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O presente estudo teve o objetivo 

de compreender e interpretar sob 

a perspectiva das ciências sociais 

aspectos acerca das políticas públicas, 

particularmente no que diz respeito à 

implementação da Lei n. 10.639/03, 

que levam a escola e professores a 

desenvolver práticas pedagógicas 

para a educação das relações étnico-

raciais. As abordagens utilizadas 

pela pesquisa foi à qualitativa e os 

instrumentos de coleta de dados 

se deu por observação, análise de 

documentos (PPP, Plano de ensino), 

questionário e entrevistas. 

Enfi m, te convido a emergir e se 

deleitar nestas páginas. Boa leitura!

Educação para as 
relações étnico-raciais: 
paradigmas e desafios
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ISBN 978-65-88600-80-1 Relações étnico-raciais na escola, é um as-

sunto contemporâneo que tomou destaque 

no início do século XXI, mais de cem anos 

após a escravatura e 176 após a criação do 

primeiro documento que trata da Instrução 

Pública. A temática foi homolagada pela 

Lei de Diretrizes Básica da Educação em 

2003, e pela Lei N. 10.639/03. Diante da 

obrigatoriedade, diversos fomentos esti-

mularam iniciativas governamental e civil na 

produção de materiais pedagógicos dando 

o suporte para escolas e professores de-

senvolverem o trabalho pedagógico em 

educação para as relações étnico-raciais. 

O ato de educar em Educação para as Re-

lações Étnico-Raciais permite o exercício 

da cidadania na sua plenitude. O objeti-

vo deste escrito foi justamente evidenciar 

como a escola pode agregar elementos da 

educação étnico-racial no seu currículo. 

Essa boa prática pedagógica rendeu a prof. 

Rosana Fátima de Arruda a sua dissertação 

de mestrado. Os paradigmas que as vezes 

servem de desculpa para ações impregna-

das de preconceito racial, frutos do senso 

comum, são discutidos e analisados à luz 

da Lei n. 10.639/03. Entretanto, ainda há 

muito a se fazer antes que se possa dizer 

que a cor não é mais o fator de identifi cação 

preponderante na construção das relações 

sociais. O papel da escola nesse univer-

so é desconstruir paradigmas e construir 

uma sociedade mais voltada para a justiça 

e a democracia. Rosana Fátima de Arruda 

aposta na educação para construção da 

equidade nas relações étnico-raciais. Eu 

aposto com ela.

Wanda Cecília Corrêa de Mello
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PREFÁCIO

O Brasil traz inscrito em seus modos de ser e de viver 
a presença indígena, europeia e africana, expressan-
do a riqueza do seu patrimônio humano e cultural 

tanto na dimensão material, quanto na imaterial. No entanto, ao lon-
go de sua história, alimentou-se de um entendimento que impunha 
uma hierarquização sobre a importância dos seres humanos de dife-
rentes origens, sobrepondo a matriz europeia à indígena e à africana 
e retroalimentando uma visão de mundo em que os seres humanos 
são racial e hierarquicamente enquadrados. Desse modo, propiciou 
uma base de denegação em relação à importância de indígenas, afri-
canos e de seus descendentes na composição da nação brasileira. 

Sem dúvida nenhuma, a educação escolar desempenhou função 
importante na difusão desse entendimento. Frente a isso que, em 
consequência das lutas internas e externas em prol da desconstrução 
dos processos de racialização humana e por uma sociedade que valo-
rize as diferenças e supere as desigualdades e iniquidades sociais de-
correntes desse entendimento, desde o início do primeiro decênio do 
século XXI, o Brasil vem buscando materializar políticas educacionais 
e curriculares antirracistas, focadas na promoção de relações huma-
nas saudáveis, que abominem o racismo, o preconceito e a discrimi-
nação raciais. Nesse processo tornam-se imprescindíveis políticas de 
formação contínua para docentes, bem como a demanda de docentes 
por pós-graduação stricto sensu, em que se procuram ampliar com-
preensão sobre o próprio campo de atuação, articulando docência 
e pesquisa. Foi com essa expectativa que Rosana Fátima de Arruda 
ingressou no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
vindo a desenvolver seu projeto de pesquisa vinculado ao Núcleo e 
Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação (Nepre). 

Ao ingressar no Mestrado, Rosana trazia um acúmulo de experiên-
cias enquanto professora da educação básica inúmeras questões sobre 
efetividade de políticas antirracistas no cotidiano escolar, assim como o 
anseio por compreender, no que se refere ao papel docente em relação 
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a essas políticas, as diferentes posturas (de compromisso ou de indife-
rença) ante as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB nº 9394/1996), quanto à obrigatoriedade de inclusão 
curricular de conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
indígenas brasileiros. Tudo isso lhe tocava com tamanha intensidade, 
ao ponto de alimentar a formulação do seu projeto de pesquisa. 

No processo formativo, as interrogações da Rosana professora 
foram potencializadas como problema de investigação científica na 
busca de evidências que lhe ajudassem a compreender a realidade 
observada no cotidiano escolar, colocando no centro de interesse a 
motivação docente haja vista o entendimento de que se constitui cha-
ve de imprescindível relevância à efetividade de políticas educacio-
nais e curriculares antirracistas.

O presente livro é resultado de um processo investigativo em que 
a pesquisadora voltou seu olhar para a escola no sentido de compre-
ender as motivações que impulsionam docentes da Educação Básica 
ao empreendimento de práticas pedagógicas voltadas à efetividade de 
uma educação escolar capaz de promover a valorização das diferenças 
e  o reconhecimento da importância do continente africano, das popu-
lações negras e indígenas brasileiras, posto que compete às professoras 
e aos professores tornar alcançáveis no cotidiano escolar, juntamente 
com os conhecimentos sobre história e cultura europeias, os conheci-
mentos sobre história e cultura afro-brasileiras, africanas e indígenas. 

Portanto, ao abrir este livro, você está girando a chave de acesso 
ao conteúdo resultado de uma pesquisa, que disponibiliza contribui-
ções importantes a quem tem interesse por entender os percursos 
metodológicos percorridos pela pesquisadora no processo investi-
gativo, a formuladores e gestores de políticas educacionais e curri-
culares, a docentes e a todas as pessoas e setores da sociedade que, 
independentemente das funções sociais que desempenham, se inte-
ressam por uma educação escolar que contribua para que o Brasil se 
consolide uma nação democrática em que a equidade se constitua, 
mais que necessidade, um bem social inquestionável.

Cuiabá-MT, abril de 2021
Candida Soares da Costa
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação
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APRESENTAÇÃO

A presente pesquisa tem como objeto a análise da 
motivação docente em empreender ações em prol de 
uma educação antirracista no contexto da escola pú-

blica, com o objetivo de compreender os motivos por que professores 
empreendem práticas pedagógicas em prol da educação para as rela-
ções étnico-raciais e incluem em seus projetos pedagógicos conteú-
dos de história e cultura afro-brasileira e africana. A obrigatoriedade 
de conteúdos de História da África e as influências afro-brasileira no 
currículo brasileiro se deram no ano de 2003, após lutas e reivindi-
cações, contudo, sua implementação acontece aos poucos, conforme 
o andamento das políticas públicas curriculares. Para o estudo, rea-
lizamos discussões acerca das políticas públicas, particularmente no 
que diz respeito à implementação da Lei n.10.639/03. A abordagem 
utilizada pela pesquisa foi qualitativa, e os instrumentos de coleta de 
dados se deram por observação, análise de documentos pedagógicos, 
questionário, que objetivaram levantar o perfil dos professores da es-
cola, e também entrevistas. As informações analisadas sinalizam que 
a escola tem elementos que indicam que seus professores desenvol-
vem prática em consonância às exigências da Lei n. 10.639/03 e suas 
Diretrizes, contudo, as evidências não nos indicaram uma motivação 
única que venha do subjetivo ou do campo externo e que levam as 
professoras a implementar a Lei n. 10.639/03. Há, sim, no contexto 
escolar, um campo de possibilidades que é negociado e, a partir daí, 
eleitos objetivos e metas de um projeto de trabalho capaz de conver-
gir interesses coletivos e individuais promotores de ações que levam 
ao comportamento motivado para a educação das relações étnico-
-raciais.
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INTRODUÇÃO

Estudos e pesquisas vêm revelando que o tratamento 
dispensado às crianças negras em idade escolar ain-
da é pior em relação às crianças não negras, e que 

alguns professores ainda demonstram descrédito sobre a capacidade 
intelectual dessas crianças, o que, certamente, pode resultar no com-
prometimento da autoestima e no seu avanço escolar.

A familiaridade com os percalços da vida dos negros fez com que 
eu, professora, lembrasse de minha infância e adolescência, fases 
da vida nas quais convivi duramente com preconceitos relativos ao 
meu tipo de cabelo, comparado ao ideal de beleza imposto pela so-
ciedade. São lembranças amargas que, também, são vivenciadas por 
outras crianças negras durante o processo de escolarização. Os com-
portamentos atualmente observados nos professores em relação às 
crianças negras da escola onde eu trabalhava, eram os mesmos dos 
professores da minha época, nas décadas de 1980 e 1990.

A discriminação vivenciada e observada, em especial através 
dos olhares das professoras que não veem na criança negra futuro 
próspero, fez com que cada conquista minha fosse alcançada pela su-
peração de estereótipo, preconceito e discriminação. Busquei, então, 
compreender as estruturas sociais em que se pautavam, como são 
construídos os discursos racistas e por que eles perduram. Indaguei 
também por que, na escola, nunca ganhei um abraço da professora, 
mas apenas apelidos cruéis? E mais, por que tinha vergonha de mim 
mesma?

Na tentativa de responder a essas e a outras questões, investi na 
minha formação. Encontrei, por coincidência, na internet o anúncio 
de um Curso de Especialização intitulado Relações Raciais e Educa-
ção na Sociedade Brasileira, que foi ofertado e desenvolvido por um 
grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação, da Universidade Federal de Mato Grosso, denominado Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação (NEPRE). 
Passei por um processo de seleção que envolvia prova escrita e entre-
vista, até me matricular.



Com o curso, adquiri conhecimento sobre as relações raciais e 
aprendi a pensar a educação sob essa ótica, o que me possibilitou de-
senvolver práticas diferenciadas daquelas que vinha vivenciando até 
então no cotidiano da escola. Ao final do curso, concluí que os profes-
sores da instituição onde eu trabalhava também precisavam de um 
curso sobre relações raciais, acreditando que provocaria neles uma 
mudança de postura, como havia provocado em mim.

Assim, me aliei à gestão escolar da escola onde eu trabalhava e 
propus a participação do grupo de professores no curso de Aperfei-
çoamento a Distância, ofertado pelo mesmo Núcleo onde eu fizera a 
especialização, com o objetivo de prepará-los para intervir no currí-
culo da escola e também na implementação da Lei n. 10.639/03.

Quase todo o corpo docente da escola se inscreveu. Dos inscri-
tos, somente dez professores foram selecionados. Sete se matricula-
ram e, destes, seis concluíram o curso com certificado. Entretanto, 
no decorrer do ano letivo, somente três professoras continuaram a 
desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas e que valorizavam e 
reconheciam as contribuições afro-brasileiras.

Enfim, embora tenha ocorrido uma movimentação de formação 
e implementação de educação para as relações raciais na escola men-
cionada, todas as professoras que finalizaram o curso, inclusive eu, 
deixamos a escola, por motivos diversos.

Nesse contexto de formação e de vivência escolar, indaguei: o que 
motivou somente três professoras a se aperfeiçoarem, e não as demais?

O interesse para a realização da pesquisa surgiu dessa percep-
ção, aliada a minha trajetória de vida, e ganhou força quando, no 
processo das aulas de mestrado, fui confrontada (e depois confir-
mada mediante os primeiros contatos com a escola na qual seria 
realizada a pesquisa) com indagações da existência de professores 
que, mesmo sem formação sistematizada em relações raciais, pode-
riam, também, desenvolver práticas pedagógicas para a educação 
das relações étnico-raciais.

Inicialmente, havia pensado em investigar escolas de Cuiabá e Vár-
zea Grande, mas como comecei o período exploratório em Cuiabá, de an-
temão, delimitei que a pesquisa seria desenvolvida apenas nessa cidade.

Diante da preocupação em compreender as motivações dos 
professores ante a implementação da Lei n. 10.639/03 e suas Dire-
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trizes, defini como questão central: que fatores colaboraram para 
que professores e professoras participassem mais efetivamente do 
processo de implementação da educação para as relações étnico-
-raciais? Como objetivo geral da pesquisa: compreender os motivos 
por que professores empreendem práticas pedagógicas em prol de 
educação das relações étnico-raciais e incluem em seus projetos pe-
dagógicos individuais conteúdos de história e cultura afro-brasilei-
ra e africana.

Como objetivos específicos: levantar os projetos individuais a 
serem implementados e em implementação na escola pesquisada; 
identificar os aspectos motivadores que levaram as professoras a 
desenvolverem práticas pedagógicas no que diz respeito à educação 
para as relações étnico-raciais e, consequentemente, de combate ao 
racismo e preconceito racial; analisar a dinâmica da relação dos 
professores com as políticas públicas presentes no contexto educa-
cional, que dão suporte e impulsionam tais ações, na perspectiva da 
Lei n. 10.639/03.

Nesse âmbito, a investigação adotou o termo motivação sob a óti-
ca de Schutz (1979, p. 124-125 apud VELHO, 2004, p. 87), como “[...] 
ação do comportamento motivado”.

Privilegiar-se-á a categoria “motivos, por que”, por ser uma “[...] 
categoria objetiva, acessível ao observador, que tem de reconstruir a 
partir do ato realizado ou, mais precisamente, a partir do estado de coi-
sas provocado no mundo exterior pela ação do ator, a atitude do ator 
em sua ação” (SCHUTZ, 1979, p. 124-125 apud VELHO, 2004, p. 87).

Ou seja, é possível, através do reviver do ator pesquisado, suscitar 
o motivo genuíno que o levou a concretizar certas práticas, no caso, 
práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais.

Desse modo, consideramos as políticas públicas educacionais 
voltadas à implementação da Lei n.10.639/09, à valorização da his-
tória e cultura afro-brasileira e africana como base de reflexão para a 
pesquisa, pois a elas podem ser atribuídas as mudanças curriculares 
na escola.

O estudo adotou os conceitos de políticas públicas, motivação, 
projeto e campo de possibilidade.

A abordagem utilizada pela pesquisa foi a qualitativa, e os instru-
mentos de coleta de dados tiveram por base a observação, a análise 
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de documentos (PPP, projeto de trabalho), questionário sobre o perfil 
dos professores da escola e entrevistas.

Por fim, o resultado foi consubstanciado em três capítulos. O 
primeiro se propõe a discutir o percurso metodológico da pesquisa, 
apresentando, de forma precisa e direta, as escolhas metodológicas, o 
objeto, objetivos, sujeitos, instrumento de coleta de dados, organiza-
ção dos dados e o desenvolvimento da pesquisa de campo.

O segundo capítulo aborda as implicações do preconceito, dis-
criminação e racismo nas relações raciais, e as intervenções gover-
namentais, como políticas públicas, ante o fenômeno do racismo, e 
apresentando como a Lei n. 10.639/03 é percebida na pesquisa e 
qual a sua função social.

O terceiro capítulo traz à tona a reflexão sobre os motivos que 
levam professores da escola pesquisada a implementarem, em suas 
práticas pedagógicas individuais, a Lei n. 10.639/03.

Enfim, a pesquisa apresenta elementos que evidenciam que a es-
cola pesquisada tem no seu espaço uma proposta de educação antir-
racista, e que a sua implementação está alicerçada na ação individual. 
Que há um campo de possibilidades que permite, aos professores, 
que a materialização das intenções pedagógica com educação para 
as relações raciais se efetive. Os comportamentos motivados em prol 
da aplicação da Lei n. 10.639/03 decorrentes do contexto das inter-
venções governamentais em que a escola está inserida, e de como se 
apresentam ao conjunto escolar.
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1 ESCOLHAS, DEFINIÇÕES E 
PERCURSO METODOLÓGICO  
DA PESQUISA

“A questão não é tanto conversar, mas ser claro. Ser claro é 
impor os ‘dados’ não só de uma situação, mas de um problema. 
Tornar visíveis coisas que não o seriam em outras condições.”

(DELEUZE, 2000, p. 158)

A metodologia foi delineada buscando descrever o caminho e 
as escolhas feitas, definindo, inicialmente,  o suporte teórico-meto-
dológico da pesquisa e então traçar as técnicas de coleta de dados. 
Para consulta foram considerados os estudos de Minayo (2004), Flik 
(2009), Silva (2001), Lüdke e André (1986) e Nogueira (1977). Tam-
bém nos orientamos pelo artigo Compreender, de Bourdieu (1997, p. 
693), que faz reflexões sobre o “caso particular de interação entre o 
pesquisador e aquele ou aquela que ele interroga”.

1.1 OBJETO E PROBLEMÁTICA DE PESQUISA

A Educação Étnico-racial é uma temática que entrou nacio-
nalmente como pauta curricular em 2003, a partir da alteração da 
LDB/1996 através da Lei n. 10.639/03, que tornava obrigatória a in-
clusão de conteúdos sobre a história e cultura afro-brasileira e afri-
cana. Em 2008, a Lei  n. 11.645/08 alterou novamente a LDB/96 e 
incluiu ao currículo a história e cultura indígena. 

Desde então, criou-se a Política Pública de Educação para Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais, específica para normatizar e definir 
a construção da “reeducação das relações entre negros e brancos, o 
que aqui estamos designando como relações étnico-raciais”1 que os 
educadores e estudantes brasileiros precisam desenvolver no decur-

1 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 2004
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so da Educação Básica, garantindo-lhes o despertar da consciência 
negra (DCNERER).

Desse modo a escola foi impelida a incluir a história e cultura 
afro-brasileira e indígena. Levando isso em consideração o prin-
cipal foco da pesquisa foi investigar os elementos motivacionais 
que levam professores(as) a implementar a Lei n. 10.639/03 como 
instrumento que favorece mudança de posturas, valorização da 
história e cultura afro-brasileira e a produzir pedagogias para a 
educação das relações étnico-raciais, forçando o ensino-aprendi-
zagem entre negros e brancos e,  assim, buscando quebrar as ten-
sas relações entre esses segmentos.

O objeto de investigação se insere no campo da Educação que, 
segundo Zanella (2009), faz parte do chamado grupo das Ciências 
Sociais, por estudar a sociedade sob o ponto de vista das relações 
sociais, da dinâmica da relação do homem em sociedade, pensando 
as transformações sociais enquanto movimento dinâmico, pois, ao 
mesmo tempo que o homem recebe influência da sociedade, também 
a influiencia.

A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal de Educação 
no Município de Cuiabá, após a Secretaria de Educação de Cuiabá 
(SME) ter informado nomes possíveis de escolas que desenvolviam 
práticas pedagógicas, mais acentuadas, em prol dos pressupostos le-
gais de combate ao racismo e preconceito racial. O requisito para a 
escolha foi a aplicabilidade de ações educativas de combate ao racis-
mo, por um ou mais professores, e que essa intenção estivesse regis-
trada em projetos.

A preferência pela escola pesquisada se deu porque contemplava 
o requisito, além de perceber na equipe uma atuação ativista, par-
ticipar anualmente do Seminário de Educação – SEMIEDU (2011) 
fomentado pela UFMT, no molde relato de experiência e porque a 
própria SME a indicava como uma escola referência no trabalho acer-
ca da implementação da Lei n. 10.639/03.

Nessa direção, a pesquisa focalizou os fenômenos específicos das 
relações sociais a partir das diferenças, do relativismo, do veicular te-
oria-pesquisa para novas descobertas acerca da implementação das 
políticas curriculares. Segundo Lüdke e André (1986, p. 5), “um dos 
desafios atualmente lançados à pesquisa educacional é exatamente o 
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de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu objeto de 
estudo, em sua realização histórica”.

Diante dos paradigmas e desafios a pesquisa teve como proble-
mática a seguinte questão: que fatores colaboram para que professo-
res (as) participem mais efetivamente do processo de implementação 
para a educação das relações étnico-raciais?

1.2 FINALIDADE DA PESQUISA

A pesquisa de campo utilizou a abordagem metodológica quali-
tativa, por considerar a “análise de casos concretos em suas peculia-
ridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das 
pessoas em seus contextos locais” (FLICK, 2009, p. 37).

Minayo (2004, p. 21) explica que a pesquisa qualitativa “[...] tra-
balha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o quecorresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzi-
dos à operacionalização de variáveis”.

De acordo com Silva (2001) o pesquisador é peça-chave para 
compreensão dos dados colhidos no ambiente natural. É na inter-
pretação dos fenômenos, na compreensão do processo, nas relações 
sociais, na realidade objetiva observada empiricamente a partir da 
subjetividade do pesquisador, que se faz reflexão e se procura solu-
ção para o problema em questão.

A investigação foi desenvolvida em dois momentos: pesquisa bi-
bliográfica e de campo, e teve como instrumentos de coleta de dados 
a análise documental, observação, questionário e entrevista.

As escolhas favoreceram refletir sobre as teorias raciais e sua 
influência na construção das relações étnico-raciais no Brasil, que, 
revestidas de dispositivo ideológico, tornaram-se referência para a 
construção da nação brasileira, além de favorecer o aprofundamento 
de conceitos, como racismo, relações étnico-raciais, desigualdade e 
educação. Além de trazer compreensão sobre a organização das mo-
tivações e ações intencionadas pelas professoras em prol de uma pe-
dagogia antirracista.
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1.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Sendo a pesquisa um estudo de caso, foi desenvolvida sob a ótica 
de Lüdke e André (1986, p.18), para quem, em “situação natural, é 
rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 
realidade de forma complexa e contextualizada”.

Para as autoras, o método de estudo de caso é definido de acordo 
com o objeto da pesquisa, porém nele há características que visam 
à descoberta e interpretação do contexto, ao retratar a realidade de 
forma complexa e profunda. Essa técnica utiliza uma variedade de 
fontes de informações e até mesmo conflitantes pontos de vista pre-
sentes numa situação social para, por fim, expor a experiência do pes-
quisador, permitindo generalizações naturalistas.

Para produção dos dados da pesquisa foram utilizados os se-
guintes procedimentos técnicos: observação, consulta ao acervo 
documental da escola (PPP, projetos individuais e documentos nor-
mativos), aplicação de questionário e realização de entrevistas se-
miestruturadas. O delineamento dos instrumentos da investigação 
favoreceu a obtenção maior de informações presentes na situação 
pesquisada, pois “a importância de determinar os focos da investiga-
ção e estabelecer os contornos do estudo decorre do fato de que nun-
ca será possível explorar todos os ângulos do fenômeno num tempo 
razoavelmente limitado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 22).

1.3.1 ANÁLISE DOCUMENTAL

Prior (2003 apud FLICK, 2009, p. 231), ao definir o que é acervo 
documental, escreve o seguinte:

Se tivermos que arcar com a natureza dos documentos, então 
precisaremos afastar-nos de um conceito que os considere 
como artefatos estáveis, estáticos e pré-definidos. Em vez disso, 
devemos considerá-los em termos de campos, de estruturas 
e de redes de ação. De fato, o status das coisas enquanto 
‘documentos’ depende precisamente das formas como esses 
objetos estão ligados nos campos de ação, e os documentos só 
podem ser definidos em relação a esses campos.

Lüdke e André (1986, p.12) afirmam que “os documentos consti-
tuem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evi-
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dências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador”. 
As autoras levantam algumas críticas em torno do uso do documento, 
dizendo que ele não traz informação objetiva e sua validade é ques-
tionável, visto que o instrumento pode ter origem diferente (ser uma 
carta, um parecer, um planejamento), havendo, também, os que não 
admitem a interferência da subjetividade.

Entretanto, a escolha desse instrumento foi intencional, visto  
que não é o único instrumento de investigação e tem suas vantagens 
e, por ser uma técnica exploratória pode revelar as escolhas políticas 
da comunicação do órgão em estudo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Sendo assim, os documentos analisados, como os documentos 
normativos (legislação, Diretrizes Curriculares Nacional, estadu-
al e municipal, Matriz Curricular do Município), Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola e o projeto de trabalho constituíram 
fontes de informação que trazem à investigação elementos sobre 
como as concepções e teorias que permeiam a prática pedagógica 
dos (as) professores (as) no que tange à implementação da Lei n. 
10.639/03.

