o 

senhor(a). 

 

                                                                  Assinatura do (a) participante   

 

                                Assinatura do (a) pesquisador (a) 

     

                                                         Brasília, ___ de __________de _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:email@email.com
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ANEXO (C) 

 

 

1. ROTEIRO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM 

PARTICIPANTES PROFESSORES, DIRETORA, VICE-DIRETORA E 

COORDENADORA 

Data da Entrevista: 

Dados do/a Entrevistado/a: 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Tempo de exercício na docência: 

Local de nascimento: 

Estado Civil: 

Nº de filhos: 

OBSERVAÇÕES: 

 

CATEGORIA I - Conhecimento da lei 10.639/2003 e sua importância de estudar a 

história e a cultura afro-brasileira e africana. 

1- Qual o conhecimento em relação a lei 10.639/2003 e sua implementação dentro do 

currículo? 

2- Como a referida lei é trabalhada nos tempos pedagógicos? 

3- Como PPP esta organizado de acordo o que preconiza a lei? 

4- Além dos livros didáticos quais são os recursos metodológicos utilizados?  

5- Como eles desenvolvem o trabalho docente no combate ao racismo? 
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CATEGORIA III abordagem do livro didático a cerca da cultura Afro-brasileira e da 

África. 

 

1- Como é feita a analise do livro didático em relação aos conteúdos da cultura Afro-

brasileira e Africana? 

2- Como o livro didático contempla o ensino da cultura Afro-brasileira e Africana? 

3- O livro didático utilizado na escola apresenta estereótipos? 

4- Qual sua opinião em relação ao livro didático, quando o critério é inclusão? 

5- Você acredita que o livro didático inclui ou exclui? 

 

CATEGORIA III Visão comunidade educativa sobre formação profissional  

1- Você já recebeu formação profissional sobre a lei 10.639/2003? 

2- Como você se apropriou dos conhecimentos relevantes para o ensino de da cultura negra? 

3- Você acredita que a formação profissional é item importante para o ensino da cultura 

negra?  

4- Como a coordenação articula o planejamento e os estudos continuados nas ACs? 

5- Até que ponto a sua formação profissional contribui para discutir a lei 10.639/2003? 

CATEGORIA IV- Percepção sobre práticas racista na escola 

1- Você já presenciou práticas racistas dentro da sala? 

2- Como é a interação entre alunos brancos e negros? 

3- É comum “brincadeiras” de cunho racistas dentro da sala? 

4- Como os alunos se posicionam diante do ensino de história e a cultura Afro-brasileira 

Africana? 

5- Como os alunos formam o grupo de amizade?  

 

 