No mês de abril de 2013, foram solicitados à escola o PPP, o ca-
lendário escolar e os projetos pedagógicos de trabalho, os quais fo-
ram prontamente viabilizados, tanto as cópias do calendário como 
dos projetos. Nesse ano da pesquisa a escola passava por reforma, 
desde 2012, havia uma forte rotatividade de professores contratados, 
e por isso houve um combinado entre a coordenação e os professo-
res para que todo o projeto em comemoração aos dez anos da Lei n. 
10.639/03 fosse desenvolvido no segundo semestre.

Os projetos desenvolvidos na escola e definidos no PPP são por 
eles (escola) denominados, metodologicamente, de projetos de tra-
balho. O projeto de trabalho de 2012 denominou-se Africanidade, e 
se desdobrou em outros subtemas que contemplavam aspectos da 
dança, culinária, vestimenta e brincadeiras.

O projeto de trabalho do ano de 2013 foi intitulado Os dez anos 
da Lei n. 10.639/03: desafios e possibilidades, cujo interesse foi o de 
refletir sobre a lei e resgatar e valorizar a história e cultura afro-bra-
sileira e africana, tendo como ponto de partida conhecer um país da 
África. Assim, os temas variaram entre os países da Tanzânia, Angola, 
Ilha de Madagascar, Moçambique e Egito.
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1.3.2 OBSERVAÇÃO

A observação é uma técnica que oferece ao observador um pa-
norama do contexto pesquisado, permite-lhe conhecer a dinâmica do 
que é rotineiro, dos comportamentos, das relações sociais e expres-
sões. A observação é, todavia, o olhar treinado do observador que lhe 
possibilitará revelar os significados e importância que os observados 
dão ao contexto

Segundo Nogueira (1977, p. 88), a observação sistemática permi-
te desenvolver o senso sociológico que consiste em:

[...] adquirir a capacidade de perceber o que é rotineiro, o que 
é usual, enfim aquilo que a maioria deixa passar despercebido, 
quer por se ter tornado monótono e habitual quer por se haver 
relegado para a esfera das observações que se costumam deixar 
subentendidas, implícitas, como assuntos de indiscutível senso 
comum.

Portanto, é uma técnica que aproxima o pesquisador da realida-
de observada, revelando a compreensão e os significados que o sujei-
to atribui à realidade.

A observação, segundo Lüdke e André (1986), deve partir de um 
roteiro que dê ao observador uma direção para certos aspectos espe-
cíficos, de forma a coletar informações relevantes que lhe possibilite 
verificar dados imprescindíveis a uma análise mais completa.

O registro das observações foi feito em diários de pesquisa, co-
tidianamente, com anotação dos acontecimentos, manifestações de 
comportamento, conversas, novos contatos, desenvolvimento ou 
transformação das relações já estabelecidas no contexto em observa-
ção, servindo de base informativa para as análises finais.

1.3.3 ENTREVISTA

Segundo Flick (2009, p. 37), a entrevista serve para “tornar mais 
explícito o conhecimento implícito do entrevistado”. Já Lüdke e André 
(1986, p. 22) afirmam que: “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”.
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Para Bourdieu (1997), a entrevista impõe possibilidades, limita-
ções, e pressupostos que o pesquisador deve dominar e considerar 
ao conduzir e transcrever uma entrevista. Em seu texto Compreender 
(1997) discorre sobre os cuidados e procedimentos que o pesquisa-
dor deve tomar para reduzir a violência simbólica presente em uma 
entrevista, considerando o mercado dos bens linguísticos e simbóli-
cos. Para reduzir a violência simbólica durante as entrevistas, Bour-
dieu (1997, p. 695) orienta:

[...] instaurar uma relação de escuta ativa e metódica, 
tão afastada da pura não intervenção da entrevista não 
dirigida, quanto do dirigismo do questionário. Postura de 
aparência contraditória que não é fácil de colocar em prática. 
Efetivamente, ela associa a disponibilidade total em relação 
às pessoas interrogadas, a submissão à singularidade de sua 
história, particular, que pode conduzir, por uma espécie de 
mimetismo mais ou menos controlado, a dotar sua linguagem 
e a entrar em seus pontos de vistas, em seus sentimentos, 
em seus pensamentos, com a construção metódica, forte, do 
conhecimento das condições objetivas, comuns a toda uma 
categoria.

Ou seja, Bourdieu (1997) sugere algumas ações para que o 
entrevistador obtenha condições mais adequadas, como utilizar 
linguagem no nível do pesquisado. Cita, inclusive, exemplos de 
pesquisas que se utilizaram de pessoas comuns do grupo inves-
tigado, as quais, sendo orientadas metodologicamente, fizeram o 
papel de interrogadores; proximidade e familiaridade com as pes-
soas a serem interrogadas e que o pesquisador tenha atenção ao 
conteúdo da entrevista, para evitar perguntas absurdas, arbitrá-
rias e deslocadas.

Ao considerar a proximidade social e familiaridade, o pesquisa-
dor assegura que o interrogado deve vivenciar duas condições prin-
cipais de comunicação não violenta, são elas:

De um lado, quando o interrogado está socialmente muito 
próximo daquele que ele interroga, ele lhe dá, por sua per-
mutabilidade com ele, garantias contra a ameaça de ver suas 
razões subjetivas reduzidas a causas objetivas; suas escolhas 
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vividas como livres, reduzidas aos determinismos objetivos 
revelados pela análise. Por outro lado, encontra-se também 
assegurado neste caso um acordo imediato e continuamente 
confirmado sobre os pressupostos concernente aos conte-
údos e às formas de comunicação: esse acordo se firma na 
emissão apropriada, sempre difícil de ser produzida de ma-
neira consciente e intencional, de todos os sinais não verbais, 
coordenados com os sinais verbais, que indicam quer como 
tal o qual enunciado de ser interpretado, quer como ele foi 
interpretado pelo interlocutor. (BOURDIEU, 1997, p. 697).

Contudo, quando não se consegue diminuir ou neutralizar as 
condições desfavoráveis à entrevista, o pesquisador deve colocar-se 
no lugar do entrevistado, assumindo a posição do outro, de modo a 
ver como ele se sentiria caso fosse o entrevistado, posto que o obje-
tivo para com o interrogado é o de estabelecer uma relação aberta, 
empática, de forma que se obtenha informações que, de outro modo, 
não se conseguiria.

Ainda segundo o mesmo autor, todo procedimento metodológico 
tem sua limitação, mesmo quando os efeitos da dessimetria presen-
tes na hora da entrevista são suspensos quando se faz a transcrição, 
a linguagem corporal, o ritmo, uma vez que o tempo do oral interfere 
nos discursos transcritos.

Enfim, para Bourdieu (1997), o pesquisador precisa treinar o 
olhar. Significa dizer que necessita fazer um exercício espiritual em 
relação à entrevista e ao entrevistado, de modo a prever situações 
inusitadas, pois é o pesquisador quem conhece o assunto referente 
ao objeto de estudo a ser investigado, de forma a poder se apropriar 
do quadro teórico-prático, da linguagem do grupo investigado, das 
condições das entrevistas, para, posteriormente, analisar os resulta-
dos tendo por base as informações obtidas.

Nesse sentido, as entrevistas foram aplicadas a nove professoras 
da escola e tiveram o objetivo de levantar e compreender os fatores 
motivacionais que incentivaram os professores a desenvolver práti-
cas pedagógicas contra o racismo e discriminações.

Por falta de espaço adequado, as entrevistas foram feitas em lo-
cais diferenciados, ora em sala de aula, ora na sala dos professores, e 
durante algumas delas ocorreram interrupções. As entrevistas foram 
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realizadas, preferencialmente, na escola, por interesse das interroga-
das. Uma das entrevistas ocorreu de forma escrita, pois a professora 
preferiu dessa forma, acreditando se sentir mais confortável, ocasião 
em que lhe foram repassadas as perguntas que, depois, me foram en-
viadas via e-mail.

O roteiro dos tópicos abordados nas entrevistas (vd. Anexo, como 
Apêndice) objetivou abranger a problemática em estudo, explorando 
o que foi julgado relevante com relação ao planejamento, PPP à Pro-
posta Pedagógica e a materialização da ação no campo pedagógico e, 
por fim, o que apontavam como motivacionais para que as levassem 
à ação educativa de combate ao racismo.

1.3.4 QUESTIONÁRIO

O questionário foi usado para levantar o perfil dos professores 
da escola, segundo características profissionais: a) tempo de trabalho 
no campo educacional; b) idade; c) nível de escolaridade; d) perten-
cimento étnico-racial; e) tempo de trabalho na escola; e f) tipo de 
formação recebida sobre relações étnico-raciais.

Aplicado aos 30 professores presentes na escola, nele estavam 
incluídos itens referentes à classificação cor, uma pergunta aberta 
e outra fechada, de acordo com os critérios do IBGE – preto, pardo, 
branco, amarelo e indígena.

Assim como na entrevista, foi solicitada, à direção e aos pro-
fessores da escola, permissão para aplicação do questionário. Esse 
foi entregue a cada professor no horário da entrada, para que pu-
desse responder até o fim do dia, porém algumas solicitaram um 
prazo maior.

1.4 DEFININDO O PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA

Das professoras escolhidas para a entrevista, duas me foram 
estratégicas, a de artes e a coordenadora, visto que a LDB 9.394/96 
propoe que a educação para as relações étnico-raciais e inclusão do 
ensino de História da África e Cultura afro-brasileiras deve ser mi-
nistrada, em especial, nas disciplinas de artes, literatura e história, 
por isso a escolha da professora de artes. Quanto à coordenadora, 
pela função que representa no direcionamento dos aspectos peda-
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gógicos, uma vez que se tornava perceptível sua compreensão so-
bre as relações raciais e os encaminhamentos provenientes de sua 
função.

Das nove professoras entrevistadas – uma está na coordenação, 
outra no Programa Educa Mais, outra é  a professora de artes, que 
tinha acesso a todas as turmas da escola. As demais são professo-
ras regentes de turmas de educação infantil e ensino fundamental, 
1º ciclo, 1ª e 2ª fases, que têm jornada dupla. Todas as entrevistadas 
receberam nomes fictícios de flores, como forma de preservar sua 
identidade. Foram escolhidas pelo protagonismo nas ações educati-
vas em educação das relações étnico-raciais.

1.4.1 COMPOSIÇÃO RACIAL DO GRUPO ESCOLAR

Para conhecimento da composição racial do grupo escolar foram 
aplicados questionários aos 39 professores que aceitaram participar 
do levantamento e, destes, nove eram sujeitos da pesquisa. O objetivo 
era conhecer o grupo de trabalhadores, o gênero, cor/raça, formação 
acadêmica, formação específica em educação das relações étnico-ra-
ciais e tempo de trabalho na carreira e na escola.

Dos 39 professores, apenas um era homem, a faixa etária das 
professoras se concentrava nos 40 anos ou mais. Professores em iní-
cio de carreira, com menos de 10 anos de profissão.

A investigação racial dos dados indica que a cor/raça dos 39 pro-
fessores da escola que responderam às questões de perguntas aberta 
(o sujeito por orientação própria definia sua cor) e fechada (partia 
dos critérios do IBGE: branco, preto, pardo, indígena e amarelo) é, na 
maioria, negra. Na pesquisa, a categoria preta e parda é compreendi-
da de acordo com o critério do IBGE, e agrega a construção social da 
categoria negro.
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Tabela 1 – Classificação da cor/raça - pergunta aberta

NOMENCLATURAS

Cor/Raça Branco Pardo Preto Morena Negra Amarela Não
respondeu TOTAL

Sujeitos da
Pesquisa 2 3 1 1 2 0 0 9

Porcentagem 22% 33% 11% 11% 22% - - 100%

Professores 
da Escola

8 10 2 3 4 2 1 30

Porcentagem 26,6% 33 % 7% 10% 13% 7% 3% 100%

TOTAL 10 13 3 4 6 2 1 39

Porcentagem 25,64% 33,33% 7,69% 10,25% 15,38% 5,12% 2,56% 100%

Fonte: Questionário aplicado.

Tabela 2 – Classificação da cor/raça - pergunta aberta fechada

NOMENCLATURAS

Cor/Raça Branco Pardo Preto Amarela Indígena TOTAL

Sujeitos da pesquisa 2 5 2 0 0 9

Porcentagem 22% 56% 22% - - 100%

Professores da escola 8 16 4 1 1 30

Porcentagem 26.6% 53,34% 13,33% 3,33% 3,33% 100%

TOTAL 10 21 6 1 1 39

Porcentagem 25,64% 53,84% 15,38% 2,56% 2,56% 100%

Fonte: Questionário aplicado.

Ou seja, tanto na pergunta aberta quanto na fechada, das 9 pro-
fessoras investigadas, 7 se declararam negras, enquanto 2 pronuncia-
ram-se brancas. Percebe-se que, mesmo na pergunta aberta, quando 
as professoras usaram variações: parda, preta, morena, negra para 
autoclassificar sua cor, o resultado não alterou a construção social 
das categorias definidas pelo critério do IBGE na composição racial 
se comparada à pergunta fechada.
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A variação de cor direcionada à pergunta aberta sugere muitas 
interpretações. De acordo com Jesus e Castro (2010, p. 30):

Cabe ressaltar que a utilização desses termos hoje não é feita 
com base específica na etimologia das palavras, as diferentes 
categorias de cor utilizadas foram, ao longo do tempo, sendo 
construídas culturalmente para abarcar a diversidade fenotípica 
no Brasil, o que consequentemente permitiu uma variedade de 
identificação de cor para as pessoas.

Assim, a autodeclaração do indivíduo a partir de determinados 
traços físicos só é possível com base em contextos sócio-históricos 
e culturais. Teixeira (1978, p. 6) argumenta que “o que é claro na re-
lação com alguém pode ser mais escuro frente a outro, enquanto as 
possibilidades de relativização dos termos brancos e preto são muito 
mais reduzidos”.

Observa-se, também, na pergunta aberta, no indicador professo-
res da escola, que duas das autodeclarações se fizeram para a categoria 
amarela, mas, quando comparada com a pergunta fechada, nota-se que 
somente uma declaração permaneceu como amarela, enquanto a outra 
se declarou indígena. É possível, nesse caso, deduzir que a construção 
social da categoria cor tenha sido feita orientada pela ancestralidade, 
aspectos culturais e experiências do sujeito, posto que “o sentido da 
identidade depende em grande parteda organização desses pedaços 
fragmentados de fatos e episódios separados, que agrupados, dão sen-
tido a uma determinada identificação” (VELHO, 1999, p. 103).

A autodeclaração da cor no Brasil não é uma ação fácil de realizar, 
devido à gama de cor de pele decorrente da miscigenação racial. Se-
gundo os estudos de Petruccelli (2001, p. 30) há “necessidade de uma 
revisão da forma como atualmente se configura o sistema de classifi-
cação por cor nas pesquisas do IBGE [...]” no sentido de aperfeiçoar a 
abrangência e classificação empregadas.

1.4.2 PROFISSIONALIZAÇÃO E ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO

A faixa etária das professoras da escola se concentra nos 40 anos 
ou mais, o que se assemelha com o grupo dos sujeitos da pesquisa. 
São professores em início de carreira, com menos de 10 anos de pro-
fissão, conforme podemos observar na tabela a seguir. 
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Tabela 3 – Distribuição dos professores, de acordo com o tempo de 
profissão na educação

TEMPO EM ANOS NA PROFISSÃO DE PROFESSOR

1 a 10 11-20 21 Em diante TOTAL

Sujeitos da pesquisa 5 2 2 9

Porcentagem 55% 22,2% 22,2% 100%

Professores da escola 17 8 5 30

Porcentagem 56,6% 26,6% 16,6% 100%

Total 22 10 7 39

Porcentagem 56,4% 25,6% 17,9% 100%

Fonte: Questionário aplicado.

Tabela 4 – Distribuição dos professores, de acordo com o tempo de 
profissão na escola

TEMPO EM ANOS DE ATUAÇÃO NA ESCOLA

1 a 10 11-20 21 Em diante TOTAL

Sujeitos da pesquisa 8 1 - 9

Porcentagem 88,8% 11,11% - 100%

Professores da escola 24 5 1 30

Porcentagem 80% 16,6% 3,33% !00%

Total 32 6 1 39

Porcentagem 80% 16,67% 3,33% 100%

Fonte: Questionário aplicado.
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A Tabela 3 indica que o grupo de professores que compoem a 
escola renovou recentemente, 80% deles estão na escola aproxima-
damente há cinco anos. Destes, 24 têm entre 1-10 anos de profissão. 
Contudo, dos 30% professores que têm mais de 20 anos de profissão, 
16,6% deles estão com mais de 10 anos na escola e têm colabora-
do para que todo ano o projeto em prol da implementação da Lei n. 
10.639/03 seja retomado.

Dos 9 sujeitos da pesquisa, 8 têm entre 1-10 anos dedicados à 
escola, tendo 5 o mesmo período de profissão. Essa característica 
do grupo pesquisado demonstra que, apesar do processo de rota-
tividade, há na escola um grupo de professores consolidados e que 
colaboram para o enraizamento de políticas educacionais, com vista 
à implementação da Lei n. 10.639/03, e que se pode dizer correspon-
sáveis por apresentar, aos novos professores que chegam à escola, o 
ritmo de trabalho já estabelecido.

Tabela 5 – Distribuição dos professores, de acordo com o  
nível de escolaridade

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

PROFESSORES Ensino médio Graduação Especialização TOTAL

Sujeitos da pesquisa 0 2 7 9

Porcentagem - 22,2% 77,77% 100%

Professores da 
escola

2 13 15 30

Porcentagem 6,6% 43,3% 50% 100%

Total 2 15 22 39

Porcentagem 5,12% 38,46% 56,41% 100%

Fonte: Questionário aplicado.
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As Tabelas 4 e 5 demonstram os professores segundo o nível de 
escolaridade e formação. Já na Tabela 5 observa-se que, dos 30 pro-
fessores da escola, 28 são graduados, e 2 têm nível médio e estão atu-
ando no Mais Educação, como monitores.

A maioria dos professores, 15 deles, tem curso em nível de espe-
cialização, sendo 7 sujeitos da pesquisa. Quando questionado sobre 
a presença de formação para a educação das relações étnico-raciais, 
tivemos o resultado posto na Tabela 6:

Tabela 6 – Distribuição dos professores, de acordo com a formação 
recebida sobre relações étnico-raciais

FORMAÇÃO RECEBIDA SOBRE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

PROFESSORES Sim Não TOTAL

Sujeitos da pesquisa 3 6 9

Porcentagem 25% 33.3% 30%

Professores da escola 12 18 30

Porcentagem 40% 60% 100%

Total 15 24 39

Porcentagem 38,46% 61,53% 100%

Fonte: Questionário aplicado.

Do grupo de 30 professores investigados, 60% declararam não 
possuir formação para a educação das relações étnico-raciais, 33,3% 
são sujeitos da pesquisa, o equivalente a 6 professoras. Os outros 
40% informaram ter algum tipo de formação em relações raciais. 
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Nesse grupo, 25% são professores sujeitos da pesquisa, isto é, três 
professoras com formação em relações raciais as adquiriram atra-
vés de cursos de formação inicial, aperfeiçoamento e especialização, 
como se vê na tabela a seguir2:

Tabela 7 – Distribuição dos professores, de acordo com o tipo de 
formação recebida sobre relações étnico-raciais

TIPO DE FORMAÇÃO RECEBIDA SOBRE RELAÇÕES  
ÉTNICO-RACIAIS

PROFESSORES
Formação 

inicial
Aperfeiçoamento

Latu 
sensu

Formação 
escola

TOTAL

Sujeitos da 
pesquisa

1 1 1 0 3

Porcentagem 33.3% 33,3% 33,3% - 100%

Professores 
da escola

3 5 1 3 12

Porcentagem 25% 41,6% 8,3% 25%

Total 4 6 2 3 15

Porcentagem 26,6% 40% 13,3% 20% 100%

Fonte: Questionário aplicado.

Na Tabela 7 observa-se que, dos 12 professores que declararam 
ter formação em relações raciais (Tabela 6), ou seja, 40% deles, so-
mente 25% responderam tê-la conseguido via escola. Isso indica que 
os estudos promovidos no Projeto Roda de Conversa, ou não são con-

2 Ressalva: foi por influência da formação que se iniciaram as primeiras ações 
pedagógicas de reflexões sobre a população negra e consequente valorização das 
contribuições afro-brasileira e de combate ao preconceito e racismo na escola 
pesquisada. Como afirma Suspiro: “Em 2008, foi à semente o início, foi apenas em 
uma salinha e depois foi ganhando corpo pelo acréscimo de turmas”.
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siderados, pelo grupo escolar, como conhecimentos formativos, ou 
ainda, que não tenham atingido ou mobilizado todos da escola, consi-
derando que a finalidade do projeto é a formação continuada dentro 
da unidade escolar, a partir das necessidades e prioridades.

Os outros 25% de professores da escola declararam ter rece-
bido formação para a Educação das relações étnico-raciais quando 
ainda cursavam a graduação em pedagogia, formação inicial. Consi-
derando o tempo de ação da Lei n. 10.639/09, é notável a inserção 
do tema no campo educacional acadêmico, embora recente e pouco 
aplicado.

Os 42% dos professores que possuem formação em relações ra-
ciais afirmaram tê-la obtido pela modalidade de aperfeiçoamento, e 
8%, por especialização. Esse dado indica que, as agências de fomento 
precisam aplicar as políticas educacionais que investem na formação 
de professores, a fim de proporcionar conhecimentos em consonân-
cia com a Lei n. 10.639/03, para cumprimento dos ditames da lei.

Segundo Gentilli et al. (2011), a partir de 2005 o governo federal 
iniciou uma série de programas e ações afirmativas para a população 
negra, com vista à aplicabilidade da Lei n. 10.639/03 no que refere à 
criação de instrumentos para formação inicial e continuada dos pro-
fissionais da educação, além de verificar a amplitude e profundidade 
da implementação da lei, dando visibilidade tanto a ela como às dire-
trizes dela decorrentes.

Na Tabela 8, seguem dados compactados sobre os sujeitos pes-
quisados, os quais podem dar uma visão geral do perfil dos entre-
vistados:
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Observa-se que a faixa etária dos sujeitos pesquisados varia en-
tre 30 e 55 anos, o que se assemelha com o grupo de professores da 
escola. As nove professoras que participaram da pesquisa têm forma-
ção universitária em pedagogia, exceto a professora de educação ar-
tística. De todas, três têm formação sobre educação para as relações 
étnico-raciais, sendo uma especialista desde 2012, quando fez o curso 
de especialização intitulado Relações Raciais e Educação na Sociedade 
Brasileira, ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Federal de Mato Grosso, fomentado pelo NEPRE; a outra 
tem curso de aperfeiçoamento na área de Relações Raciais, também 
pelo NEPRE/UFMT, e está finalizando a pós-graduação em Educação 
sobre Escola Integral; já a terceira adquiriu formação quando fazia a 
graduação em pedagogia, UFMT, no ano de 2008, pois a grade curricu-
lar do curso apresentava disciplina específica para a temática.

Das três das professoras investigadas que aparecem na Tabela 
3 sem especialização, duas (Tulipa e Camélia) estavam em fase de 
produção de monografia, e a terceira (Gerânio), até o momento da 
pesquisa, não havia iniciado qualquer pós-graduação.

Percebe-se que a maioria dos professores investigados não tem 
formação específica em relações raciais, conforme declaração do Tabe-
la 5, o que indica a necessidade de um trabalho mais intenso por parte 
dos governos federais, estaduais e municipais, em termos de políticas 
públicas voltadas à formação inicial e continuada de professores.

1.5 O PERCURSO DA PESQUISA – FASE EXPLORATÓRIA

O percurso da pesquisa de campo se realizou durante o ano de 
2013. A permanência na escola compreendeu um período de três 
meses. O tempo foi negociado com a coordenação e com os professo-
res, de acordo com a disponibilidade de ambos. Foi apresentado um 
Termo de Consentimento para uso da imagem, dos dados orais e sua 
publicação.

Nos documentos analisados relativos aos anos de 2012 e 2013, 
destes, há fotos disponibilizadas pela escola, o que demonstra indí-
cios de suas ações.

Após desenvolver a coleta de dados pertinentes à pesquisa de 
campo, estava eu no processo de compilação e produções das infor-
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mações, quando um fato inesperado ocorreu. Retornava da biblioteca 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), era início da noi-
te do dia 31de julho de 2013, quando, ao parar na porta de minha 
residência, fui abordada por ladrões que levaram meu carro. Dentro 
dele estavam todos os materiais coletados na pesquisa, caderno de 
campo, cópias dos projetos de trabalho e pendrives com as produ-
ções. Tudo foi levado. Assim, a princípio, parecia que voltava à estaca 
inicial de trabalho.

Em circunstância do roubo, cogitou-se a mudança do local da 
pesquisa, mas, depois de conversar com minha orientadora, decidi-
mos permanecer na escola, porque, mesmo sem o material coletado, 
havia o contato, as vivências e as informações primárias, e isso ajuda-
ria na nova coleta e análise que precisariam ser feitas.

Retornei à escola para, novamente, coletar as informações. Al-
guns contratempos se apresentaram, como a ausência da coordena-
dora na escola, que estava envolvida com outros projetos que exigiam 
formação específica e que ocorria em locais fora da escola. Sua pre-
sença na escola para a pesquisa era importante, porque era quem for-
necia os projetos de trabalho de que eu precisava. Todavia, continuei.

Foram mais cinco visitas à escola e, com o celular, fotografei os 
projetos de trabalho das professoras sujeitos da pesquisa. Tive pe-
quenos problemas técnicos para a impressão do material, mas nada 
que impedisse de fazê-la. Mesmo diante desses acontecimentos, a 
pesquisa transcorreu dentro do prazo estabelecido pelo curso de 
pós-graduação em educação e, adequando-se às circunstâncias, o es-
tudo prosseguiu.
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2 EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS

O presente capítulo está dividido em dois momentos: 
o primeiro traz a conceituação de preconceito, racis-

mo e discriminação racial e as formas de enfretamento desses fenô-
menos sob diferentes tipos de intervenção política. Num segundo 
momento apresentarei estudos e pesquisas sobre a implementação 
da Lei n. 10.639/03.

2.1 PARA INÍCIO DE CONVERSA: ALGUNS DEBATES

Segundo Santos (2005), as políticas públicas em Educação para 
Educação das Relações Étnico-Raciais entraram no cenário nacional, 
primeiro como conquista do Movimento Negro, educadores e inte-
lectuais e, segundo, para responder a demandas sociais e global que 
urgiam por uma pedagogia democrática de reparação, valorização e 
reconhecimento da presença e participação étnica na composição da 
população brasileira.

 A justiça social advém de uma educação não racializada, livre do 
racismo que criou no imaginário do ponto de vista histórico-social 
representações sociais e experiência de subalternidade, passando a 
ideia de engessamento do lugar de cada um e da hegemonia cultu-
ral eurocêntrica. Isso não significa que as instituições educacionais 
produzem o racismo, mas o reproduzem e têm responsabilidade no 
processo de desconstrução ideológica da democracia racial para que 
equívocos colonizadores sejam desfeitos.

Segundo o Parecer n. 01/2004, as políticas favoráveis aos afro-
-brasileiros fazem uma correção de injustiças ao educar todos para a 
cidadania. Afirma o documento:

É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito 
dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem 
visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia, 
individual e coletiva, seus pensamentos. [...] assim como de todos 
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cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, 
em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por 
professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de 
conhecimentos; com formação para lidar com as tensas relações 
produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes 
de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos 
étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de 
europeus, de asiáticos, e povos indígenas. 

Cabe salientar que as condições físicas e humanas das institui-
ções para oferecer uma pedagogia antirracista dependem de investi-
mento e gestão educacional. A gestão curricular que tange à história 
e cultura afro-brasileira é ato político, tarefa de todos e independe de 
seu pertencimento étnico-racial (PARECER n. 01/2004).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/1997), nos cader-
nos de pluralidade, tratava o assunto como temas transversais. Mas 
foi a partir de 2003 que a Lei n. 10.639/03 alterou a LDB n. 9698/96 
nos artigos 26A e 79B e incluiu obrigatoriamente no currículo a te-
mática étnico-racial e estabeleceu o dia 20 de novembro como o Dia 
da Consciência Negra.  Daí em diante um conjunto de ações foram 
tomadas para que o currículo tivesse ou tenha um viés progressista, 
desenvolvendo pedagogias antirracistas. 

Cito algumas leis que tratam da temática: Lei n. 11.645/2008, que 
incluiu a temática indígena como obrigatória nos currículos oficiais das 
escolas; Lei n. 12.796/2013, que altera a Lei n. 9.394/1996 e estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional; e por fim a BNCC, que 
foi constituída com respaldo na Constituição Federal de 1988, na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/1996), nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais/2013 e no Plano Nacional de Educação/2014.

Faço destacar o Decreto n. 4.228, de 13 de maio de 2002, em que 
o Governo Federal instituiu, no campo da Administração Pública Fe-
deral, sob coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 
do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Ações Afirmativas 
(PNAA). O interesse é intervir publicamente e “implementar medidas 
no sentido de preparar, estimular e promover a ampliação de deter-
minados grupos socialmente discriminados, mais precisamente, mu-
lheres, pessoas portadoras de deficiência física e afrodescendentes, 
nos diversos setores da vida social” (BRANDÃO, 2010, p. 10).
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O citado programa reflete, atualmente, a preocupação do Estado 
com o racismo, que se produz e se reproduz de forma persistente à 
desigualdade racial. Os mecanismos de reprodução dessas desigual-
dades estão presentes nos setores socioeconômicos que, devido à cor 
da pele, restringem e até anulam a mobilidade e ascensão social dos 
negros.

Em tese, nos setores sociais afirma-se a democracia racial do 
acesso e mobilidade sociais, contudo, há mecanismos sutis e insti-
tucionais que operam como empecilho, diminuindo a mobilidade, 
definindo o lugar do negro e não negro e, assim, operando como me-
canismo de inclusão e exclusão (JACOOUD, 2008)

Órgãos, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Depar-
tamento Intersindical de Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), são 
extremamente importantes por divulgar os indicadores socioeconô-
micos que mostram e evidenciam que as desigualdades entre negros 
e brancos se mantêm e em alguns casos se ampliam.

Nesse sentido, discutir racismo e os mecanismos de desigual-
dade sociais significa elucidar algumas categorias de análises, como 
racismo, preconceito e discriminação racial, que estão na base da es-
trutura social brasileira e que se manifestam e se legitimam de modo 
diferenciado nas relações sociais, perpetuando a desigualdade social 
no contexto brasileiro. A partir da compreensão desses fenômenos 
foi possível criar alternativas de enfrentamento através de políticas 
públicas que permitissem à população negra o resgate, valorização e 
reconhecimento de sua identidade e de produções culturais.

Tomando por base os estudos de Jaccoud e Beghin (2002, p. 
39), neste estudo racismo é compreendido como “uma ideologia 
que apregoa a existência de hierarquia entre grupos raciais”. Que se 
manifesta “como uma ideologia que preconiza a hierarquização dos 
grupos humanos, em função de sua cor, raça ou etnia” (JACCOUD, 
2008, p. 138).

Em se tratando de preconceito racial, ele se encontra no campo 
da subjetividade e consiste em ideias preconcebidas e estereotipadas 
sobre um indivíduo ou um grupo de pessoas, e, se não for eviden-
ciado em comportamento, dificilmente poderá ser punido. Quando 
o preconceito racial ganha o campo da ação objetiva, caracteriza-se 
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como racismo. Jaccoud e Beghin (2002, p. 39) conceituam preconcei-
to racial “como toda predisposição negativa em face de um indivíduo, 
grupo ou instituição assentada em generalizações estigmatizantes 
sobre a raça a que é identificado”.

As autoras compreendem que a “discriminação racial é definida 
como toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência racial que 
tenha por efeito anular a igualdade de oportunidade e tratamento 
entre os indivíduos ou grupos. Legalmente, discriminação racial é 
crime”3.

Jaccoud e Beghin (2002, p. 39) avançam na conceituação de dis-
criminação racial para outras duas distinções mais frequentes: a dis-
criminação direta e a indireta. A primeira seria:

[...] aquela derivada de atos concretos de discriminação, em 
que o discriminado é excluído expressamente em razão de sua 
cor. A discriminação indireta é aquela que redunda em uma 
desigualdade não oriunda de atos concretos ou de manifestação 
expressa de discriminação por parte de quem quer que seja, 
mas de práticas administrativas, empresariais ou de políticas 
públicas aparentemente neutras, porém dotadas de grande 
potencial discriminatório.

Dentro da discriminação indireta, outro tipo de discriminação 
é suscitado pelas autoras – e que tem sido alvo da literatura recen-
te para a compreensão do fenômeno e futura análise de políticas 
públicas – a discriminação institucional, conceituada por Jaccoud 
e Beghin (2002, p. 40) como “toda prática institucional que dis-
tribui benefícios ou recursos de forma desigual entre os distintos 
grupos raciais”.

Enquanto na discriminação racial direta a pessoa é impedida de 
exercer expressa ou declaradamente seus direitos, na indireta isso 
opera de maneira difusa, no nível das instituições sociais, “seguindo 
os procedimentos burocráticos e apoiados em valores sociais legiti-
mados pela sociedade, o racismo institucional contribui para a  na-
turalização e reprodução da hierarquia racial” (GUIMARÃES, 2005 
apud JACCOUD, 2008, p. 140).

3 Com a criação da Lei Afonso Arinos, na década de 1950, as ações de discriminação 
racial foram consideradas contravenção penal. A Lei n. 7.716/89 consubstanciou a 
CF/88, passando a criminalizar a discriminação racial.
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Estudos recentes, em que o indicador Cor/Raça é apresentado 
como categoria de análise, têm apontado uma linearidade das desi-
gualdades sociais4 entre negros e não negros, evidenciando que algu-
mas políticas de caráter universal não estão sendo as mais adequadas 
à realidade, restando a política de caráter focal.

Jaccoud (2008) aponta três tipos de iniciativa para a promoção 
da igualdade racial nas últimas décadas. A primeira se circunscreve 
ao período de redemocratização e de enfrentamento da questão ra-
cial. A segunda se anuncia na consolidação de iniciativas que crimina-
lizam a discriminação racial. E a terceira, no final dos anos de 1990, 
com o surgimento de políticas públicas focais, como enfrentamento 
da discriminação racial.

Portanto, a política pública pode ter duas formas de se apresen-
tar: universal e focal. A de ação universal abrange indistintamente a 
população, e parte do princípio de que todos têm a mesma oportu-
nidade, acesso e tratamento, visto que o mérito é que possibilitará a 
mobilidade e ascensão e, assim, a melhora das condições de vida, com 
consequente redução das desigualdades raciais. Porém, “a presença 
do racismo, do preconceito e da discriminação racial como prática 
social, aliada à existência do racismo institucional, representam um 
obstáculo à redução as desigualdades, obstáculos, estes que só po-
derá ser vencido com a mobilidade de esforços de cunho específico” 
(JACCOUD, 2008, p. 141).

A política pública focal, também generalizada como ação afir-
mativa, pode ser criada de acordo com o fenômeno racista obser-
vado, e ser classificada em valorizativa ou persuasiva, repressiva e 
afirmativa.

Para melhor compreensão, têm-se a conceituação e classificação 
de políticas focais, segundo Jaccoud e Beghin (2002, p.66):

As políticas valorizativas são persuasivas têm como objetivo 
reconhecer e valorizar a pluralidade étnica que marca a 
sociedade brasileira e valorizar a comunidade afro-brasileira, 
destacando tanto seu papel histórico como sua contribuição 

4 Ver Marcelo Paixão, Irene Rossetto, Fabiana Montovanele e Luiz M. Carvano 
(orgs.). Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil; 2009-2010. Rio de 
Janeiro: Laeser. Disponível em: http://www.laeser.ie.ufrj.br/PT/relatorios%20pdf/
Relat%C3%B3rio_2009-2010.pdf Acesso em: 12 dez. 2013.

http://www.laeser.ie.ufrj.br/PT/relatorios%20pdf/Relat%C3%B3rio_2009-2010.pdf
http://www.laeser.ie.ufrj.br/PT/relatorios%20pdf/Relat%C3%B3rio_2009-2010.pdf
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contemporânea à construção nacional. Seu propósito é 
atingir não somente a população racialmente discriminada 
contribuindo para que ela possa reconhecer- se na história e na 
nação, mas toda a população, permitindo-lhe identificar-se em 
sua diversidade étnica e cultural.

As políticas repressivas são baseadas na legislação criminal 
existente.

As políticas afirmativas têm por objetivo garantir a 
oportunidade de acesso dos grupos discriminados, ampliando 
sua participação em diferentes setores da vida econômica, 
política, institucional, cultural e social. Elas se caracterizam 
por serem temporárias e por serem focalizadas no grupo 
discriminado; ou seja, por dispensarem, num determinado 
prazo, um tratamento diferenciado e favorável com vistas a 
reverter um quadro histórico de discriminação e exclusão. 
(Grifo meus)

Nessa perspectiva, Gentilli et al. (2011) afirmam ser o marco das 
políticas públicas focais, no campo educacional voltado à população 
negra, a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEP-
PIR), em 2003, com status de Ministério.

Em paralelo, foram instituídas a Secretaria Especial de Edu-
cação Continuada e Diversidade (Secad), ligada ao Ministério da 
Educação e ao Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
(CNPIR); o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade 
Racial (FIPIR); os Programas Afroatitude (de 2004 a 2006); Brasil 
Quilombola (desde 2003); Diversidade na Universidade (de 2002 a 
2007); Universidade para Todos - Prouni (desde 2004); Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica para Afrodescendente 
(desde 2009) e outras ações, como o Financiamento em Instituições 
de Ensino Superior – Fies (a partir de 2004); a Lei n. 10.639 (desde 
2003); o Sistema de reserva de vagas para negros nas universidades 
públicas (desde 2002).

Em suma, apresento o quadro abaixo com a distinção entre as 
políticas públicas de caráter focal, a ação afirmativa desenvolvida 
como enfrentamento dos fenômenos do racismo, e o tipo de racismo 
enfrentado, em conformidade com Jaccoud e Beghin (2002, p. 66):
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Quadro 1 - Os distintos fenômenos da desigualdade racial e as 
políticas para enfrentá-los

Fenômeno 
a ser   

enfrentado

Descrição do 
fenômeno

Tipo de 
política a ser       

implementada
Descrição da política

Racismo

Modos de ver certas 
pessoas ou grupos 
raciais.

Trata-se de uma 
ideologia que preconiza 
a hierarquização dos 
grupos humanos com 
base na etnicidade.

Persuasiva ou    
valorizativa

As políticas valorizativas 
ou persuasivas têm como 
objetivo reconhecer e 
valorizar a pluralidade 
étnica que marca a sociedade 
brasileira e valorizar a 
comunidade afro-brasileira, 
destacando tanto seu 
papel histórico como sua 
contribuição contemporânea 
à construção nacional.
Seu propósito é atingir 
não somente a população 
racialmente discriminada 
contribuindo para que 
ela possa reconhecer-se 
na história e na nação, 
mas toda a população, 
permitindo-lhe identificar-se 
em sua diversidade étnica e 
cultural.

Preconceito 
racial

Modos de ver certas 
pessoas ou 
grupos raciais. 
Predisposição negativa 
em  face de um 
indivíduo, grupo ou 
instituição assentada 
em generalizações 
estigmatizadas sobre a 
raça a que é identificado.

Discriminação 
racial direta

Um comportamento, 
uma ação que prejudica 
explicitamente certa 
pessoa ou grupo de 
pessoas em decorrência 
de sua raça/cor.

Repressiva
As políticas repressivas 
são baseadas na legislação 
criminal existente.

Discriminação 
racial indireta

Um comportamento, 
uma ação que prejudica 
de forma dissimulada 
certa pessoa ou grupo de 
pessoas em decorrência 
de sua raça ou cor. 
Discriminação não 
manifesta oculta, oriunda 
de práticas sociais, 
administrativas, 
empresariais ou de 
políticas públicas. 
Trata-se da forma 
mais perversa de 
discriminação, pois 
advém de mecanismos 
societais ocultos pela 
maioria.

Afirmativa

As políticas afirmativas 
têm por objetivo garantir 
a oportunidade de acesso 
dos grupos discriminados, 
ampliando sua participação 
em diferentes setores da 
vida econômica, política, 
institucional, cultural e 
social. Elas se caracterizam 
por serem temporárias e 
por serem focalizadas no 
grupo discriminado; ou 
seja, por dispensarem, 
num determinado prazo, 
um tratamento diferenciado 
e favorável com vistas a 
reverter um quadro histórico 
de discriminação e exclusão.

Fonte: Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin (2002, p. 66).
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Considerando-se o objetivo e propósito apresentados por Jac-
coud e Beghin, (2002) com relação às políticas focais, entendem-se 
os desdobramentos da Lei n. 10.639/03, implicados na efetivação de 
educação das relações étnico-raciais, como políticas de ação afirmati-
va, pois, como afirmam Oliveira e Sacramento (2010, p. 242), elas têm 
o “propósito de reparar injustiças cometidas pela sociedade, contra 
determinados grupos colocados em situação de inferioridade”.

A esse respeito, as políticas públicas focais têm sido caracteriza-
das como ações que buscam amenizar o racismo nas suas mais diver-
sas facetas e, assim, propiciando tratamento diferenciado a grupos 
discriminados, permitindo-lhes um nível de competitividade similar 
aos grupos em vantagem secular. Para Gentilli et al. (2011, p. 56):

[...] as políticas de ações afirmativas para negros sugerem a 
perspectiva focalizada, porém caminham lado a lado com o 
princípio universalista, pois defendem a hipótese da concessão 
de tratamento desigual a pessoas socialmente desiguais, 
compreendendo que essa visão não contradiz a perspectiva que 
aponta para expansão dos serviços públicos de qualidade a toda 
população. Em outras palavras, as políticas de igualdade racial 
exigem a concomitante transformação do cenário nacional rumo 
à distribuição, controle, acesso e participação de todos, porém 
combinam ações e reparações locais e específicas aos negros.

Por políticas públicas focais entendemos um conjunto de ações 
governamentais articuladas que visam à resolução de um problema 
social, ou, para a implementação e cumprimento de uma lei, buscan-
do atender a um objetivo social. Para o caso, a população negra, as 
políticas públicas focais buscam ser um instrumento de afirmação e 
materialização de seus direitos.

Nesse sentido, a Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes são instru-
mentos jurídicos e arcabouços legais que desencadearam a política 
curricular que impõe a reeducação das relações entre negros e não 
negros na garantia de valorização e respeito à população negra.

Para tanto, abro um parêntese para apresentar o teor da Lei n. 
10.639/03, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a LDB 9394/96, para, 
oficialmente, incluir no sistema de ensino, público e privado, a obri-
gatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira:
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Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste 
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 
História Brasileiras.

§ 3º (VETADO)

Art. 79-A. (VETADO)

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 
como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.

Em 2008, a Lei n. 11.645 alterou novamente a LDB, incluindo, 
concomitantemente ao ensino da história e cultura afro-brasileira, o 
segmento indígena. Assim, a legislação passou a exigir a obrigatorie-
dade da inclusão, no currículo oficial da rede de ensino, o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena.

É importante ressaltar que a Lei n. 11.645/08 não substituiu a Lei 
n. 10.639/03, mas vem complementá-la, “reconhecendo que indíge-
nas e negros convivem com problemas de mesma natureza, embora 
em diferentes proporções” (PLANO NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO 
DAS DIRETRIZES, 2010).

A Lei n. 11.645/08 alterou a LDB 9.394/96, no artigo 26A, não 
modificando seu teor, mas acrescendo a mesma política de valoriza-
ção do negro ao indígena:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo 
da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam 
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a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 
artística e de literatura e história brasileiras.

Em decorrência da Lei n. 10.639/03, algumas ações se desdo-
braram para que sua implantação e implementação fossem desen-
volvidas. A Lei n. 10.639/03 impõe  políticas públicas focais e supõe 
inúmeros desafios para sua implementação, tendo em vista “a afir-
mação dos princípios da cidadania e valorização da diversidade” 
(COSTA, 2011, p. 131).

A referida lei requer mobilização social ante as políticas públicas, 
conhecimento dos instrumentos jurídicos e arcabouços legais que es-
tão relacionados à luta do negro, no sentido de promover e valorizar 
sua história e cultura.

Dentre os instrumentos legais relacionados ao ensino sobre 
História e Cultura Afro-brasileira, nos estabelecimentos de ensino 
brasileiro, tem-se o Parecer CNE/CP n. 003/2004, que é “política 
curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológi-
cas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo eas 
discriminações que atingem particularmente os negros” (PARECER 
CNE/CP n. 003/2004, p.10).

Na perspectiva desse parecer, a educação das relações étnico-
-raciais “impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de 
conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para cons-
trução de uma sociedade justa, igual, equânime” (PARECER CNE/CP 
n. 003/2004, p. 14).

Por conseguinte, a Resolução CNE/CP n. 1/2004, que instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étni-
co-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Afri-

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
http://www.prograd.ufba.br/Arquivos/CPC/res012004.pdf
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cana (DCNERER), e se constituem, portanto, como políticas de ação 
afirmativa, visam afirmar, no imaginário social, a importância do ne-
gro africano e de seus descendentes no Brasil.

E as Diretrizes, que interpelam as instituições educacionais para 
a necessidade de reestruturação escolar, tanto no discurso como na 
prática, de forma a reorganizar o currículo, incluindo o que ela deter-
mina: inclusão e desenvolvimento do ensino da História da África e 
da contribuição da Cultura Afro-Brasileira.

Segundo Costa (2011), a instituição das Diretrizes significa dizer 
que o Estado aceitou o desafio de desenvolver políticas curriculares 
que ampliem e garantam à população acesso aos conhecimentos refe-
rentes à História da África e cultura afro- brasileira e africana.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Re-
lações Étnico- Raciais e Ensino da História e Cultura Afro-Brasilei-
ra e Africana têm o propósito de assegurar a igualdade de direito 
às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do 
acesso a diferentes fontes de culturas nacionais, direito de todos 
os brasileiros.

O objeto interventivo indicou a inclusão de conteúdos curricu-
lares referentes à população negra e à educação para a relação étni-
co-racial no currículo escolar  brasileiro, se constituindo enquanto 
instrumento de orientação, princípios e  fundamentos para o plane-
jamento, execução e avaliação da Educação, e tem como finalidade 
promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 
sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando a efetivação 
de relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de uma nação 
democrática.

2.2  OLHARES SOBRE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Para ampliarmos o entendimento das ações advindas da política 
pública focal, voltada à implementação da Lei n. 10.639/03, cito al-
guns trabalhos importantes resultantes de pesquisas e que tratam de 
temas sobre a história e cultura afro-brasileira.

A Revista Cadernos de Pós-graduação (2018) traz uma seção dos-
siê que priorizou a temática BNCC, Educação Escolar Quilombola, 
Indígena e a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino 

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf
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de história e cultura afro-brasileira e indígena, currículo e formação. 
Os artigos produzidos são unânimes ao afirmarem que a temática é 
potencial para transformar o ambiente escolar racializado, para que-
brar hierarquias, empoderar os corpos étnicos e transformar as rela-
ções tensas, impondo saberes e aprendizagens que eduquem para a 
cidadania. 

 Alves  (2019) faz um estudo sobre “Concepções de diversidade 
na Base Nacional Comum Curricular - anos iniciais do ensino funda-
mental” e indica três concepções de diversidade aplicadas à BNCC: 1) 
universalista; 2) celebratória; 3) crítico-discursiva. A pesquisa indica 
preferencialmente a presença das concepções universalistas e cele-
bratórias que traz no discurso o acolhimento do heterogêneo, mas 
que, em função de uma base comum, implica uma homogeneidade do 
conhecimento e práticas pedagógicas em detrimento de um conhe-
cimento universal. E faz um alerta “sabemos que existe pouco pla-
nejamento político para que a implementação da Base seja, de fato, 
efetivada. Isso é problemático, pois corre-se o risco de transformar a 
BNCC em mais um documento de gaveta, que pouco impacto terá na 
melhoria da educação” (ALVES, 2019, p.124).

No artigo “Plano Nacional de Educação (2014-2024): uma análise 
sobre a visibilidade conferida à temática da diversidade”, Francisco, 
Militão e Perboni (2019) também concluem que a temática diversi-
dade, embora esteja no cenário educacional, atende a uma política 
neoliberal que integra e acolhe no discurso as diversas culturas, mas 
que não representa a emancipação da minoria.

Macedo (2020), pesquisadora da temática currículo, tem opera-
do constantes e importantes análises sobre currículo e conhecimen-
to. O conhecimento como núcleo traz ações assertivas mobilizadoras 
de políticas públicas como forma da democratização da educação, 
porém ressalta:

Nós, que não queremos bases comuns nacionais, também 
acreditamos em justiça e em democracia, mas não como 
promessa a ser cumprida. Entendemos que elas são da ordem 
do porvir. Jamais serão alcançadas de uma vez por todas (menos 
ainda poder-se-á medir se foram atingidas). Não acreditamos 
que se possa dizer de antemão o que é uma ou outra sem 
destruí-las. Em suma, prezamos justiça e democracia, mas não 
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queremos tratá-las como ideias reguladoras. [...] Em termos de 
políticas públicas, a opção pelo imprevisível pode parecer idílica, 
mas não há alternativa para políticas que pretendem educar. É 
uma aposta que constitui, sem dúvida, um desafio mais difícil 
do que produzir uma lista (de conteúdos ou de capacidades de 
fazer) que sirva de base comum nacional. Ela envolve formar 
bem os professores, e, principalmente, dar-lhes condições de 
trabalho e salário compatíveis, investir nas escolas e no trabalho 
lá realizado, enfim, valorizar a educação, e não o controle que a 
destrói como empreitada intersubjetiva (MACEDO, 2016, p. 83). 

Macedo (2013, 2018) fundamenta seus argumentos e reflexões 
na construção de um currículo que considera as diferenças, a singula-
ridade, mas rejeita a ideia do conhecimento a dispor de avaliações em 
larga escala, mensurando o que é desejável, com a premissa de que 
equidade seja avaliada. Suas produções dá a dimensão do desafio da 
BNCC como instrumento de política curricular em pleno século XXI. 

Alves (2019), na pesquisa intitulada “Concepções de diversida-
de na Base Nacional Comum Curricular - anos iniciais do ensino fun-
damental”, faz críticas quanto à influência curricular das escolas do 
campo para o agronegócio, postura que vai na contramão das pro-
postas curriculares que tendem a fortalecer a educação indígena, qui-
lombola e a pedagogia antirracista (PERONI, 2018; MACEDO, 2013b). 

 Outra questão do campo da educação que merece atenção e que 
gerou reflexões foi a temática BNCC como gestão, avaliação, currícu-
lo e regulação da educação (DOURADO; SIQUEIRA, 2019; MACEDO, 
2018; MENDONÇA, 2018). A afirmação é que existe  uma política neo-
liberal presente no campo educacional que legitima e institui a BNCC 
como instrumento democrático e equânime de conhecimento, contu-
do está a serviço do capital.

Na contramão desses pressupostos, é fundamental reafirmar que 
os processos de regulação e avaliação precisam ser redefinidos à luz 
de uma Política de Estado, com ampla participação, assegurando o 
regime de colaboração entre os entes federados e suas autonomias. 
Opondo-se à mera transmissão de informações, da preparação para 
o mercado de trabalho e adaptação à realidade, a educação precisa 
compreender o humano como sujeito capaz de pensar, de dialogar, de 
interagir, enfim, de construir conhecimentos. Nessa direção é funda-
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mental retomar o princípio constitucional da educação para a cidada-
nia (DOURADOS; SIQUEIRA, 2019, p. 302).

Diante dos estudos sobre BNCC e diversidade conclui-se que o 
neoberalismo  avança com força sobre os instrumentos currículos, 
mas que não os imuniza de transformação e influências críticas eman-
cipadoras. A aposta na formação inicial e continuada é uma possibili-
dade de reiventar a educação (CANDAU, 2005), conferir ao currículo 
as inquietudes, os contextos multiculturais presentes no cotidiano. 
Mas pensar o multiculturalismo no currículo implica: 

A consciência dos mecanismos de poder que permeiam 
as relações culturais constitui outra características desta 
perspectiva. As relações culturais não são relações idílicas, 
não são relações românticas, elas estão construídas na história 
e, portanto, estão atravessadas por questões de poder, por 
relações  fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito 
e discriminação de determinados grupos (CANDAU, 2005, p. 23).

Portanto, há a responsabilidade de impor ao currículo a diver-
sidade cultural, mas com o propósito de fortalecer a identidade ét-
nica, pois o currículo e a escola têm sido impelidos a transformar a 
postura dos profissionais, a incluir conteúdos curriculares diante da 
diversidade étnico-racial, contudo o investimento para a formação é 
imprescindível (GOMES, 2011).

A inclusão da temática no currículo,  segundo Santos (2005) e 
Gomes (2011), se impôs, por um lado, por reivindicações empre-
endidas por parte do movimento negro, educadores e intelectuais, 
por outro lado, o Estado responde em contexto social e global em 
prol da diversidade étnico-racial que tem como pilar pedagógico o 
resgate significativo da presença do negro na composição da popu-
lação brasileira.

Iolanda Oliveira (2012), em seus estudos sobre formação do-
cente, averiguou as referências implícitas ou explícitas em educa-
ção das relações étnico-raciais, nos seguintes documentos: Planos 
Nacionais de Educação (2001/2010); Plano de Desenvolvimento 
da Educação (2007); Plano Nacional para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Africana e o Documento Referência da Conferência Nacional de 
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Educação - Conae/2010. Instrumentos legais que buscam cumprir 
a determinação da LDB 9394/96 nos artigos 26A e 79B (OLIVEIRA, 
2012, p. 212).

A autora, após análise, concluiu que a formação docente para a 
educação das relações étnico-raciais só aparece explícita e expres-
sivamente no Plano que lhe é específico: o Plano Nacional para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana, consubstanciada pelo documento 
Referência da Conferência Nacional de Educação - Conae/2010, no 
eixo IV, com questões essenciais sobre a formação de profissionais 
da educação para as relações étnico-raciais, também um documento 
específico que trata da temática.

Para tanto, Oliveira (2012, p. 212) alerta para o desafio do MEC em:

[...] deslocar o que está posto no Plano para a realização concreta 
em todas as instâncias da educação, em um percurso, que tendo 
como ponto de partida o Ministério da Educação, deverá atingir 
a escola e a sala de aula, que são os lugares onde tais políticas 
se efetivam.

Nesse sentido, Gomes (2009, 2012) contribui significativamente 
ao refletir sobre as políticas públicas educacionais, em prerrogativa 
da Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes. A autora analisa ações que o 
governo federal desenvolve em prol da implementação da citada lei e 
aponta como possibilidade de consolidação “[...] a inserção explícita 
dos princípios da Lei n. 10.639/03 e suas diretrizes no conjunto das 
políticas públicas do MEC e dos sistemas de ensino, sobretudo no que 
se refere à destinação de recursos financeiros públicos para a sua efe-
tivação” (GOMES, 2009, p. 73).

Sobretudo, faz um alerta:

[...] não se poder reduzir a diversidade étnico-racial somente 
à questão educacional. Pela sua história, complexidade e 
enraizamento na estrutura da sociedade e no imaginário social 
brasileiro ela precisa ser entendida e consolidada no conjunto das 
políticas públicas de direito em nosso país. (GOMES, 2009, p. 73).

No que diz respeito à implementação da Lei n. 10.639/03 e suas 
Diretrizes em escolas públicas, a pesquisa Práticas Pedagógicas de 
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trabalho com relações etnicorraciais na escola na perspectiva da Lei n. 
10.639, financiada pela Secad/MEC e desenvolvida pela Universida-
de Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação-FAE, Programa 
Ações Afirmativas na UFMG, fez o primeiro mapeamento das práticas 
pedagógicas com educação para as relações étnico-raciais, conside-
rando a diversidade local e regional.

Desse mapeamento, concluiu-se que as escolas com práticas pe-
dagógicas, de acordo com a Lei n. 10.639/03, estão com níveis de en-
raizamento diferenciados, isso porque as condições e formações se 
apresentam de forma diversa em cada região e localidade. Contudo, 
para a consolidação de práticas com educação para as relações étni-
co-raciais em todas as regiões e localidades, o estudo aponta a neces-
sidade de construção de políticas públicas e estratégias institucionais 
de aperfeiçoamento das intervenções políticas ante a implementação 
da Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes.

Destaca que, para ocorrer o enraizamento e efetividade de prá-
ticas pedagógicas com educação para as relações étnico-raciais, na 
perspectiva da Lei n. 10.639/03, é necessário considerar algumas ca-
racterísticas próprias do ambiente escolar:

A sustentabilidade das práticas pedagógicas está estreitamente 
relacionada com algumas características mais gerais da própria 
escola: a) a gestão escolar e de seu corpo docente; b) os 
processos de formação continuada de professores na temática 
étnico-racial e c) a inserção no PPP. Nota-se que não se pode 
esquecer o peso da cultura escolar, a organização dos tempos e 
espaços, bem como a materialidade da escola e sua relação com 
as práticas observadas. (GOMES, 2011, p. 348).

De modo geral, a pesquisa aponta que, diante das políticas pú-
blicas, da ação da escola e professores na implementação da Lei n. 
10.639/03, nos sistemas de ensino, tem-se avançado tanto por parte 
das secretarias municipais e estaduais na formação dos professores, 
como da escola, na aplicação de projetos que foquem a diversidade 
étnico-racial:

Em suma, a pesquisa revela avanços, porém destaca que ainda 
há um distanciamento a superar na relação entre a política de 
formação de professores(as), a gestão dos sistemas de ensino 
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e das escolas, e as práticas pedagógicas realizadas no cotidiano 
das instituições escolares. (GOMES, 2011, p. 359).

Ressalta ainda o esforço do MEC/Secad em desenvolver pesqui-
sas sobre a temática, como estratégias para superação e redefinição 
de objetivos e metas:

Uma das estratégias adotadas tem sido a realização de pesquisas 
institucionais que possam apontar caminhos para a construção, 
a elaboração e o aperfeiçoamento das políticas de diversidade 
tal como esta que ora vem a público. (GOMES, 2012, p. 359).

Ainda em conformidade com a autora (2012), a implementação 
da Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes acontece para além da relação 
escola/comunidade como ponto de sustentabilidade e enraizamento 
da educação para as relações étnico-raciais. Para tanto, a formação 
inicial e continuada é fator essencial para efetivar mudança de prá-
ticas e posturas racistas. Contudo, nesse aspecto, indica que há um 
“distanciamento entre a política de formação de professores(as) de 
maneira geral e a formação para a diversidade étnico-racial em espe-
cífico” (GOMES, 2012, p. 358).

A política de formação de professores, ainda de acordo com a mes-
ma autora, deve ser intensificada e praticada com vista à “necessidade 
de inserção da discussão específica sobre relações raciais nos proces-
sos e nas políticas convencionais de formação de professores(as), ou 
seja, a inclusão da ação afirmativa nas políticas universais transfor-
mando-as e (re)qualificando-as” (GOMES, 2012, p. 359).

Conclui, sobretudo, que as políticas públicas para implemen-
tação da Lei não podem ser reduzidas à mera questão educacional, 
devendo se considerar e entender o complexo enraizamento da pre-
sença do fenômeno do racismo no imaginário social brasileiro, e aí, 
sim, consolidar como intervenção um conjunto de políticas públicas 
em diversas áreas.

Outro estudo de suma importância, desenvolvido no nível de 
doutorado, foi a pesquisa referente às condições de incorporação de 
conteúdos da história e cultura afro-brasileira e africana no currícu-
lo do ensino médio de uma escola estadual a partir da disciplina de 
língua portuguesa, na perspectiva do ensino de literatura. Nele, Costa 
(2012) considera, dentre outras conclusões, que a literatura não es-
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tava sendo usada como mediadora de práticas para a promoção de 
identidades e intercâmbio entre as diferenças.

Para a autora, havia na escola uma iniciativa incipiente à imple-
mentação da Lei n. 10.639/03, visto que estava baseada em volun-
tarismo e boa vontade dos professores, apontando “um significativo 
distanciamento entre o desejável expresso nas diretrizes e o viver a 
literatura no cotidiano educativo a partir do currículo e da organiza-
ção do trabalho escolar” (COSTA, 2013, p. 152).

Contudo, considera ainda que a formação dos professores im-
plicava o domínio dos conteúdos e intervenções politizadas que, por 
conseguinte, impunham confrontar o imaginário social atual com os 
conhecimentos epistemológicos e axiológicos construídos nos pro-
cessos de formação.

Do ponto de vista das pesquisas acadêmicas e ante a implemen-
tação da Lei n. 10.639/03, destaca-se o trabalho de Regis (2012), que 
rastreou teses e dissertações entre 1987 e 2007, as quais tiveram 
como foco as relações étnico-raciais e o currículo escolar.

A autora encontrou poucos trabalhos que focalizavam a relação 
entre currículo e o processo de implementação da Lei 10.639/03 e 
suas Diretrizes. A maioria das pesquisas analisadas ocorreu no esta-
do de São Paulo e focalizavam as questões étnico-raciais nas modali-
dades de Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental) e 
nenhum enfoque na Educação de Jovens e Adultos.

Segundo Regis (2012), o suporte teórico utilizado, na maioria 
das vezes, nas dissertações e teses, foi construído com referências 
aos conceitos de discriminação, preconceito racial, democracia racial 
e ideologia do branqueamento, subsídios teóricos pertinentes para 
se repensar as relações étnico-raciais nos currículos escolares e, as-
sim, possibilitar o questionamento da própria lógica em que se en-
contra estruturada a escola.

Para a autora, as teses e dissertações analisadas trouxeram con-
siderações pertinentes ao currículo, à formação inicial e continuada 
de professores, à inclusão de conteúdos da história e cultura afro-
-brasileira.

Com a pesquisa, a autora constatou que a resistência à proble-
matização das relações raciais, encontrada na Educação Básica, se 
repetia na pós-graduação: “Esta situação se repete nos programas de 
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pós-graduação em Educação nos quais ainda é reduzida a quantidade 
de pesquisas sobre relações étnico-raciais” (REGIS, 2012, p. 13).

Em suma, os estudos mostram que as condições de incorpora-
ções dos conteúdos propostos pela Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes 
apresentam-se complexas e contraditórias, precisando de políticas 
incisivas nas três instâncias governamentais, de forma a garantir fi-
nanciamento, formação, reflexões, pesquisas, produções de materiais 
didáticos, acompanhamento das ações pedagógicas e mudança na 
postura e organização político-pedagógica.

Vale ressaltar que, no levantamento bibliográfico realizado, en-
contramos enunciados fatores que dificultaram e possibilitaram a 
inserção de medidas de implementação da Lei n. 10.639/03, dentre 
eles, os que precisam de um olhar mais incisivo: as formações inicial 
e continuada dos profissionais da educação e as políticas públicas 
que assegurem e incentivem o desenvolvimento da educação para as 
relações étnico-raciais e o ensino de conteúdos da história e cultura 
afro-brasileira e africana.

Dentre os fatores que favorecem podem ser destacados: cumpri-
mento do que determina a Lei n. 10.639/03; as formações realizadas 
pelas secretarias e IES; o reconhecimento da capacidade e potencial 
da escola; a participação de professores em movimento negro e o em-
penho pessoal.

Mas é preciso avançar, ir além do aceitar a diversidade como um 
desafio, é necessário tomar a decisão, responsabilizar e inferir sobre 
o currículo, de forma a contemplar as histórias, os conhecimentos 
étnico-raciais deixados, até então, à margem da sociedade.

2.3  FORMAÇÃO DOCENTE

Estudiosos, como Jaccoud (2008), Oliveira e Sacramento (2011), 
Gomes e Silva (2011), Costa (2011) e Regis (2012), admitem a exis-
tência de dificuldades no campo educacional para a implementação 
da referida lei, que se configuram em desafios que a escola, seus ato-
res e interessados no assunto devem assumir e enfrentar.

Segundo Gomes (2011), a implementação da Lei n. 10.639/03 
será alcançada através de bons programas voltados à formação ini-
cial e continuada de professores e oferecida por instituições compe-
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tentes, capazes de provocar transformação na forma de se pensar o 
currículo, de forma a inserir na grade curricular a diversidade, com a 
introdução de conhecimentos étnico-raciais que, hoje, se encontram 
à margem da sociedade.

A formação é uma ferramenta poderosa no combate às desigual-
dades sociais. Quando politizada desconstrói o imaginário da de-
mocracia racial. Desnaturalizar o currículo eurocêntrico, incorporar 
outros saberes, outros elementos étnicos. É uma forma de ressigni-
ficar a produção de bens materiais e simbólicos do indivíduo e do 
coletivo. Por isso urge a necessidade de se fazer presente a aplicação 
das leis, dos documentos que norteiam e tratam a questão racial no 
sistema de ensino com princípios que emergem a consciência política 
e histórica, que fortalecem identidades e direitos, que buscam des-
construir ideologias discriminatórias, de valorização das influências 
étnicas, de compreensão das diferenças, do fortalecimento da forma-
ção humana sem restrição ou violação de direitos humanos.

A formação, como já citado, é um ponto crucial na transformação 
do planejamento e da postura do professorado, pois, por meio dela, é 
possível pensar a cultura escolar e ressignificar o conhecimento sobre 
o processo de formação histórica do Brasil, possibilitando a quebra da 
invisibilidade dos afro-brasileiros nos diversos setores da sociedade.

Conforme Oliveira (2010, p. 268), nas formações “deve existir 
uma articulação entre a ação docente, as práticas escolares e o con-
texto social”. Significa dizer que a diversidade racial, tão presente nas 
relações sociais, precisa estar articulada à história de vida, ao contex-
to escolar e à formação do professor.

Assim, ao articular formação docente às práticas educativas es-
colares e não escolares, ocorrerá a promoção de seu desenvolvimento 
profissional, com vistas à formação de professores reflexivos. Nessa 
perspectiva, Oliveira (2010, p. 262) defende a formação de professo-
res, pois é um instrumento de uso “permanente e sistemático, com 
base em pressupostos que asseguram a atuação competente dos pro-
fissionais docentes”.

Nesse sentido, a formação deve se apresentar como suporte para 
as atualizações do professor, que precisa se fortalecer na profissão 
elaborando, no espaço escolar, sua identidade, num movimento crí-
tico e reflexivo da sua história pessoal e profissional. São as trocas 
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de experiências nas configurações culturais e históricas, nas simbo-
logias que acontecem as relações subjetivas de valores, quando o pro-
fessor se faz profissional (LIBÂNEO, 1994).

Desse modo, a construção das práticas pedagógicas terá como 
referência as bases filosóficas e pedagógicas do Parecer CNE/CP n. 
3/2004, bem como o princípio da consciência política e histórica da 
diversidade, a orientação para o fortalecimento de identidades e di-
reitos, com encaminhamentos às ações educativas de combate ao ra-
cismo e a discriminações da população negra no ambiente escolar.

Gomes (2011) alerta para o fato de que a implementação da Lei 
n. 10.639/03, nas escolas públicas, reflete as condições reais (polí-
tica, social, física e de formação de professores), cabendo à escola 
desenvolver práticas educativas com foco nas relações étnico-raciais, 
como alertam as Diretrizes.

Argumenta ainda que a maior dificuldade para se implementar a 
lei está na falta de políticas educacionais que articulem as três instân-
cias governamentais, mas também na necessidade de disponibilizar 
recursos públicos aplicados em maior investimento na formação ini-
cial e continuada dos profissionais da educação, e na quase ausência 
de produções de materiais didáticos e paradidáticos.

Afirma a autora:

A implementação da Lei n.º 10.639/03 depende não apenas de 
ações e políticas inter setoriais, articulação com a comunidade 
e com os movimentos sociais, mudança nos currículos das 
Licenciaturas e da Pedagogia, mas também de regulamentação e 
normatização no âmbito estadual e municipal, de formação inicial, 
continuada e serviço dos profissionais da educação e gestores(as) 
do sistema de ensino e das escolas. (GOMES, 2011, p. 24).

No contexto de responsabilização e compromisso da formação e 
ensino- aprendizagem na escola, a Resolução CNE/CP 01/2004, no 
art. 3º, § 2º, e art. 5º, diz o seguinte:

§ 2° As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento 
de estudos, para que os professores concebam e desenvolvam 
unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os 
diferentes componentes curriculares.



62

Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de 
garantir o direito de alunos afrodescendentes de freqüentarem 
estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham 
instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos 
ministrados por professores competentes no domínio 
de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação 
de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, 
atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. 
(Grifos meus).

Essa resolução, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais, promove as coordena-
doras pedagógicas como responsáveis pelas formações no ambiente 
escolar; cabendo ao professor a responsabilidade de transitar e im-
plementar, no currículo escolar, os conteúdos para a educação das 
relações étnico-raciais, e aos sistemas de ensino a responsabilidade 
de subsidiar as condições físicas e financeiras, de forma a prover as 
escolas, os professores e alunos de condições e materiais adequados 
para uma educação antirracista.

Quanto à formação inicial e continuada, essa resolução determi-
na a ser de responsabilidade da Educação Superior o suporte teórico 
pertinente à questão étnico-racial:

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares  
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a 
serem observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos 
níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, 
por Instituições que desenvolvem programas de formação 
inicial e continuada de professores.

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos 
conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos 
cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-
Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que 
dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados 
no Parecer CNE/CP 3/2004. (RESOLUÇÃO CNE/CP 01/2004, 
grifos meus).

De acordo com o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Nacionais de Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
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História e Cultura Afro- Brasileira e Africana (2010/2011)5, política 
educacional que articula a implementação da Lei n. 10.639/09 a uma 
série de ações6, ressaltam-se neste estudo aquelas referentes à for-
mação de professores:

1) O Programa UNIAFRO, coordenado por alguns Núcleos 
de Estudos Afro- Brasileiros (NEABs) promoveu cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e extensão, como formação 
continuada a professores e educadores, entre 2007 e 2008, com 
um orçamento de mais de R$ 5 milhões.

2) Desde 2005, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, 
há  a distribuição do material a Cor da Cultura, pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação. Essa ação promove a 
formação mínima de, pelo menos, um representante da escola 
que recebe o material.

3) Em 2008, formação a distância em relações raciais, sob a 
responsabilidade da Rede de Educação para a Diversidade, 
que funciona dentro da Universidade Aberta do Brasil - UAB/
MEC.

4) Produção e distribuição dos livros: Orientação e Ações para a 
Implementaçãoda Educação das Relações Étnico-Raciais(2004) e 
Superando o Racismo na Escola (2005) às Secretarias Municipais 
de Educação, e cursos de formação continuada, sobre a Lei 

5 O Plano tem como finalidade intrínseca a institucionalização da implementação da 
Educação das Relações Étnico-raciais, maximizando a atuação dos diferentes atores 
por meio da compreensão e do cumprimento das Leis n. 10.639/2003 e n. 11.645/08, 
da Resolução CNE/CP 01/2004, e do Parecer CNE/CP 03/2004: “[...] O texto do Plano 
Nacional foi construído como um documento pedagógico que possaorientar e balizar 
os sistemas de ensino e as instituições educacionais na implementação das Leis n. 
10.639/2003 e 11.645/2008” (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, 2010/2011, p.16).

6 Na formulação de uma política educacional de implementação da Lei n. 10.639/03, 
o MEC executou uma série de ações: formação continuada presencial e a distância 
de professores na temática da diversidade étnico-racial em todo o país; publicação 
de material didático; realização de pesquisas sob a temática; fortalecimento dos 
Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEABs) constituídos nas Instituições Públicas 
de Ensino, através do Programa UNIAFRO (SECAD/SESU); os Fóruns Estaduais e 
Municipais de Educação e Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação 
dos Afrobrasileiros (CADARA); as publicações específicas sobre a Lei dentro da 
Coleção Para Todos; a inserção da discussão inclusão e diversidade como um dos 
eixos temáticos da Conferência Nacional da Educação Básica, a criação do Grupo 
Interministerial para a realização da proposta do Plano Nacional de Implementação 
da Lei n. 10.639/03; participação orçamentária e elaborativa no Programa Brasil 
Quilombola, como também na Agenda Social Quilombola: participação na Rede de 
Educação Quilombola, além de assistência técnica a Estados e Municípios para a 
implementação das Leis n. 10.639/2003 e 11.645/2008.
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n. 10.639/03, para professores. Essas obras estão também 
disponibilizadas no site de Domínio Público, da Capes.7

Em 2008, a Secad/MEC, buscando uma política nacional que con-
templasse na formação de professores a educação para as relações 
étnico-raciais, encaminhou proposições que, positivamente, foram 
acolhidas pelo Comitê Técnico-Científico de Educação Básica da Ca-
pes, as quais estão minimamente citadas no Decreto 6755/20098, 
que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Ma-
gistério da Educação Básica.

O Plano Nacional de implementação da Lei n. 10.639/03 tem 
como política a articulação entre os eixos Política de Formação Inicial 
e Continuada à Política de Materiais Didáticos e Paradidáticos, como 
ações operacionais prioritárias, “a revisão da política curricular, para 
garantir qualidade e continuidade no processo de implementação” 
(PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, 2010/2011, p. 25).

Quanto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 
(Seduc/MT)9, por intermédio da Gerência da Diversidade para a 
Educação Étnico-Racial, tem gerado poucas, porém importantes re-
ferências bibliográficas voltadas à temática da diversidade: educação 
quilombola, educação das relações étnico-raciais no contexto escolar, 
a questão do imigrante e do indígena na educação básica e também 
sobre diversidade sexual.

A ação dessa secretaria tem o propósito de fornecer material 
didático reflexivo e implementar políticas públicas que subsidiem a 
formação e posterior prática  profissional do professor no desenvol-
vimento de um currículo comprometido com a qualidade da educa-
ção para as relações étnico-raciais.

7 Ver Domínio Público. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesqui-
sa/ResultadoPesquisaObraForm.do Acesso: 16 out. 2012.

8 Art. 3o, § VIII – “promover a formação de professores na perspectiva da educação 
integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e das relações étnico-
raciais, com vistas à construção de ambiente escolar inclusivo e cooperativo”.

9 A Seduc/MT, por meio da Superintendência da Diversidade Educacional, Gerência da 
Diversidade, apresentou três publicações: Educação com Diálogos com a diversidade 
(2010); Orientações curriculares para educação das relações étnico-raciais (1998); 
Africanidades e educação em Mato Grosso (2009).

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do
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3 CONSTRUÇÃO DE UMA 
PEDAGOGIA ANTIRRACISTA

É com vista aos aspectos motivacionais ex-
ternos que influenciavam a tomada de decisão dos 

professores em querer fazer e consolidar projetos pedagógicos em 
educação das relações étnico-raciais que o presente texto se confi-
gura, isto é, busca compreender e identificar os fatores institucional, 
profissional e até individual que levavam os docentes a construírem 
projetos pedagógicos em educação das relações étnico-raciais.

Nessa perspectiva, o capítulo apresenta a análise dos documen-
tos (Projeto Político Pedagógico - PPP e projeto de trabalho), das 
observações e entrevistas desenvolvidas, que não visava compre-
ender o nível de sua aplicabilidade, mas evidenciar elementos que 
dão suporte à efetividade das intenções e de como a organização 
dos documentos analisados está sendo empreendida em função de 
uma Pedagogia antirracista, como parte do contexto educacional 
das professoras que a desenvolve.

3.1 MOTIVAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES  

ÉTNICO-RACIAIS

Com a promulgação da Lei n. 10.639/03, estados e municípios, 
embora alguns à frente das discussões e aplicações da referida Lei 
(Belém, Aracaju, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul) se 
viram obrigados a qualificar os profissionais em Educação para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e inclusão de conteúdos da 
história e cultura afro-brasileira e africana.

Nesse processo há de se considerar uma mudança no currícu-
lo escolar brasileiro, um desafio educacional que tem o papel de 
estimular novos valores e posturas com respeito às diferenças e 
características pessoais. Todavia, o Governo Federal, por meio da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), articulou, junto aos estados e municípios e ONGs e ini-
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ciativa privada, a efetivação de ações para a implementação dos 
pressupostos constitucionais, em respeito aos acordos firmados in-
ternacionalmente em prol do combate ao racismo e promoção da 
igualdade de oportunidade racial entre os grupos étnicos.

Estudos que focalizam as relações raciais indicam que os ne-
gros, mesmo em situação socioeconômica similar aos brancos, 
estão em condições de desigualdade racial, porque o racismo no 
Brasil atua como mecanismo de desequilíbrio nas oportunidades 
de mobilidade. As pesquisas de Osório (2004, p. 22) mostram que:

A ideologia racista inculcada nas pessoas e nas instituições 
leva à reprodução, na sucessão das gerações e ao longo do 
ciclo de vida individual, doconfinamento dos negros aos 
escalões inferiores da estrutura social, por intermédio de 
discriminações de ordens distintas, explícitas, veladas ou 
institucionais, que são acumuladas em desvantagens.

Outras investigações acadêmicas, como as de Santos (2005), 
Gonçalves (2007), Cavalleiros (2003), Costa (2007), Santana (2013) 
e Paulino (2013), evidenciam e denunciam a construção social de 
práticas racistas e discriminatórias nos ambientes escolares, sob 
diversas formas e nuances, as quais acabam por ocasionar relações 
tensas entre negros e não negros.

O resultado dessa tensão, segundo as pesquisas, inibe o discri-
minado, faz com que ele se retraia, colocando-o numa situação de 
inferioridade e, às vezes, interferindo no seu desempenho escolar. 
Por outro lado, nos casos em que o professor tem formação sobre a 
temática étnico-racial, percebem-se aspectos que favorecem a  edu-
cação das relações étnico-raciais e mudanças nas relações raciais. 

Considerando os aspectos institucionais que motivam os pro-
fessores a trabalharem a educação das relações étnico-raciais, faz-
-se necessário dizer que entendemos motivação como “ações do 
comportamento motivado” (SCHUTZ, 1979, p. 124-125 apud VE-
LHO, 2004, p. 87), e que esta pode ser vista e distinguida sob duas 
categorias, ‘os motivos a fim de’ e os ‘motivos por quê’:

[...] o ‘motivo a fim de’ se refere à atitude do ator que vive o 
processo de sua ação em curso. Ele é, portanto, uma categoria 
essencialmente subjetiva, que só é revelada ao observador se 
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ele pergunta qual o significado que o ator atribui à sua ação. 
O ‘motivo por quê’ genuíno, entretanto, como descobrimos, 
é uma categoria objetiva, acessível ao observador, que tem de 
reconstruir a partir do ato realizado ou, mais precisamente, a 
partir do estado de coisas provocado no mundo exterior pela 
ação do ator, a atitude do ator em sua ação.Somente na medida 
em que o ator se volta para o seu passado, e assim se torna 
um observador de seus próprios atos, é que ele pode captar os 
‘motivos por quê’ genuínos dele. (Grifos meus).

Complementa Velho (2004, p. 87) sobre a categoria “motivo por 
quê”:

É, portanto, em função de determinadas experiências 
existenciais e sociológicas que os atores em situação e em 
um campo de possibilidades específico têm o background do 
porquê de suas ações. Por sua vez, o sistema de relevâncias 
estabelece os limites e alternativas do para quê, quais os 
objetivos e metas viáveis. É óbvio que o porquê e o para quê 
estão indissoluvelmente associados desde que se articulam 
através dos referidos campo e base. 

É do interesse da presente pesquisa apropriar-se dessas con-
ceituações, pois, como diz o autor, com essas categorias é possível, 
através do reviver, objetivar as motivações primárias que os leva-
ram a concretizar as ações observáveis em questão.

As motivações podem ser encontradas em todo o processo de 
vida de uma pessoa, porém as chances de se sentir motivado para 
a educação das relações étnico-raciais são pequenas, por diversos 
fatores, visto o imaginário racial construído historicamente em nos-
sas mentes.

No que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais, 
segundo o Parecer CNE 03 (2004, p. 11) as ações educativas de com-
bate ao racismo e discriminação exigem “mudança de mentalidade, 
de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular, assim 
como das instituições e de suas tradições culturais”.

Entretanto, a aplicação das Diretrizes para a educação das re-
lações étnico- raciais, segundo esse mesmo Parecer, não se funda-
menta no caráter do voluntarismo e vontade pessoal, mas em uma 
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ação consciente em que os professores, pela formação recebida, 
produzem condições e ambientes propícios, fortalecendo um com-
portamento para a educação das relações étnico-raciais.

A formação é um ponto crucial na transformação do currículo, 
pois através dela é possível repensar a cultura escolar, ter acesso ao 
conhecimento sobre o processo de formação e História do Brasil, 
possibilitando a quebra da invisibilidade da participação afro-brasi-
leira nos diversos setores da sociedade. Encontramos contribuição 
dos negros da sociedade e sob diversas formas e nos mais variados 
setores: na língua portuguesa do Brasil, na música, na arte, na enge-
nharia, no esporte, na indústria, nas políticas, na religião e através 
de personalidades que integraram e integram o universo político, 
cultural e intelectual:

O fato de sabermos pouco sobre os negros brasileiros e 
suas  produções na história do país decorre da política de 
branqueamento que produziu uma negação e silenciamento 
sobre o negro, sua história e suas elaborações culturais. Isso 
desdobrou numa forte perda das características culturais 
negras, a ponto de personagens negros importantes na nossa 
história terem tido suas imagens branqueadas. (SANTOS, 
2011, p. 7).

Nesse sentido, cabe ao professor desconstruir a visão eurocêntri-
ca que permeia os currículos escolares, ao fortalecer e potencializar 
a orientação da educação para as relações étnico-raciais nas diversas 
áreas do conhecimento, ou seja, em cada disciplina escolar:

Uma prática docente, politicamente comprometida com a 
promoção e consolidação da educação das relações étnico-
raciais constroem novas maneiras de se ensinar literatura 
e possibilita acesso a autores cujas produções literárias 
apresentam imagens positivas de negros e de indígenas de 
modo a contribuir para a desconstrução de visões de mundo, 
estereótipos e estigmas que pesam sobre esse conjunto 
populacional. (COSTA, 2010, p. 17).

Ou seja, Costa (2010, p. 16) sustenta ser necessário o estabele-
cimento de compromisso com a mudança com e da prática pedagó-
gica, pois esta deve estar além do foco nos conteúdos, “mas também 
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ao desenvolvimento de subjetividades que possibilitem a cada su-
jeito reconhecer, respeitar e valorizar a si e ao outro, ambos igual-
mente, como partes integrantes da diversidade humana”.

3.2  PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES RACIAIS 

Durante a investigação, no período de permanência na escola, 
foi possível observar a percepção dos sujeitos investigados sobre 
relações étnico-raciais no cotidiano. Os indicadores observados fo-
ram: relação aluno/aluno, professor/aluno e o comportamento das 
professoras nas expressões verbais e gestuais quando falavam so-
bre os alunos e colegas.

No decorrer da pesquisa, presenciei alguns conflitos entre as 
crianças, declarações espontâneas, ocorridas, na maioria das vezes, 
no recreio e nas aulas de educação física, nos quais o insulto à cor, 
ao cabelo, característico do fenotípico do negro, se fazia presente, 
e sempre que os adultos tomavam conhecimento dos conflitos os 
interpretavam como brincadeiras, coisas de crianças ou associados 
a sua condição social.

Os professores da escola resolviam esses conflitos, ou pensa-
vam resolvê-los, dando advertência oral ao ofensor e o afastando 
momentaneamente das atividades de que participava. Quando os 
conflitos se repetiam, os pais dos envolvidos eram chamados para 
uma conversa, assinavam o livro Ata como registro de compareci-
mento à solicitação da escola e recebiam advertência verbal pelo 
“mau” comportamento dos filhos. Nas abordagens presenciadas, as 
professoras buscavam apoio dos pais na solução da problemática e 
elogiavam os aspectos positivos da criança em foco.

Durante a observação, não presenciei ofensas, brincadeiras ou 
piadas que pormenorizassem e constrangiam o aluno negro por 
parte das professoras. Havia, sim, experiências, entre professores e 
pais, a vontade de melhorar a relação de convivência no ambiente 
escolar.

Mas isso não significa que as relações tensas estivessem au-
sentes ou que as punições possam estar na sua maioria sendo di-
recionadas a alunos negros, conforme algumas pesquisas apontam 
(SANTANA, 2011).
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Por outro, nas entrevistas, sobre a presença de racismo e discri-
minação no ambiente escolar, a maioria dos professores admitiam a 
existência do racismo na sociedade brasileira, mas não na escola, e 
o associaram a causas sociais ou biológicas.

Cito trecho da fala de duas professoras que analisaram o caso 
de uma garotinha pela perspectiva social, que, segundo elas, estava 
vivenciando no seio familiar condições desfavoráveis ao seu desen-
volvimento educacional. A família e a criança, no decorrer do de-
poimento, são culpabilizadas pelo fracasso escolar. As professoras 
associaram e naturalizaram a pobreza à incapacidade intelectual e 
à tendência da criança de se marginalizar:

Ela se afastava dos alunos, as crianças, às vezes, excluía-a 
por conta do cabelinho, que não vinha arrumado. Ela é uma 
criança humilde que não tinha lanche, com muita dificuldade 
de aprendizagem. [...] Isso fez com que as próprias crianças 
afastassem dela. Depois, também, veio uma questão 
complicada de trabalhar com ela. Não podia, nunca trazia 
nada de lanche, ela pegava dos colegas. Ela chegou a pegar 
de quatro mochilas dinheiro, lanche e tudo. E isso fazia com 
que as crianças se afastassem dela. (MARGARIDA. Entrevista. 
Cuiabá, 26/06/2014).

Não era porque era negra, mas porque precisa de outros 
atendimentos. A gente acabou fazendo uma reunião com as 
famílias das outras crianças para ajudar a família daquela 
menina, daquela criança. E acabaram percebendo que a 
família daquela criança estava passando por dificuldade muito 
grande. As outras mães ajudaram para que ela fosse aceita 
na sala de aula: com alimentos, perfumes, cremes, e assim, 
viesse arrumadinha e fosse inserida na escola. A criança não 
era rejeitada pela cor, mas pela condição que estava vivendo. 
Paliativamente foi resolvido. Ela foi aceita no grupo. (SUSPIRO. 
Entrevista. Cuiabá, 20/05/2014).

Percebe-se que a criança é culpabilizada pelo seu fracasso e 
comportamento e a escola busca corrigir as desigualdades sociais 
dando assistêncial social e, assim, nessa lógica, a impressão de que 
ocorreu a equidade e todos têm condições e oportunidade de avan-
ço e crescimento pessoal, uma vez que o sucesso daí por diante 
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dependeria exclusivamente do próprio esforço, do mérito pessoal 
do estudante. A discriminação racial é, nessa medida, silenciada. A  
criança, que é a vítima, passa a ser tratada como culpada pela discri-
minação e, portanto, a escola, nessa perspectiva, age como se pouco 
ou nada tivesse a fazer ante a problemática.

A professora Margarida completa o relato discorrendo sobre o 
seu esforço e o de outra colega para ajudar a citada criança, porém 
ressalta que a família não tem assumido o compromisso educacio-
nal para com a criança, e que se houver, posteriormente, um fracas-
so, elas cumpriram com a sua obrigação:

A mãe dela participou pouco, mas eu falei para ela que tinha 
que ajudar no desenvolver, e não jogar toda a responsabilidade 
para a escola, muito menos para mim. Porque ano passado 
Suspiro fez, este ano eu fiz, mas o ano que vem pode ser uma 
professora que não vai fazer. (MARGARIDA. Entrevista. Cuiabá, 
26/06/2014).

A limitação de perceber os problemas característicos do racis-
mo e relacioná-los à pobreza dificulta a compreensão dos fenôme-
nos raciais presentes nas relações sociais cotidianas. A negação, em 
vez do enfrentamento, retarda as possibilidades de fortalecimento, 
resgate e valorização da identidade racial, acabando por reforçar 
estigmas, estereótipos, preconceito e discriminação racial presen-
tes no imaginário social.

Ao analisar os depoimentos encontrei resistência das professo-
ras em perceber os conflitos decorrentes do preconceito e discrimi-
nação raciais presentes no interior da escola. E quando admitiam, 
os relacionam aos pais dos alunos e à própria criança na falta da 
higienização.Vejamos:

Acho que não é por ser negra. Tipo “Olha o cabelo dela”, eu 
não vejo. Não tiro do lado do preconceito. Tenho na outra 
escola, uma aluna angolana na sala, que também não vejo 
preconceito com ela, a não ser assim do mau cheiro dela, tem 
problema de oxidação. É a única coisa que eles comentam. 
E a única coisa que eu vejo que as crianças têm demais. Já 
conversei com a mãe só nessa parte. (PROTEIA. Entrevista. 
Cuiabá, 20/06/2014).
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Não existem preconceito e discriminação entre as crianças. 
Entre os pais que começa a discriminação ao dizerem: “Só tem 
piolho quem tem cabelo ruim”. (GERÂNIO. Entrevista. Cuiabá, 
18/06/2014).

No depoimento da professora Gerânio, admite-se, mesmo se 
contradizendo, a presença de discriminação no interior da escola, 
quando afirma que pais de alunos disseram que só as crianças com 
cabelo “ruim” têm piolho. A fala sugere que os pais  julgam negati-
vamente as crianças negras, baseados nas características fenotípi-
cas, e o indicativo de que a escola precisa fazer um trabalho mais 
acentuado com eles para a educação das relações étnico-raciais 
e valorização da identidade racial das crianças. Segundo Gomes 
(2002, p. 97), “o cabelo crespo na sociedade brasileira é uma lin-
guagem e, enquanto tal, ele comunica e informa sobre as relações 
raciais”.

Percebeu-se, também, que os termos preconceito, discrimina-
ção racial e racismo incomodaram muito a depoente a seguir, de 
modo que as palavras mal eram ditas. Sua postura demonstrava 
que preferia não refletir sobre os conflitos raciais e, assim, evitar 
o assunto:

Na minha sala não. Aqui na escola eu não percebo. Na minha 
sala mesmo, não tem. Só um que é negro mesmo! Não vejo isso, 
não vejo racismo, não vejo nenhuma criança preconceituosa 
(fala tão baixo que quase não se ouve) na minha sala. Não 
vejo nenhuma criança dizendo: “Professora não vou brincar 
com ele porque ele é negro”. Pelo contrário. É popular demais 
a criança. Todo mundo faz questão de brincar com ele. Não 
vejo isso na minha sala. Não tem na escola toda. (PROTEIA. 
Entrevista. Cuiabá, 20/06/2014).

Nas apresentações observou-se que nas culminâncias alguns 
trabalhos desenvolvidos (confecção de uma boneca nega maluca 
com cabelo feito de palha de aço, confecção da imagem de Cleópa-
tra com pele clara), que, mesmo tendo a pretensão, pelo menos no 
enunciado do projeto de trabalho, de valorizar a identidade negra, 
acabaram reforçando estereótipos. Esses equívocos foram observa-
dos em trabalhos desenvolvidos por professoras que não passaram 
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por formação específica, mas que, por influência de colegas com 
formação continuada em relações étnico-raciais, vêm trocando ex-
periências sobre a efetivação de projetos de trabalho pertinentes às 
relações raciais.

Contudo, é imperativo a intervenção didática da coordenado-
ra na criação das condições ambientais e pedagógicas favoráveis as 
discussões, além de inferir sobre os equívocos, de modo, que estes 
não fossem estimulados e divulgados a comunidade escolar, toman-
do dimensões de práticas não democráticas, racista.

Quanto às falas das professoras que admitiram a presença do 
fenômeno racial na escola, destaco a da professora Camélia, que 
relata observar as implicações do preconceito e discriminação no 
processo de ensino-aprendizagem:

[...] percebi que eu não parava pra algumas crianças negras. 
Eu  tinha uma em especial, que assim, nos três primeiros 
meses ela não aprendeu nada, eu falava: ai que criança, não 
aprende nada. [...] Eu fui junto com a coordenadora visitar 
a casa dessa criança, ver o que acontecia. Essa criança na 
verdade só aprendeu no dia em que eu fiz com ela como fazia 
com os outros, peguei essa criança, coloquei na mesinha como 
eu fazia com os outros. Todos se afastaram de mim porque 
ele fedia a xixi. Todo mundo ficou me olhado assim, mas aí, 
essa criança começou a aprender, ela não levou trinta dias pra 
aprender o nome dela como as outras. Então, por causa de nós, 
professores. A gente não sabe, mas às vezes está enraizado na 
gente, na sala de aula. A gente transmite para as crianças os 
nossos preconceitos. Era negra e ainda nem tomava banho. 
Não sei se a palavra certa era negra, era uma criança negra 
e não tinha atenção que merecia como os outros. (CAMÉLIA. 
Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

A percepção e sensibilização da professora levou-a à mudança 
de postura, impondo uma nova relação social e quebra da indife-
rença e invisibilidade da criança negra. Embora haja a negação do 
racismo, contraditoriamente havia o compromisso da instituição 
colocar em prática a educação das relações étnico-raciais e a inclu-
são de conteúdos da história e cultura afro-brasileira e africana.
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3.3  PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Pensar o Projeto Político Pedagógico (PPP) me remeteu à minha 
trajetória profissional como aluna, professora e coordenadora pe-
dagógica de escola pública, pois vivenciei os desafios de democrati-
zação, descentralização do sistema educacional público e ampliação 
do acesso à educação, sendo o PPP a via para tal emancipação, mas 
na ocasião não contemplava a diversidade étnico-racial, salvo nos 
temas transversais.

Com a promulgação da Lei n. 10.639/03, novas interrogações 
me levaram a procurar formação específica voltada para a diver-
sidade étnico-racial, e foram elas que me ajudaram a intervir no 
currículo escolar, inicialmente de forma assistemática, depois 
discutida, pensada, empoderada politicamente e enraizada no 
PPP, na consolidação de estratégias para fazer cumprir sua fun-
ção social.

Segundo Libâneo (2011, p. 355), o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) é intencional e o conceitua como sendo:

O projeto é um documento que propõe uma direção política e 
pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, prevê as 
ações, institui procedimentos e instrumentos de ação.

É pedagógico porque formula objetivos sociais e políticos e 
meios formativos para dar uma direção ao processo educativo, 
indicando porque e como se ensina e, sobretudo, orientando 
o trabalho educativo para as finalidades sociais e políticas 
almejadas pelo grupo de educadores.

É curricular porque propõe, também, o currículo, o referencial 
concreto da proposta pedagógica.

Para Oliveira (2011, p. 189), o Projeto Político Pedagógico pode 
ter duas dimensões:

[...] a política, que é o seu compromisso com os interesses e 
necessidades dos usuários da educação a ser ministrada, e a 
pedagógica, porque prevê as ações educativas necessárias à 
formação pretendida e antecipada pela previsão dos resultados 
esperados através da determinação dos objetivos.
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Para ambos os autores o PPP significa participação política da 
comunidade, democratização de diretos, formação humana com 
respeito ao diferente, atos educativos que levem à autonomia de 
decisão e execução, embora Libâneo (2011) critique o grau real de 
autonomia e gestão democrática que a escola tem.

Segundo Oliveira (2010), Libâneo (1994) indica um roteiro 
para o planejamento do PPP, sugerindo a necessidade de “existir 
uma articulação entre a ação docente, as práticas escolares e o con-
texto social”. Porém, quanto aos aspectos sugeridos no roteiro, Oli-
veira (2010, p. 193) alerta para a falta de:

[...] estudos sobre a composição racial da comunidade, 
particularizando os alunos por grupos negros e não negro e 
seu respectivo desempenho, a fim de investigar se, no interior 
da instituição, o significado social atribuído ás diferenças 
fenotípicas como fator determinantes do desempenho escolar 
é projetado, o que implica a tomada de medidas para anular 
as desigualdades entre os grupos negros e não negros que 
possivelmente terão constatadas, como projeção dos sistema 
educacional como um todo no interior da escola.

Nesse sentido, Oliveira (2010) defende a concepção pedagógi-
ca de Georges Snydes, por privilegiar o antirracismo como a forma 
mais indicada para a incorporação, no planejamento do projeto po-
lítico pedagógico, das relações, tanto de classe como de raça.

O planejamento exige, como alguns estudiosos afirmam (FREI-
RE, 1996; GADOTTI, 2002; TARDIF, 2002), saberes pedagógicos 
necessários para atender aos contextos atuais da escola, que se 
apresenta diversa, multicultural, com realidades que precisam ser 
pensadas e planejadas, respeitadas, executadas e avaliadas.

Os ganhos com um planejamento que promova a ação-reflexão-
-ação, a partir de um projeto coletivo, conduzem à formação, sensibi-
lização e escolha de recursos didático-pedagógicos de boa qualidade.

Segundo Gadotti (2002, p. 18, grifos do autor), “Antes de se per-
guntar o que deve saber para ensinar, a professora deve se per-
guntar porque ensinar e como deve ser para ensinar”.

No Projeto Político Pedagógico (PPP, 2009, p. 12) da escola 
investigada, o discurso demonstra a intencionalidade de produzir 
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mudanças no ambiente escolar, formar cidadãos e promover conhe-
cimento:

Buscar manter seu compromisso com a socialização do co-
nhecimento científico e artístico produzido pela humanidade, 
trabalhando para que os alunos se apropriem destes conheci-
mentos, incluindo neles uma leitura da realidade humana en-
quanto construção permanente. 

A organização do PPP (2009, p. 39), em seu objetivo geral, tem 
a finalidade de integrar conhecimento e buscar a formação humana 
através da relação recíproca de respeito e construção social e edu-
cacional:

Garantir o desenvolvimento de capacidades intelectuais e hu-
manas que fortaleçam a construção da autonomia, sistemati-
zando conceitos e priorizando o trabalho com a diversidade 
social e cultural, como  forma de ampliar a visão de mundo dos 
alunos.

As escolas brasileiras, desde a inclusão do artigo 26A na LDB n. 
9.394/96, têm sido desafiadas a inserir, no Projeto Político Pedagó-
gico, conteúdos que garantam no currículo a diversidade cultural, a 
valorização e reconhecimento da população negra que, por muito 
tempo, foi negativamente apresentada no contexto escolar.

Segundo Caria (2011, p. 11), a escola tem que:

[...] exercer as suas funções sociais, explicitando, com a 
máxima consciência, a identidade político-pedagógica que 
norteia o seu fazer cotidiano, sob o argumento de que a edu-
cação se constrói num determinado campo de intenciona-
lidades que não podem manter-se ocultos durante o fazer 
educativo que os sujeitos escolares protagonizam no inte-
rior da escola.

Nesse sentido, ao colocar ou não os conteúdos sobre relações 
raciais nos currículos, a escola informa sua intencionalidade. Es-
tudos indicam que a ausência ou a depreciação desses conteúdos 
representa a invisibilidade da história e cultura afro-brasileira e 
africana.
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Ao analisar a questão racial no PPP (2009, p. 77) da escola em 
questão, para saber sua intencionalidade, percebe-se no corpo do 
projeto que a questão racial é afirmada:

A Escola Municipal de Educação Básica Prof.ª Tereza Lobo tem 
desenvolvido no seu currículo a inclusão da Lei n° 10.639/03, 
de 9 de janeiro de 2003, e conforme Parecer 234/2006 aprovado 
em 05/09/206 do CEE/MT. Os conteúdos referentes à História 
e Cultura Afro-brasileira têm sido ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileira. (Grifos meus).

A falta de aparato teórico-prático no PPP, que sustente a imple-
mentação da Lei n. 10.639/03, indica fragilidade no enraizamento 
do trabalho na escola. Ainda assim, percebem-se intenções das pro-
fessoras em consolidar ações para a educação das relações étnico-
-raciais através dos projetos de trabalho, que serão analisados à 
frente, ainda neste capítulo.

Observa-se que as informações contidas no PPP são básicas 
para a escola definir suas metas, sua intervenção pedagógica, aten-
dendo ao princípio da LDB e suas diretrizes, porém, é imprescindí-
vel que o diagnóstico esteja atualizado. Estudos têm apontado que 
a desigualdade social é decorrente não apenas da pobreza, mas, 
também, da racial. Assim, há necessidade de cruzamento das infor-
mações sociais e raciais para se ter um diagnóstico mais completo 
e correlacionado à proposta da escola de desenvolver um ensino-
-aprendizagem pautado na Lei n. 10.639/03.

Um fato curioso que merece registro é que no documento PPP 
a questão religiosa aparece num dos objetivos, da seguinte forma: 
“respeite a diversidade religiosa”. Porém, o que se observou na prá-
tica é a prevalência do simbolismo cristão (católico), contrariando 
o discurso do PPP.

Nos projetos analisados, as religiões de matriz africana não são 
trabalhadas e/ou mencionadas, mas foi encontrado na escola um 
projeto chamado “A Bíblia na minha  casa”. Nele, estavam expres-
sos os valores confessionais da religião católica, assim justificados: 
“Apenas ouvir falar de valores sem os experimentar e incorporar 
não vai transformar ninguém. É preciso praticar. Portanto esse pro-
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jeto visa proporcionar esses momentos em família através da lei-
tura da palavra de DEUS, A Bíblia” (PROJETO A BÍBLIA NA MINHA 
CASA, 2011, p.03).

Sobre religião, a entrevistada Gerânio desabafa dizendo que a 
gestora tem se apropriado de suas convicções pessoais para fazer 
os encaminhamentos políticos e pedagógicos da escola:

[...] a gente tem que perceber que a escola é laica, mas as 
pessoas  que trabalham nela não são. E aí, acontecem que 
querem adotar na escola a sua religião. E teria que ser de forma 
contrária, você se adaptar à escola. Houve muitas mudanças 
aqui na escola, porque a coordenadora é adventista. Não se faz 
coisas à tarde depois das 6 horas, nem ao sábado de manhã. 
(GERÂNIO. Entrevista. Cuiabá, 18/06/2014).

A fala da professora revela como os aspectos religiosos inter-
ferem no curso pedagógico do currículo e na valorização de um co-
nhecimento em detrimento de outros. Religião não será assunto de 
discussão na presente dissertação, mas a reflexão sobre ela se faz 
interessante para pensar o reconhecimento, valorização e respeito 
da cultura afro-brasileira, considerando o todo e, nele, as religiões 
de matriz africana.

As Orientações Curriculares para a Educação das Relações Et-
nicorraciais de Mato Grosso (2008), no que se refere à religião 
de matriz africana, alerta para a necessidade de conhecê-la e 
trabalhá-la no contexto educacional. Negar as religiões de matriz 
africana no contexto brasileiro significa cair “no engodo de con-
tinuar dando explicações errôneas e equivocadas ou ainda nem 
dar explicação nenhuma, partindo dos nossos próprios juízos 
de valor sobre formas tão diversas das que estamos habituados, 
pois o diferente incomoda” (PARECER ORIENTATIVO CEE/MT 
234, 2006, p. 27).

O combate à desigualdade social revela enquanto processo de 
enfrentamento e oposição ao racismo e à discriminação racial, agin-
do como empecilho ao processo de equivalência entre os cidadãos. 
O desafio é a construção e consolidação de políticas públicas que 
garantam, de forma abrangente e geral, o enfrentamento dessas 
questões. É impor o entendimento de que as relações sociais per-
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passam, cotidianamente, por estruturas de discriminação racial, o 
que tem reafirmado linearmente as desigualdades.

Ao buscar por indícios da aplicação da Lei n. 10.639/03 e as 
suas Diretrizes no calendário escolar, foi encontrado o registro de 
uma data importante para a discussão das questões étnico-raciais: 
dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

É necessário que a escola, ao se posicionar ante a implementa-
ção da lei, tome medidas que sejam:

[...] coerentes com um projeto de escola, de educação, de 
formação de cidadãos que explicitamente se esbocem nas 
relações pedagógicas cotidianas. Medidas estas que devem 
ser compartilhados pelos sistemas de ensino, estabeleci-
mentos, processos de formação de professores, comunida-
de, professores, alunos e seus pais. (PARECER CNE/CP n. 
003/2004, p. 20).

Cabe à escola o papel de desconstruir o imaginário racista, que-
brar as relações tensas e forçar o ensino-aprendizagem com “conhe-
cimentos avançados, indispensáveis para consolidação e concerto 
das nações como espaços democráticos e igualitários” (PARECER 
CNE/CP n. 003/2004, p. 22).

A ação da escola deve estar articulada à política pública, assim 
não dependerá do voluntarismo e boa vontade do professor, mas de 
medidas que promovam espaços democráticos com conhecimentos 
e posturas educadas para as relações étnico-raciais.

3.4  OS PROJETOS DE TRABALHO

Projeto, segundo estudos de Velho (1999, p. 138), é “conduta 
organizada para atingir finalidades específicas”. No que se refere 
a projeto, o mesmo autor afirma que nenhum projeto individual 
é totalmente subjetivo e neutro, todos eles sofrem influência do 
social:

Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de 
um campo de possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim 
a partir de premissas e paradigmas culturais compartilhados 
por universos específicos. Por isso mesmo são complexos e os 
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indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos 
diferentes, até contraditórios. Suas pertinência e relevância 
serão definidas contextualmente. (VELHO, 1999, p. 46).

Ainda, a eficácia da construção de projetos pertinentes “en-
quanto conjunto de ideias, e a conduta estão sempre referidos a 
outros projetos e condutas localizáveis no tempo e no espaço” (VE-
LHO, 2004, p. 28).

Na escola pesquisada, cada professor organizou seu projeto in-
dividual de acordo com a turma e nível de escolarização dos alunos. 
Sendo possível, se necessário, mudá-lo, em consonância com o ex-
presso por Velho (1999, p. 27): “Os projetos mudam, um pode ser 
substituído por outro, podem-se transformar”.

No PPP havia o registro dos seguintes projetos: de Informática 
Educativa, Científico, Sala de Apoio, Leitura, Socioeducativo Flauta, 
Formação Continuada (RCF–DCE) e Educa Mais. Não havia registro 
de projetos referentes à diversidade étnico-racial. Constatamos nos 
relatos que a inclusão de práticas pedagógicas para a educação das 
relações étnico-raciais acontece via estratégia metodológica de pro-
jeto de trabalho10, confirmado na fala de Cravo (Entrevista. Cuiabá, 
27/05/2014): “E através dos projetos e temas a gente vai e desen-
volve o trabalho” 

No PPP (2009, p. 79), observamos que o argumento para 
a metodologia de projeto de trabalho se justifica por ser o mais 
“coerente com o trabalho da interdisciplinaridade como forma de 
abordagem dos conteúdos, possibilitando ao contrário das ativi-
dades fragmentadas e sequenciais, o estabelecimento de conexões 
entre as diferentes áreas do conhecimento e entre as realidades 
vividas”.

Vale destacar que o projeto, ao representar um grupo social 
ou um interesse, torna-se uma ação política e sua viabilidade de-
penderá dos campos de possibilidades aproveitados. Ele é capaz 
de representar e mudar a situação de grupo integrado. Ou, nas 

10 No documento Escola Sarã são oferecidas às escolas sugestões de alternativas 
metodológicas compatíveis com o desejo de mudança pelo sistema de ensino: 
Temas Geradores, Projetos de Trabalho, Projetos Integrados e Unidades didáticas 
integradas. Ver: Secretaria Municipal de  Educação - Escola Sarã: Cuiabá nos ciclos 
de formação – na política educacional do presente, a garantia do futuro – DEP/SME. 
Cuiabá-MT, 2000.



81

palavras de Velho (2004, p. 108), “o projeto é uma forma de mani-
pular e dar uma direção aos conjuntos de símbolos existentes em 
uma cultura”.

Os projetos de trabalho individuais que a escola desenvolveu 
estavam vinculados ao projeto institucional “Dez anos da Lei n. 
10.639/03: possibilidades e desafios”. O objetivo era concretizar e 
viabilizar ideias em educação das relações étnico-raciais e inclusão 
de conteúdos da História da África e contribuições culturais afro-
-brasileiras.

Foram analisados 17 projetos de trabalho correspondentes aos 
anos de 2012 e 2013, e nove professoras foram entrevistadas. Du-
rante a análise desses projetos foi possível conhecer intenções ma-
terializadas para implementar a Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes, 
que obrigam a inclusão, no ensino público e privado, de História da 
África e Cultura Afro-brasileira e Africana,  procurando garantir a 
efetivação de conteúdos que versem sobre a educação para as rela-
ções étnico-raciais.

Nesses projetos, ao analisar os conteúdos sobre as questões 
raciais, percebeu-se que estão organizados por bimestre e con-
centrados na área de ciências sociais, havendo invisibilidade da 
matemática.

A construção do projeto de trabalho pelas professoras da es-
cola investigada aponta para a iniciativa de rompimento com as 
atividades pontuais, tornando-as práticas do cotidiano escolar. 
A continuação de projetos relacionados à questão racial remete à 
ação coordenada sistematicamente, com vista ao desafio de se im-
plementar a Lei n. 10.639/03, e firmar compromisso da gestão e 
dos professores em corrigir e recuperar a história e cultura afro-
-brasileira e africana.

Segundo Velho (2004, p. 87), para um grupo ter um projeto em 
comum é necessário um ponto de equilíbrio entre os diversos inte-
resses em jogo, tendo que, constantemente, estar em “negociação 
entre atores (indivíduos, grupos, categorias) envolvendo os mais 
díspares interesses e motivos, materiais e não-materiais [...]”.

Isso pode ser observado, por exemplo, no depoimento de uma 
professora:
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Naquele primeiro momento comecei a trabalhar por causa que 
tinha que trabalhar a lei em si, hoje eu não vejo assim. Hoje, 
a Lei n. 10639/2003 é uma questão de dignidade, um direito 
[...] independente da cor dela, se ela é amarelinha, branquinha, 
japonesa, ou indígena. (CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 
23/05/2014).

Nos projetos de trabalho, as ações se apresentam no decorrer 
do trabalho, especialmente nos momentos de reflexão, provocando 
mudanças de valores e posturas que beneficiam as relações raciais. 
Vejamos a finalidade de um dos projetos, o de uma das professoras:

[...], pois este projeto tem o fim de dar continuidade no 
desbravamento do continente africano parecendo estar longe 
para muitos, mas está tão perto de nós, na nossa fala, nos 
nossos gestos, na nossa mesa, na cor de nossa pele. (CAMÉLIA. 
Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Ao colocar que o projeto “vai dar continuidade ao desbrava-
mento do continente africano”, deduz-se que, no imaginário da 
professora, a África é um continente desconhecido, selvagem, que 
precisa ser descoberto e desbravado; ou, que a professora, ainda 
como muitos de nós, está num processo de construção de vocábu-
los mais valorizativos e respeitosos para com a população negra e 
a História da África. Contudo, é mais pertinente a segunda opção, 
porque na escrita ela reconhece a contribuição do continente afri-
cano para a cultura brasileira e a proximidade de saberes entre 
o Brasil e África. Além do que o projeto busca afirmar os saberes 
afro-brasileiros.

Dois outros projetos de 2012, das professoras Bromélia e Vio-
leta, também apontam a importância de se valorizar a participação 
do “povo negro” na construção cultural do Brasil:

Orientar o aluno a conhecer e valorizar a participação do 
povo negro na construção da cultura, no sentido de reafirmar 
os direitos de todos a valorizar a diversidade étnico-racial, 
fazendo com que se orgulhem de suas raízes, respeitando 
o direito a diferenças e construindo uma sociedade sem 
preconceito. (BROMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 01/06/2014).
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Estimular intervenções individuais e coletivas que impeçam 
atitudes preconceituosas. (VIOLETA. Entrevista. Cuiabá, 
01/06/2014).

Em relação à inclusão de conteúdos e educação para as relações 
étnico-raciais nos projetos de trabalho da escola, há a intenção de 
enfrentamento com relação ao racismo. Nos relatos das entrevista-
das, as estratégias de trabalho desenvolvidas nos projetos são fru-
tos das reuniões, leitura de internet e conversas com outros colegas 
de escola. “É leitura, é aquilo das reuniões que a coordenação passa 
para a gente. Os livros, as indicações de sites, mais isso” (TULIPA. 
Entrevista. Cuiabá, 10/06/2014).

A presença de projetos de trabalho relacionados à questão 
racial, em anos seguidos, remete a uma ação sistematicamente, 
demonstrando, ainda, o voluntarismo e interesse da gestão e dos 
professores em corrigir e compor a História da África e a contri-
buição da Cultura Afro-brasileira e Africana. O cuidado no plane-
jar produz, no trabalho, práticas positivas, pondo em interação 
uma série de escolhas que determinam o procedimento meto-
dológico dos professores para uma educação de todos e para to-
dos. Para tanto, é necessário mais do que vontade pessoal do(da) 
professor(a) nesse processo, visto que o sistema educacional e a 
sociedade têm o papel e a responsabilidade de estimular novos 
valores e posturas com respeito às diferenças, ao estabelecer po-
líticas públicas de produção de material bibliográfico e didático, 
projetos e programas que deem condições de a escola repensar as 
relações raciais.

Os conteúdos e descritores elencados nos projetos de trabalho 
têm suporte na Matriz Referencial da área de Educação para as 
Relações Étnico-raciais da SME (2010), conforme demonstrado a 
seguir:
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Quadro 2 –  Matriz Referencial da área de Educação para as 
Relações Étnico-raciais

1º ano

Realizar resgate de jogos e brincadeiras em tempos e espaços diferenciados.

Identificar e organizar os movimentos da cultura corporal nos jogos e danças regionais.

Produzir e registrar as manifestações corporais vivenciadas na escola e na comunidade.

Promover trabalho de pesquisa histórica sobre festas e danças religiosas, sobretudo aquelas 
ligadas à cultura negra.

2º ano

Reproduzir, através de dramatizações, histórias infantis e contos africanos.

Reconhecer a invisibilidade de negras e negros na mídia.

Valorizar a leitura como fonte de formação, informação e via de acesso ao mundo das diversas 
obras literárias, estimulando a leitura de textos de vários gêneros que valorizem a cultura, as 
famílias e os antepassados dos alunos e alunas.

Identificar os mitos africanos, montando representações teatrais e peças comfantoches 
criados pelos próprios alunos.

3º Ano

Resgatar a ancestralidade africana por meio da dança, da música e das artes visuais.

Identificar as linguagens matemáticas presentes no cotidiano, as quais expressam diversas 
formas de quantificar, agrupar, medir, localizar, orientar e inferir.

Valorizar as variedades linguísticas da Língua Portuguesa, utilizando a língua para combater 
preconceitos, discriminação, intolerância.

Desenvolver o senso crítico através de questionamentos sobre as identidades: racial, de 
gênero, cultural, política, de classe, de regionalidade.

Identificar e desconstruir estereótipos de representação étnico-racial encontrados nas artes, 
na publicidade e na mídia.

Fonte: Matriz Curricular de Referencial 1º ao 9º ano-Ensino Fundamental (2010).

A Matriz Referencial pretende oferecer subsídios norteadores que 
permitam aos professores a inclusão da história e cultura afro-brasilei-
ra e africana, nos currículos escolares.
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Os projetos de trabalho de 2013 descrevem os objetivos e estra-
tégias pedagógicas para a inclusão da história e cultura afro-brasilei-
ra e africana.

Pode-se evidenciar que há uma ação sistemática e efetiva, por 
parte da SME, como suporte, para consolidar as iniciativas da escola 
com relação à implementação da lei, embora nos relatos das depo-
entes apareça o clamor de ações mais incisivas e efetivas:

O bom seria um coordenador geral no município e ele efetivar. 
Está com dúvida nisso, te dá suporte dessa forma. (TULIPA. 
Entrevista. Cuiabá, 10/06/2014).

Quando a Secretaria que tem, com certeza, pessoas com 
formações nessa área de formação montar um projeto, um 
grupo de estudos ou cursos, temática voltada para essa 
área tende a avançar mais, a fluir mais e melhor. (GERÂNIO. 
Entrevista. Cuiabá, 18/06/2014).

Mesmo havendo a orientação de uma assessora pedagógica à 
escola, que se constitui uma ação da SME, aos olhos dos professores 
isso se configurava numa ação isolada da assessora, e por isso re-
clamavam uma ação mais efetiva por parte da Secretaria Municipal 
de Educação em relação à formação para a educação das relações 
raciais e inclusão de conteúdos propostos pelas Diretrizes, em con-
formidade com o contexto escolar:

A própria Secretaria Municipal não oferece, se você próprio não 
busca este conhecimento. Ainda, precisamos que venha de lá 
para um todo. Não adianta ser um trabalho de uma, duas, três 
pessoas, tem que ser assim de todos para todos. Porém, a escola 
tem autonomia para definir suas prioridades e necessidade nas 
formações e promovê-las com orientação e acompanhamento 
da coordenadora. (CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Nos relatos há alegação da falta de medidas articuladas entre 
formação e desenvolvimento das ações para a educação das rela-
ções raciais:

Se há cursos específicos nesse tema é mais para a equipe 
gestora, ou para quem está no apoio, para esse grupo de 
profissionais. Para nós, professores: o PNAC é para os 
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professores do primeiro ciclo, e nós  da educação infantil, são 
cursos da educação infantil. (MARGARIDA. Entrevista. Cuiabá, 
26/06/2014).

Nesse contexto, a coordenação tem importante papel no pro-
cesso de orientação das ações advindas da SME, no sentido de reve-
lar, refletir os significados das propostas curriculares presentes na 
escola e, assim, mediar a ação do professor, dando-lhe condições de 
trabalhar as propostas curriculares coletivamente, em função das 
necessidades dos alunos e da escola.

Segundo a Resolução CNE/01 (2004, art. 3º, § 2º), cabe às co-
ordenações pedagógicas promover o aprofundamento de estudos 
para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estu-
dos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes 
curriculares.

Os Quadros 3 e 4, a seguir, demonstram as características mais 
presentes nos projetos de trabalho analisados:

Quadro 3 – Demonstração de similaridades entre os projetos de 
trabalho (2012) analisados

Objetivos em comum Metodologias de trabalho

Implementação da Lei n. 10.639/0 através do 
Projeto Africanidade.

Atividades interdisciplinares.

Resgate da cultura afro-brasileira e africana na 
arte, história, português, literatura, geografia 
e sociologia.

Painéis resgatando os descendentes 
familiares dos alunos.

Mudar as relações sociais tensas.
Feira de ciências voltada ao resgate da 
contribuição da cultura afro-brasileira.

Projetos a serem desenvolvidos em um 
semestre ou no ano letivo.

Parceria com a comunidade escolar.

Relacionar inclusão com a questão racial.
Uso de bonecas e outros instrumentos para 
proporcionar relações étnico- raciais e 
inclusão.

Fonte: Projetos de trabalho analisados pela autora.
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Quadro 4 – Demonstração de similaridades entre os projetos de 
trabalho (2013) analisados

Objetivos em comum Metodologias de trabalho

Projetos que implementam a Lei 
10.639/03: desafios e possibilidades.

Resgate de personalidades negras.

Explorar o continente africano 
apresentando os seus países.

Atividades lúdicas utilizando o brinquedo 
(boneca) para representar as vestimentas de cada 
continente.

Relacionar as influências africanas à 
cultura afro-brasileira.

Divulgar através da dança, música, pintura, 
vídeos, dicionários, contos e filmes a contribuição 
africana e afro-brasileira.

Interdisciplinaridade.
Apresentar ações bimestrais de trabalhos 
produzidos sobre a educação para as relações 
étnico-raciais à comunidade escolar.

Divulgação do projeto à comunidade Socializar ações.

Fonte: Projetos de trabalho analisados pela autora.

Percebe-se que os projetos partiram de uma temática maior, 
denominada Africanidade, e cada professor, em colaboração com os 
demais que atuavam na mesma turma, pensava o projeto com obje-
tivo e metas específicos, no sentido de propor transformações nas 
relações raciais à turma.

A interdisciplinaridade apresenta-se como elemento importan-
te nas estratégias pedagógicas, visto que a temática se fazia presen-
te nas atividades extrassala, como feira de ciências.

Quanto aos eventos assistidos, observei que há sempre um mo-
mento reservado, no início das reuniões, para uma fala breve sobre 
a importância do trabalho do Programa Educa Mais11 em relação à 
valorização das contribuições afro-brasileiras. Em seguida, as crian-
ças, em média entre 10 e 15, apresentavam uma dança coreografada 
a partir de músicas afro-brasileiras.

11 O Educa Mais é uma política pública de desenvolvimento e inclusão social, com 
ampliação da jornada escolar e foco na qualificação dos tempos, espaços e 
oportunidades educativas para os alunos do Ensino Fundamental das redes municipais 
de ensino. Tem como pressupostos a defesa da equidade no tratamento das diferenças, 
o que significa reconhecer ritmos e potencialidades diversas e a consciência de que o 
direito à educação não se restringe ao direito de acesso à escola. Disponível em: http://
www.cuiaba.mt.gov.br/noticias?id=2495. Acesso em: 05 dez. 2013.

http://www.cuiaba.mt.gov.br/noticias?id=2495
http://www.cuiaba.mt.gov.br/noticias?id=2495
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3.5  CAMINHOS TRAÇADOS PARA A EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES RACIAIS 

De acordo com o Parecer CNE/CP n. 3/2004 (2004, p. 26), “cum-
prir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do profes-
sor em sala de aula. Exige-se, assim, um comprometimento solidário 
dos vários elos do sistema de ensino brasileiro, [...] têm o papel de 
articulador e coordenador da organização da educação nacional”.

Costa (2011, p. 181) destaca: “Ainda que essenciais, é questio-
nável considerar a vontade, o sonho como únicos elementos capazes 
de fazer com que as coisas aconteçam, considerando as necessidades 
básicas de organização coletiva e de estrutura para que as políticas 
se efetivem”.

Ou seja, mais do que a ação voluntária da escola e individual 
dos professores, são necessárias políticas públicas para intervir 
incessantemente nas diversas facetas do racismo e suas formas de 
legitimação.

Creio ser possível, aqui, mencionar a audiência pública (junho 
de 2013) requerida e dirigida após reuniões com dirigentes do Movi-
mento Negro, pela única vereadora mulher da cidade de Cuiabá, Lue-
ci Ramos, que está em seu quarto mandato.

Essa audiência aconteceu na Câmara Municipal de Cuiabá, com 
a presença das escolas do município, inclusive da escola pesquisada, 
para debater a aplicabilidade das Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08, 
que tratam da inclusão da História da África e contribuição da Cultu-
ra Afro-brasileira e Indígena, e da instituição do dia 20 de novembro 
como Dia da Consciência Negra.

A ausência do prefeito à audiência tornou o secretário de Edu-
cação do município de Cuiabá seu representante legal, visto ser sua 
fala aguardada com ansiedade pelo público presente, pois o seu com-
promisso significava pensar em verbas destinadas às políticas afir-
mativas voltadas à população negra. O secretário assinou documento 
comprometendo-se com a implementação das Leis n. 10.639/03 e 
11.  645/08 e firmou agenda de trabalho com o Movimento Negro.

Trazer essa situação vivenciada pela escola na época da pesquisa 
foi extremamente importante, visto emergirem vários elementos, a 
exemplo da demonstração de que o município de Cuiabá, mesmo já 



89

tendo um projeto municipal para aplicabilidade da Lei n. 10.639/0312, 
foi impulsionado pelo Movimento Negro a assumir e agilizar as políti-
cas públicas de implementação da lei, de modo que as escolas tenham 
condições físicas e pedagógicas (materiais didáticos e bibliográfico), 
além de formação continuada, para viabilizar seu projeto político pe-
dagógico visando à eliminação da discriminação racial.

O envolvimento de vários representantes e líderes políticos na ci-
tada audiência pública, a pensar a aplicabilidade da Lei n. 10.639/03, 
foi importante, porque vislumbrou a possibilidade de criação e sus-
tentação de estruturas necessárias para subsidiar a escola na cons-
trução de seu projeto político e o fortalecimento e comprometimento 
no encaminhamento das políticas públicas municipais.

O Parecer CNE/CP n. 03/2004 (2004, p. 14), ao defender a edu-
cação para as relações étnico-raciais, considera que:

[...] para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é 
necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido 
gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço 
da marginalização e da desigualdade impostas a outros. E então 
decidir que sociedade queremos construir daqui para 
frente. (Grifos meus).

Durante a audiência, emergiram diversidades de vivências e ne-
las foi transparecendo o campo de possibilidades para a formatação 
de políticas públicas, responsabilizando quem deveria ser responsa-
bilizado e, assim, fazer cumprir a legalidade.

Como se pode perceber, as políticas dialogadas e traçadas no mu-
nicípio são caminhos que se constroem, permitindo, não somente à 
escola investigada, mas também às escolas do município, condições 

12 No quadriênio 2005-2008, a Secretaria Municipal de Educação (SME)/Diretoria de 
Políticas Educacionais (DIPE), consubstanciada pelas prioridades estabelecidas no 
Plano de Governo Municipal para o setor educacional, que definia uma política de 
garantia da qualidade das ações no serviço público, apresentou o Plano Educação 
na Diversidade, que teve como objetivo garantir o atendimento educacional de 
qualidade para todos os alunos da rede municipal, considerando os indicadores de 
acesso, permanência e progresso por meio da implementação dos programas: Gestão 
em Movimento, Currículo na Diversidade e Revitalizando a Formação. O programa 
Currículo na Diversidade foi composto por oito projetos, dentre eles, o projeto 
Abraço, que tinha como objetivo geral: implementar uma Política Educacional que 
valorize a diversidade étnico-racial, visando combater o racismo e a discriminação 
sobre os negros e seus descendentes no espaço escolar (PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2007).
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necessárias para a construção da educação étnico-racial amparada 
com recursos financeiros, pedagógicos e políticos.

O caminho tomado pela escola como possibilidade de implemen-
tação da Lei n. 10.639/03, como já dito, é a criação de projetos de tra-
balho em cumprimento da referida Lei. “Através do projeto. Então a 
gente aprofundou mais, eu trabalhei com brinquedos e brincadeiras 
da época. Fizemos muitos brinquedos de reciclagem, fizemos bone-
quinhas pretas” (PROTEIA. Entrevista. Cuiabá, 20/06/2014).

Durante a realização da pesquisa, observamos que o projeto de 
trabalho em relações raciais, do programa Educa Mais, se destaca por 
ser o mais expressivo nos eventos da escola, seja nas reuniões de pais 
e mestres, nos dias de culminâncias, ou nos discursos calorosos da 
articuladora do programa na escola. A depoente Gerânio (ENTREVIS-
TA. Cuiabá, 18/06/2014) afirma: “ano passado tivemos um ano tribu-
lado, muda para cá, muda para lá, a reforma da escola, foi uma coisa 
mais leve. O Educa Mais que aprofundou mais”.

A proposta do programa é promover o desenvolvimento inte-
gral do aluno, contudo, segundo a professora Camélia (ENTREVISTA. 
Cuiabá, 23/05/2014), coordenadora do programa, 200 crianças es-
tão matriculadas, divididas entre 25 e 30 crianças por atividade, nos 
seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h. O vácuo entre os 
horários talvez explique a falta de alunos às atividades do programa, 
nos dias mais quentes.

Contudo, segundo o PPP (2009, p. 82) da escola investigada, 
o programa é uma proposta pedagógica de Escola de tempo inte-
gral, que compreende “ampliar as atuais 4 horas de permanência 
da criança na escola”. Entretanto, essa carga horária não faz parte 
da matriz curricular da escola, não ocasionando, aparentemente, 
prejuízos às crianças não atendidas. Por outro lado, seria pertinen-
te que todos os alunos fossem contemplados, pois a proposta do 
programa Escola de Tempo Integral – Educa Mais é contribuir para 
a formação humana do indivíduo em diferentes dimensões: “1- me-
lhoria da aprendizagem escolar; 2- ampliação da visão de mundo, 
através de experiências artísticas e culturais; 3 – desenvolvimento 
humano e corporal e 4 – formação pessoal e social” (PPP, 2009, p. 
82). Nesse sentido, indaga-se: como fica a formação das crianças 
não atendidas pelo programa?
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Segundo o PPP, o programa é composto por atividades que com-
põem o projeto de trabalho: acompanhamento pedagógico; cultura e 
artes; esporte e lazer; meio ambiente; ação social; e saúde, configu-
rando-se na prática em atividades de letramento, judô, música, infor-
mática, futsal e dança.

A seguir, a depoente explica como o projeto de trabalho ‘Dez anos 
da Lei n. 10.639/03: possibilidades e desafios’ do Mais Educação se 
organizou.

Então já que nós trabalhamos dentro da lei, nossos conteúdos 
todos são desenvolvidos, dentro das questões étnico-raciais. 
No letramento, por exemplo, a professora está trabalhando os 
contos africanos, conhecendo um pouco da história da África. 
Dentro da pintura a professora partiu para o lado do artesanato, 
das máscaras, das mandalas. Na dança, nós procuramos 
trabalhar as músicas que falam das questões étnico-raciais. A 
professora passa os vídeos, explica, conta história, fala de quem 
é aquela música e por que estamos ensaiando. Na informática, 
a professora trabalha, também, com a questão dos contos, 
pesquisas a respeito das questões da África, da natureza. 
(CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Observou-se que em todas as reuniões e eventos festivos da esco-
la havia um grupo de crianças que participavam das atividades acima 
citadas, apresentando o resultado do que vinham trabalhando.

Constatou-se, também, que, nos dias de culminância, boa parte 
das produções no campo das relações raciais é dos alunos que estão 
no programa. Inclusive, a maioria dos registros fotográficos que a es-
cola disponibiliza está centrada neles13.

Com a reforma iniciada em 2012 e finalizada em 2013, a escola14 
se beneficiou de algumas construções que o programa tem se bene-
ficiado, como a sala de informática, que recebeu 15 computadores 
e ar condicionado, porém, por falta de instalação elétrica adequada, 
a internet teve seu funcionamento adiado por alguns meses. A sala 
conta com uma monitora do programa, que ministrava aulas de infor-
mática, com duração de uma hora, às crianças presentes.

13 Ver Blog da escola. Disponível em: http://terezaloboeducamais.blogspot.com.br/
14 As informações descritas sobre a organização são referentes ao final do mês de julho 

de 2014, porém as modificações continuaram ocorrendo.

http://terezaloboeducamais.blogspot.com.br/
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Também se construiu uma sala que deveria ser um auditório 
para acomodar cinquenta pessoas, mas até o momento da realização 
da pesquisa, as cadeiras não haviam chegado. A sala tinha quatro ven-
tiladores, janelas estreitas e sua localização fazia com que, no período 
vespertino, a luz do sol chegasse com maior intensidade ao ambien-
te. No período da pesquisa, a sala estava dividida em duas: espaço 
de letramento, do programa Educa Mais, e dispensa, para guarda dos 
materiais de construção.

Na parte que funcionava o letramento era visível, através de 
cartazes, pinturas, decalques, produções escritas, mapas e dese-
nhos, a preocupação da coordenadora do programa e das monitoras 
em abordar a temática, em consonância à implementação da Lei n. 
10.639/03.

Outro caminho observado foi o de que a escola tem buscado 
superar a invisibilidade do negro, através de formações em roda e 
cursos de aperfeiçoamento, extensão e especialização. Nota-se, nos 
relatos, a presença da fragilidade conceitual do trabalho na roda de 
conversa, porém esta tem sido, na dimensão pedagógica, o suporte 
mais relevante da escola, se constituindo num momento bastante 
participativo:

Teve RC, na qual a nossa assessora veio falar um pouco sobre 
a África, sobre os grandes líderes que tivemos no passado, eu 
não estou me lembrando um. Falando deles, de certa forma 
eram de pele clara. Mostrando a origem de cada um, tinham 
origem do Egito, da África mesmo. Mas foi assim, um suporte 
para trabalharmos os países, o que existe em cada país da 
África. São 52 países da África, é uma grande diversidade, 
aprendizagem, mesmo não estando lá. (BROMÉLIA. Entrevista. 
Cuiabá, 01/06/2014).

No trecho do depoimento de Cravo (ENTREVISTA. Cuiabá, 
27/05/2014), nota-se que a roda de conversa, quando ministrada 
pelo professor da escola, é desenvolvida a partir dos conhecimentos 
que eles vêm adquirindo no senso comum ou não: “Quem vem dá um 
tema na roda de conversa daquilo que ele pode passar, aquilo que ele 
está trabalhando. Tem pessoas que podem ir além, que são os pró-
prios profissionais que trabalham com a gente”.
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Também constatamos que as culminâncias, nos finais de bimes-
tre, têm ajudado os professores na sistematização e materialização 
das intenções propostas no trabalho com educação para as relações 
étnico-raciais, exigindo, durante o processo de ensino-aprendizagem, 
um produto relacionado ao assunto abordado, além de mostrar aos 
pais e à SME o que se está fazendo pedagogicamente:

Na feira, a culminância é o momento, a gente vê que os pais vêm. 
Se vier é porque gostaram, estão esperando algo, aprendendo. 
(TULIPA. Entrevista. Cuiabá, 10/06/2014).

Quando tem culminância a SME vem procurar saber, estar 
conhecendo o que foi passado na escola, mas assim, eu não sei 
se toda a secretaria vem acompanhando o que acontece dentro 
da escola. (BROMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 01/06/2014).

A gente faz, não tem tanto conhecimento, mais o trabalho 
que é exposto é bem feito com uma boa exposição. (VIOLETA. 
Entrevista. Cuiabá, 01/06/2014).

A depoente Violeta explicita a falta de conhecimento quanto aos 
conteúdos pertinentes à História da África e contribuições da cultura 
afro-brasileira e africana, contudo, se esforça por demonstrar à co-
munidade escolar ações em prol da educação antirracista. Essa dinâ-
mica pode evidenciar a imposição da Lei n. 10.639/03 no interior da 
escola, como resultado de políticas públicas, mas também denuncia 
a carência de políticas mais incisivas em relação à formação inicial e 
continuada.

Nesse processo, promover mudanças no currículo escolar brasi-
leiro, em função de estimular novos valores e posturas com respeito 
às diferenças e características fenotípicas, se tornou um desafio, vis-
to as situações adversas vivenciadas pela escola com relação ao que 
preconizam as diretrizes educacionais para a educação das relações 
étnico-raciais.

Vale salientar que a prática pedagógica, das professoras da es-
cola pesquisada, motivada para a educação das relações étnico-ra-
ciais, nem sempre favorecia a promoção da igualdade racial, mas sim 
porque era obrigatória a aplicação da Lei n. 10.639/03. Nessa me-
dida, a aplicação da referida lei, neste estudo, é caracterizada pela 
ambiguidade. Todas as entrevistadas disseram, através do projeto de 
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trabalho, aplicar saberes sobre a África e os negros, divulgando o re-
sultado do trabalho à comunidade, porém, na aplicação do projeto 
trabalhado, nem sempre foi possível, na sua integralidade, promover 
a igualdade racial.

3.5.1  AÇÃO PEDAGÓGICA 

A maioria das depoentes afirmou que a sua percepção com rela-
ção à educação das relações étnico-raciais só veio com a visibilidade 
da lei, nos cursos de formação ou no ambiente da escola pesquisada:

Eu comecei a trabalhar... Acho que tem três anos, aqui na escola 
mesmo, trabalhando com esse projeto. Praticamente a gente 
tem que sentir, tem que fazer o projeto da escola e passa a se 
interessar também. Tem três anos isso. (PROTEIA. Entrevista. 
Cuiabá, 20/06/2014).

Até o ano de 2009, muito pouco se falava em relações raciais 
nas escolas em que trabalhei. Trabalhávamos o tema somente 
no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Até então 
eu não sabia como lidar com as questões de discriminação e 
racismo no cotidiano escolar. Em 2010, surgiu a oportunidade 
de participar do curso de aperfeiçoamento em Relações Raciais 
oferecido pela UFMT. O bom desse curso é que foi a maior parte 
online onde podíamos acessar à noite, de madrugada, finais de 
semana, enfim, nós fazíamos o nosso horário. Como tema me 
despertou interesse em aprender como lidar com a questão 
racial. (VIOLETA. Entrevista. Cuiabá, 01/06/2014).

Gomes et al. (2012), em organização de pesquisa com várias re-
gionais do Brasil, fomentada pelo MEC, buscaram levantar informa-
ções sobre práticas pedagógicas na perspectiva da educação para as 
relações étnico-raciais, em consonância com a Lei n. 10.639/03. O le-
vantamento revelou, a partir das 36 escolas pesquisadas, diferentes 
graus de enraizamento, evidenciando experiências bem-sucedidas a 
partir da presença do coletivo:

Nessa perspectiva, observou-se que o envolvimento do coletivo 
de professores(as), em vez de práticas personificadas e/ou 
isoladas, e a inclusão da temática ou dos projetos desenvolvidos 
no PPP da escola facilitam a continuidade das atividades 
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desenvolvidas, a despeito da transferência de um(a) docente 
específico, o que, em alguns casos, e não só em projetos relativos 
à temática étnico-racial, tem significado o fim de trabalhos 
promissores no interior de instituições escolares. (GOMES et al., 
2012, p. 75).

No caso da presente pesquisa, aparece nas entrevistas o nome 
da professora Camélia como uma das mais antigas na escola, como a 
que iniciou o projeto em prol de uma educação antirracista, a partir 
de um curso de aperfeiçoamento. Além dela, tem relevo o da coor-
denadora, não se observando, contudo, a indicação de alguém como 
propulsora das finalizações dos projetos empreendidos, mas da refe-
rência à escola, ao coletivo. Como diz a professora Margarida: “É um 
projeto da escola toda”. (ENTREVISTA. Cuiabá, 26/06/2014).

O primeiro projeto de trabalho desenvolvido na escola em prol da 
implementação da lei foi de autoria da professora Camélia, concursa-
da, atuando há 17 anos na unidade escolar. Na época, o interesse na 
construção do projeto surgiu a partir de um curso de aperfeiçoamen-
to em Relações Raciais, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pes-
quisas sobre Relações Raciais e Educação/NEPRE-UFMT, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá:

Eu fiz o curso de Aperfeiçoamento ‘Trabalhando as diferenças 
nas séries iniciais’, em 2005. Quando eu fiz esse curso estava com 
a turma de educação infantil. Fazendo o curso, eu senti assim a 
necessidade de começar a trabalhar com as crianças as questões 
étnico-raciais. (CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Como se percebe no depoimento, foi a formação continuada que 
a fez pensar sobre as relações raciais e a necessidade de intervir nas 
questões étnico-raciais. Segundo a mesma depoente, foi ela a única 
a fazer o curso de aperfeiçoamento, porque a SME definiu uma vaga 
para cada escola. Assim, ela seria a multiplicadora nessa escola.

Eu fui fazer este curso pra me tornar multiplicadora para os 
outros professores. Porque na época... Na verdade, quando vem 
os cursos para a escola: ‘ah, você tem esse curso tal’. Como eu já 
gostava do assunto em si, eu fui fazer, e me apaixonei. (CAMÉLIA. 
Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).
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Segundo depoimentos, as primeiras ações de implementação da 
lei no município de Cuiabá, em parceria com o NEPRE/UFMT, “acon-
teceu em 2005 na Universidade Federal. Naquele primeiro momento, 
um curso de aperfeiçoamento dentro da Lei n. 10.639/2003. Eu fiz, o 
curso trabalhava as diferenças nas séries iniciais” (CAMÉLIA. Entre-
vista. Cuiabá, 23/05/2014).

A função de multiplicadora, inicialmente feita por Camélia, pos-
sibilitou aos professores da escola pesquisada a obtenção de cons-
ciência da existência de manifestações racistas nas relações de 
ensino-aprendizagem. O depoimento explicita como isso aconteceu 
com ela.

Essa turma sempre tinha o negócio de falar menino negro para 
o colega, estranho. Um dia levantando em sala de aula quantos 
acreditavam ser negros, pardos, isso depois de ter explicado. 
Quando chegou a vez dele, disse ser branco. Tudo bem, se ele 
acredita que é, falei. Isso me chamou atenção, porque a criança 
não considerava ser negra e sim branca. Não parda! Foi das 
questões que eu não consegui entender, resolver e explicar. 
Dei continuidade no trabalho, mas fiquei curiosa. Por que 
uma criança negra diria que... Será que é porque ela sempre 
vê isso?, me questionei. Nas plaquinhas de sala de aula você 
pode observar os desenhos de EVA, as gravuras, nunca vê uma 
criança negra, parda, as diferenças. Daí comecei a deixar as 
crianças verem imagem da valorização, somos descendentes, 
uma mistura. (TULIPA. Entrevista. Cuiabá, 10/06/2014).

A reflexão da ação pedagógica na escola sob o recorte racial si-
nalizou, para a depoente Tulipa, novas experiências pessoais e pro-
fissionais com respeito à diferença. Como diz Nóvoa (2009), a ação 
pedagógica e experiências pessoais são indissociáveis e se articulam. 
Os relatos a seguir, por exemplo, evidenciam como o conhecimento 
em relações raciais influenciou a vida pessoal e a ação pedagógica 
das depoentes.

Colocamos cartazes no mural, para a criança ver, observar que 
há diferença. O diferente é bom. Imagina se tudo fosse branco, 
se todas as coisas fossem azuis. Precisa ter o diferente para ser 
gostoso. Em relação a mim mesma, meu ser, por meu avô, minha 
avó serem negros. Eu ouvia ‘negro quando entra...’ Assim, umas 
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piadas sem graça, que não entendi o porquê (TULIPA. Entrevista. 
Cuiabá, 10/06/2014).

A questão de se conhecer, ter mais conhecimento e quanto 
mais eu me interessei por esse tema, ao qual trabalhei, quis 
saber mais sobre ele. Pesquisando conheci minha origem, eu 
sou negra. Quando criança odiava saber que era negra. Ia para 
escola e sempre tinha aquele apontamento, e hoje não, posso 
dizer que sinto orgulho de ser. (BROMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 
01/06/2014).

Para mim, trabalhar as questões étnico-raciais é tudo. Eu me 
reconheço como negra e ajudo as crianças a se identificarem, 
também, como negra, a se valorizarem a terem autoestima. 
(CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Pode-se dizer que a multiplicação de conhecimento sobre re-
lações raciais permitiu as professoras negras refletirem sobre suas 
histórias de vida, as relações raciais vivenciadas e as percepções de 
suas exclusões sociais, devido à cor da sua pele. As falas relatam a 
compreensão da necessidade de se fazer com que “os alunos negros 
deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo” (PARE-
CER CNE/CP n. 03/2004, p. 18).

A professora Tulipa (ENTREVISTA. Cuiabá, 10/06/2014) con-
cluiu sua fala, dizendo: “Isso fez com que eu procurasse aproveitar, já 
que existe uma lei, ela está aqui, então vamos dar continuidade”. Isto 
é, para ela, a percepção dos fenômenos racistas no ambiente escolar, 
a partir das formações ocorridas na escola, motivou-a à prática peda-
gógica da educação para as relações raciais.

No depoimento da professora Camélia há o relato da influência do 
curso de aperfeiçoamento nas suas escolhas pedagógicas, assim como 
a preocupação de fazer com que as crianças se percebam importan-
tes e não sofram discriminação: “Eu comecei esse trabalho dentro da 
escola Tereza Lobo, devido a esse curso e à necessidade de fazer com 
que as crianças pudessem, ali, na educação infantil entender que a 
cor da pele não fazia diferença” (ENTREVISTA. Cuiabá, 23/05/2014).

Outro depoimento que reforçou a importância da formação na 
escola apareceu quando Suspiro relatou que, em 2011, a coordenado-
ra anterior participou do curso a Cor da Cultura como multiplicadora 
e, quando retornou à escola, cumpriu a função representada.



98

A professora multiplicadora participou de todo o curso e trouxe o 
material da Cor da Cultura, e teve que repassar e me acompanhar 
porque não ia continuar na escola. Então nesse ano peguei o 
material para estudar, para na semana pedagógica repassar 
para os professores. (ENTREVISTA. Cuiabá, 20/05/2014).

O curso a Cor da Cultura15 é um projeto do MEC que busca propor-
cionar formações reflexivas sobre a História da África e contribuições 
da cultura africana e afro-brasileira. A depoente aponta que, antes do 
projeto a Cor da Cultura, outros projetos de formação encaminhados 
pela SME foram empreendidos pela escola:

A formação da Cor da Cultura foi em 2011. Antes da Cor da 
Cultura já havia uma proposta da Secretaria Municipal de 
Educação. Por causa da Lei já havia a proposta ‘Brasil Abraça 
África’ e outros materiais que a secretaria forneceu para os 
professores (SUSPIRO. Entrevista. Cuiabá, 20/05/2014).

A professora aponta para a existência de uma proposta vinda da 
SME, denominada Brasil Abraça África. Das informações levantadas, 
a denominação de fato era Cuiabá abraça a África, uma conferência 
proferida em 2008 para celebrar os avanços e possibilidades da im-
plementação da Lei n. 10.639/03 no município. Essa ação decorreu 
do Plano Educação na Diversidade da SME, composto pelos progra-
mas: Gestão em movimento, Currículo na diversidade e Revitalizando 
a formação.

Nos depoimentos que se seguem, as entrevistadas relatam sobre 
outras formações e a sua importância para aquisição de informações 
e conhecimentos sobre relações raciais, antes invisibilizados:

Em 2010, surgiu a oportunidade de participar do curso de 
Aperfeiçoamento em Relações Raciais. Em 2011, de fazer o curso 
de especialização em Relações Raciais e Educação na Sociedade 
Brasileira, ambos pela UFMT. [...] O tema me despertou interesse  

15 A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira 
por meio de programas audiovisuais, fruto de uma parceria entre o MEC, Fundação 
Cultural Palmares, Canal Futura, Petrobras e Centro de Informação e Documentação do 
Artista Negro (CIDAN). Iniciado em 2004, o projeto está apoiado na Lei n. 10.639/03, 
que estabelece o ensino da História da África e dos negros nas escolas brasileiras. 
Disponível em: http://www.portaldaigualdade.gov.br/acoes/a-cor-da-cultura. 
Acesso em: 10 dez. 2013.

http://www.portaldaigualdade.gov.br/acoes/a-cor-da-cultura
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em aprender a como lidar com a questão racial. Eu me dedicava 
bastante. Pude conhecer as obras de diversos autores que 
abordavam temas interessantíssimos. (VIOLETA. Entrevista. 
Cuiabá, 01/06/2014).

Aqui na escola e depois com a professora Nailze que veio falar 
bastante na pós-graduação da importância. Era um grupo de seis, 
sete professores que, justamente, estávamos dentro da escola. A 
minha pós-graduação era para a educação infantil mesmo. [...] 
Mais formação para os profissionais voltados para esse tema, 
porque quanto mais base teórica tiver, mais conhecimentos, 
mais isso fortalece para a gente poder passar aos alunos. Senão 
a gente não vê tanta importância. (MARGARIDA. Entrevista. 
Cuiabá, 26/06/2014).

Às vezes eu paro e penso se estou no caminho certo, porque a 
gente não tem uma receita pronta, pra trabalhar as questões 
étnico-raciais. Hoje você tem inúmeras literaturas, você tem 
muito material, mas às vezes você pensa assim que não sabe 
muito bem lidar com essas questões. Eu penso assim. Agora 
tenho que aprender mais, mais, mais, mais. Precisamos ter 
mais curso de formação teórica. (CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 
23/05/2014).

Os cursos de formação tendem a trabalhar conceitos que desmi-
tificam o imaginário racial socialmente construído, estabelecendo 
novas relações raciais. Neste trecho, por exemplo, a professora expli-
ca como o fator cor implicava as relações de ensino-aprendizagem:

Quando a gente pede para a criança trazer um papel de EVA, cor 
de pele. Mas, que pele? Branca, negra, vermelha, isso faz a gente 
refletir muito. Realmente isso foi um dos maiores insights que 
eu tive. (MARGARIDA. Entrevista. Cuiabá, 26/06/2014).

É evidente que a formação continuada é determinante, pois só a 
partir dela as ações em sala de aula, sob o recorte racial, vão proces-
sualmente mudando e se aperfeiçoando por meio de novas posturas 
e práticas pedagógicas da educação para as relações étnico-raciais. A 
depoente Camélia (ENTREVISTA. Cuiabá, 23/05/2014) explica que a 
formação continuada foi responsável pela mudança de postura, pois 
a fez ver como estava envolta em preconceito. “Quando eu comecei 
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esse trabalho. Fazer esse curso, percebi que eu mesma tinha precon-
ceito. Coisas enraizadas em mim, que eu transmitia para as crianças 
na sala de aula, na educação infantil”.

Observa-se que a escola tem se envolvido em projetos referentes 
às políticas educacionais que objetivam implementar ações em con-
sonância com a Lei n. 10.639/03 e suas Diretrizes. Nesse sentido, é 
pertinente salientar a presença da SME na escola, na pessoa da asses-
sora pedagógica. Os depoimentos que se seguem explicam como isso 
acontece e a que favorece:

Mas com certeza, com a ajuda da assessoria da Secretaria a gente 
conseguiu desenvolver melhor os caminhos. Para chegarmos aos 
projetos que este ano desenvolvemos a gente achou reunindo 
coletivamente nas rodas de conversa, buscando entre nós o que 
a gente queria e aonde queríamos chegar. (SUSPIRO. Entrevista. 
Cuiabá, 20/05/2014).

Na roda de conversa, a nossa assessora veio falar um pouco 
sobre a África, falou um pouco sobre os grandes líderes que teve 
no passado. (BROMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 01/06/2014).

Observa-se nas entrevistas que a participação da escola em pro-
jetos de  formação, em parceria da SME com outros órgãos, tem con-
tribuído para a criação de um suporte pedagógico mínimo, que dá 
subsídios estratégicos às professoras investigadas, para a educação 
das relações étnico-raciais e inclusão de conteúdos da História da 
África e contribuições da cultura afro-brasileira e africana. A profes-
sora Suspiro relata que, após participar do curso a Cor da Cultura, fo-
ram disponibilizados à escola materiais de suporte pedagógico. “Eles 
disponibilizaram CD, DVD, sugestão de leitura, material no site da Cor 
da Cultura, mas isso serviu de começo do trabalho” (ENTREVISTA. 
Cuiabá, 20/05/2014).

Buscando compreender a importância das formações no com-
portamento motivado para a educação das relações étnico-raciais, 
perguntei às entrevistadas como ocorriam as formações continuadas 
na escola sobre relações raciais:

Tive algumas formações aqui na escola, tipo RC. Sempre participei 
de tudo que tem na escola, eu participo. Desde 2010, quando 
entrei na escola, estava meio perdida, não sabia trabalhar em 



101

relação a isso, e depois a gente vai adquirindo conhecimento, 
vai aprendendo a trabalhar. (BROMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 
01/06/2014).

Hora atividade muito importante, porque é nesse momento que 
dá para a gente parar e pensar um pouco, o que falta. Se é por esse 
caminho ou não. Fazer a autoavaliação do caminho que a gente 
está pegando para o desenvolvimento do projeto. Saber, ainda, 
se dá para sistematizar todas as informações que as crianças 
vão passando. (SUSPIRO. Entrevista. Cuiabá, 20/05/2014).

Na nossa última roda de conversa foram discutidas as relações 
étnico-raciais, porque nós sentimos essa necessidade. Então 
a escola convidou uma pessoa para que viesse aqui dar esse 
começo de formação, mas nós precisamos de ainda mais. Eu falo 
assim, ‘nós, escola, nós precisamos de mais, pra poder realmente 
saber trabalhar com essas questões’. (CAMÉLIA. Entrevista. 
Cuiabá, 23/05/2014).

Observa-se que as depoentes reconhecem a importância da for-
mação continuada na escola, mas, por outro lado, nota-se uma ex-
pectativa em relação a quem deve fomentá-la na escola. A depoente 
Cravo fala: “Deveria ter um professor capacitado, gabaritado, para 
aplicar os temas, porque a gente tenta o que consegue, mas tem pes-
soas que já estudaram muito e já aprofundaram. Tem pessoas com 
capacidades maiores”. (ENTREVISTA. Cuiabá, 27/05/2014).

No desenvolver das entrevistas, evidenciou-se entre as depoen-
tes certa insegurança com relação ao domínio da temática, talvez seja 
um indicativo de que a formação inicial ou continuada sobre relações 
raciais precisa estar, neste momento sócio-histórico, em intenso e 
contínuo processo de análise, até que se construam, no imaginário 
do grupo de educadores, novas experiências sobre as relações raciais.

As depoentes relatam existir dificuldades físicas, materiais, pe-
dagógicas, financeiras e de relação pessoal que, durante o ano, atra-
palham os trabalhos, porém as professoras as enfrentam buscando 
nos campos de possibilidades as condições efetivas de trabalho.

Nos depoimentos que se seguem, as professoras entrevistadas 
discorrem sobre as possibilidades e artimanhas utilizadas para exe-
cutar as ações propostas nos projetos de trabalho:
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O professor usa muito do seu recurso financeiro, do bolso. 
Pesquisa fora do trabalho. Eu não tenho na escola um 
computador que eu possa utilizar livros para pesquisar. Aquela 
coleção tem um exemplar. De tudo que eu pedi ela falou que não 
podia comprar nada. Tipo ‘se vira com o que você tem’. Como 
eu sairei para ir ao zoológico com as crianças? (GERÂNIO. 
Entrevista. Cuiabá, 18/06/2014).

Vou dizer assim, tem duas partes: uma da escola e outra da 
minha. Quando na escola não tem, corro atrás. A questão da 
figura, as figuras coloridas geralmente você tem em casa e tira 
da internet. Quando trabalhamos as palavras, idioma. Tivemos 
que trazer, por exemplo, de casa o fubá. O fubá é uma palavra de 
origem de lá, e eu o trouxe da minha casa. É um objeto diferente 
que você não vai encontrar na escola. (BROMÉLIA. Entrevista. 
Cuiabá, 01/06/2014).

Nota-se insatisfação da entrevistada com a falta de recursos fi-
nanceiros, sinalizando que os problemas da escola estão na depen-
dência da gestão. Na entrevista em curso, ela afirma: “Não é só ajuda 
financeira. Por exemplo: você quer pesquisar, sair ver as coisas na 
hora atividade. Não podia [...] A gestão precisa entrar com esse olhar 
diferenciado nos apoiando, ajudando” (GERÂNIO. Entrevista. Cuiabá, 
18/06/2014).

Mas essa percepção não é de todas. Salientamos que em comum 
ao desdobramento do conceito de campo de possibilidades de Velho 
(1999), todas as entrevistadas buscam fortalecer os projetos indivi-
duais e coletivos pelos meios que têm, reconhecendo suas dificulda-
des, mas se ancorando nas possibilidades e saberes do grupo para 
pensar e almejar um futuro de emancipação social.

Entretanto, todas elas foram unânimes ao dizer que a formação 
é um dos fatores determinantes na implementação de políticas an-
tirracistas e que mudanças não acontecem por acaso, no estalar de 
dedos, mas processualmente, com estudos e pesquisas no interpre-
tar os fenômenos racistas e no pensar estratégias de construção de 
ensino-aprendizagem baseados no respeito. Num dos depoimentos 
se lê:

Formação, os professores precisam de formação. Nós somos 
muitos professores novos na sala de aula que chegou agora. No 
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momento de fazer o desenvolvimento do seu próprio projeto ele 
entrou em desespero, porque ele não sabia que caminho tomar, 
ele não sabia como ele ia começar. Então é formação mesmo. 
(CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Nota-se que a depoente acredita que formação seja o caminho 
para se capacitar e se qualificar enquanto profissional, e sua falta pre-
judica a elaboração de projetos e ações capazes de interferir positiva-
mente nas relações raciais.

Enfim, na escola pesquisada nota-se um campo de possibilida-
des, dentre eles, a projeção do projeto de trabalho, que se revelou 
um meio de sistematização do saber pedagógico que as depoentes 
consideram ser um instrumento de transformação.

A análise a esse respeito é de que os projetos individuais para im-
plementação de práticas pedagógicas, consoantes à Lei n. 10.639/03, 
foram construídos na escola estudada a partir de uma temática geral, 
com referência a projetos anteriores, o que se comprova em vozes de 
professores:

Então, a professora que tinha esse projeto abriu, socializou, 
expandiu e a escola toda abraçou como muito importante. E 
assim ganhamos mais espaços. (SUSPIRO. Entrevista. Cuiabá, 
20/05/2014).

E no segundo semestre do ano eu vim para cá e chegando aqui 
me deparei com a escola inteira toda decorada, com o tema 
voltado para este trabalho da africanidade. Agosto de 2011. 
Tinha acabado de acontecer a apresentação desse projeto e 
tomei parte. Achei interessante. (MARGARIDA. Entrevista. 
Cuiabá, 26/06/2014).

O fato é que as depoentes - ao elegerem nos projetos de traba-
lho o que lhes parecia relevante, suas prioridades e escolhas para a 
concretização da sua intenção – buscaram transmitir informações, 
mesmo que no âmbito do senso comum pedagógico, e, no caminhar, 
negociaram, trocaram experiências, se adaptaram, aproveitando as 
condições favoráveis e aprendendo com as desfavoráveis.
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3.5.2 PAPEL DA ESCOLA COMO PROPONENTE DE      
COMPORTAMENTO MOTIVADO

Observamos que a escola tem se envolvido em programas refe-
rentes às políticas educacionais que objetivam implementar ações em 
consonância com a Lei n. 10.639/03, especialmente com a presença 
da assessora pedagógica na formação coletiva e na hora atividade16 
dos professores da escola pesquisada, acompanhando e sugerindo 
medidas em relação à incorporação e abordagem das questões étni-
co-raciais, instrumentalizando os profissionais com textos para leitu-
ra e discussão.

Nesse sentido, é pertinente salientar a presença da SME na esco-
la, na pessoa da assessora pedagógica:

Mas, com certeza, com a ajuda da assessoria da Secretaria a gente 
conseguiu desenvolver melhor os caminhos. Para chegarmos 
aos projetos que este ano desenvolvemos a gente achou se 
reunindo coletivamente nas rodas de conversa, buscando entre 
nós o que a gente queria e aonde queríamos chegar. (SUSPIRO. 
Entrevista. Cuiabá, 20/05/2014).

Teve na roda de conversa, na qual a nossa assessora veio falar 
um pouco sobre a África, falou um pouco sobre os grandes 
líderes que teve no passado. (BROMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 
01/06/2014).

Constata-se pelos depoimentos que a assessora pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação prestava suporte pedagógico às 
formações, sempre que solicitada, além da disponibilização de docu-
mentos referenciais para a educação das relações étnico-raciais.

Foi possível observar, durante o tempo de permanência na esco-
la, que havia um encontro mensal, no período noturno, destinado à 
formação coletiva. Nesses dias, também, ocorriam os informes e algu-
mas decisões sobre reuniões de pais e situação financeira da escola.

Percebe-se que os momentos de formação pedagógica coletiva 
do grupo acabavam sendo prejudicados devido a outros assuntos co-

16 Lei n. 11.738/08, dispõe sobre o piso salarial. Refere-se no § 4º à composição da 
jornada de trabalho, para a qual se deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) 
da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/
l11738.htm Acesso em: 12 dez. 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
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locados na pauta, restando pouco tempo à formação propriamente 
dita. Porém, essas discussões eram extremamente importantes e as 
decisões tomadas no coletivo, pois funcionavam como controle social 
das ações desenvolvidas na escola.

O encontro coletivo de formação continuada foi denominado 
Projeto Roda de Conversa e composto de dois momentos específicos: 
no primeiro, a Secretaria Municipal de Educação definia as priori-
dades de estudos, como Roda de Conversa Formação (RCF) e, num 
segundo momento, a escola definia suas prioridades, Roda de Con-
versa Escola (RCE).

No PPP de 2009 (p. 68), a roda de conversa era “um espaço de 
reflexão e estudo sobre a função social e pública da escola, bem como 
a compreensão do momento histórico em que vivemos”.

Foi a partir dessas formações coletivas que a escola tomou a deci-
são de cumprir as determinações legais previstas no artigo 26A da LDB 
9.394/96, através dos projetos de trabalho. No relato das entrevista-
das, eles são desenvolvidos para dar cumprimento à determinação da 
lei, estendendo a cobrança não só às escolas, mas também aos profes-
sores. As entrevistadas afirmam que a Secretaria de Educação (SME) 
cobrava a aplicabilidade da lei na escola, e isso fazia com que se sentis-
sem obrigadas a incorporarem ações em consonância com a legislação:

A Secretaria Municipal de Educação manda um comunicado. 
Propõem o projeto. Através desses projetos que eles propõem 
para a escola a coordenação passa para a gente, é lógico, nos 
reunimos e conversamos, cada um fica com seu tema. (CRAVO. 
Entrevista. Cuiabá, 27/05/2014).

O projeto da escola é trabalhar africanidade, todo mundo tem 
que trabalhar africanidade. (PROTEIA. Entrevista. Cuiabá, 
20/06/2014).

O primeiro projeto de trabalho, pivô de toda a ação na escola 
em prol da implementação da lei, como dito, teve início a partir de 
um curso de formação. É evidente que a formação continuada foi de-
terminante, pois só a partir dela que a depoente refletiu sobre suas 
ações em sala de aula sob o recorte racial, e foi processualmente mu-
dando e se aperfeiçoando nas posturas e práticas pedagógicas com 
educação para as relações étnico-raciais.
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Segundo a depoente em questão, a presença exclusiva dela 
nesse processo inicial de formação em relações raciais foi porque 
havia apenas uma vaga, para um(a) professor(a), que seria o(a) 
multiplicador(ora) na escola:

Eu fui fazer este curso pra me tornar multiplicadora para os 
outros professores. Porque na época... Na verdade, quando vem 
os cursos para a escola: ‘ah, você tem esse curso tal, ninguém quis 
fazer o curso’. Como eu já gostava do assunto em si, eu fui fazer, e 
me apaixonei. (CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Como nem todas as professoras investigadas receberam forma-
ção continuada em relações raciais, o interesse pela temática se apre-
sentou por outras vias. Os depoimentos apontam o papel da escola 
na construção do projeto de trabalho em prol da Lei n. 10.369/03, 
como política pedagógica da escola. O projeto de trabalho, segundo 
relato das depoentes, ajudou-as na elaboração de estratégias e estu-
dos voltados ao combate do racismo. Assim, os projetos, ao serem 
construídos, foram permitindo alguns insights. No trecho a seguir, a 
professora explica como desenvolveu o projeto e como conseguiu in-
formações sobre a temática:

Então, às vezes, a gente não sabe como lidar com a situação e 
comecei a trabalhar na escola. [...] Durante o ano vou fazendo 
a incisão dele na minha turma com algumas falas, trabalhos, 
filmes e conscientização. Não tenho curso de formação na área. 
Sempre procuro investigar na internet, leio bastante, gosto 
de ler. É pesquisa, vídeos, sempre com alguma colega tirando 
dúvidas. (CRAVO. Entrevista. Cuiabá, 27/05/2014).

A fala de Cravo revela uma rede de apoio entre os professores da 
escola pesquisada para a implementação da temática. No trecho a se-
guir, a depoente relata como a proposta pedagógica para a educação 
das relações étnico-raciais foi apresentada aos novos professores que 
chegaram à escola.

Suspiro, juntamente com a Camélia, apresentou o trabalho que 
já vinha há muito tempo sendo feito, numa reunião de conversa, 
no início do ano. E a partir daí começamos. Ela sempre vem com 
um trabalho, sempre vem com um suporte,  vem incentivando o 
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professor a fazer a pesquisa, buscar. Ela indica os caminhos, os 
livros. (TULIPA. Entrevista. Cuiabá, 10/06/2014).

Por certo, a presença discursiva de um projeto da escola em prol 
da implementação da Lei n. 10.639/03 provocou a mobilização do 
grupo na execução da proposta. No depoimento que se segue, é no-
tável a força do projeto enquanto produção coletiva: “O projeto da 
escola é trabalhar africanidade, todo mundo tem que trabalhar afri-
canidade”. (PROTEIA. Entrevista. Cuiabá, 20/06/2014).

Entretanto, é necessário, como ressalta o depoimento a seguir, 
mais do que uma ação pedagógica em si sobre relações raciais, mas 
sim o que, politicamente, essa ação pedagógica poderá mudar do 
imaginário racial, visto que socialmente construído. Ou seja, uma 
ação pedagógica capaz de desnaturalizar práticas racistas, de cons-
truir novos significados e projetos de transformação: “Mais que 
mobilizar, porque você trabalha um tema geral, é uma mobilização, 
precisa mais que mobilizar, conscientizar. Os valores, a importân-
cia, o significado desse povo para nós. O reconhecimento de todo 
esse trabalho que eles fizeram” (MARGARIDA. Entrevista. Cuiabá, 
26/06/2014).

Assim, como também para Velho (2004, p. 107), o projeto deve 
ser construído mediante a produção cultural do indivíduo, que com-
preende a sua realidade global e a transforma: “Ou seja, os símbolos e 
os códigos não são apenas usados: são transformados e reinventados, 
com novas combinações e significados”.

Verifica-se, nos depoimentos a seguir, como as intenções postas 
no projeto de trabalho foram produzidas e concretizadas.

Eu tentei passar para as crianças o valor desse povo, pura beleza. 
E trabalhamos as cores, o tecido, o modelo. Tenho um livrinho 
simples, mas que amei trabalhar com ele, porque dele consegui 
trabalhar tudo. A linda garota angolana. Encontrei na internet, 
pintei e fizemos um livrinho. (MARGARIDA. Entrevista. Cuiabá, 
26/06/2014).

Desde o início do ano, com os projetos de sala de aula, trabalhamos 
atividades voltadas à lei. Assim, passamos filminhos, livrinhos, 
histórias, bastante coisa a gente trabalhou. Assistimos vídeos, 
li livros, pesquisei bastante e encontrei bastante projetos. 
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Encontrei alguns livros de 3º e 4º ano que faziam essa relação 
entre um país da África e um estado do Brasil. Por isso que até 
escolhi esse tema dos animais. (GERÂNIO. Entrevista. Cuiabá, 
18/06/2014).

Trabalhei com brinquedos e brincadeiras da época, da 
cultura. Fizemos muitos brinquedos de reciclagem, fizemos 
bonequinhas pretas. Li muitas historinhas para eles sobre o 
tema. Trabalhava muito o livro Cabelo de Lelê. Minha exploração 
foi mais nisso aí. Esse ano aqui foi o projeto do Egito, que 
também faz parte. (PROTEIA. Entrevista. Cuiabá, 20/06/2014).

Destaca-se, nos depoimentos, o empenho pessoal do grupo pesqui-
sado em consolidar o que parecia ser a educação para as relações étnico-
-raciais. No entanto, percebeu-se que o projeto de trabalho deveria ser 
reinventado, ganhando outros significados a cada temporada. Os de-
poimentos de duas depoentes ajudam-nos a entender o aprimoramen-
to dos projetos de trabalho voltados para uma educação antirracista:

A Lei veio esse ano para a gente com mais força. Como se diz: 
mais incisiva: Trabalhe sobre a lei, diga e fale sobre a lei, mas o 
ato em si a gente já fazia, já vinha fazendo. (CRAVO. Entrevista. 
Cuiabá, 27/05/2014).

Naquele primeiro momento, a percepção que a gente tinha é  
trabalhar essas questões porque era uma imposição da Lei. Hoje 
eu penso assim, a lei está aí, tem que ser trabalhada, mas hoje 
não é mais a questão da Lei em si. Mas os próprios valores que 
nós temos que desenvolver uns para com os outros. (CAMÉLIA. 
Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Nas falas das entrevistadas, nota-se que o interesse pela aplica-
ção da Lei n. 10.639/03 veio como imposição da própria legislação. 
No entanto, as atitudes posteriores foram sendo sensibilizadas pelo 
conhecimento, posto que, para elaborar e executar o projeto de tra-
balho, seria necessário um mínimo de pesquisa.

Observou-se que os saberes mais presentes nos projetos de tra-
balho e descritos na metodologia são os provenientes do cotidiano 
escolar e da história de vida dos professores. Tardif (2002, p. 64) ex-
plica que o “saber profissional está, de certo modo, na confluência 
entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida indi-
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vidual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educa-
tivos, dos lugares de formação, etc.”.

Nesse sentido, a construção do projeto de trabalho pelo indivíduo 
nem sempre está em consonância com o grupo de interesse do qual faz 
parte, no entanto, a negociação é perceptível, o apoio entre os compo-
nentes da escola necessário para se eleger o que é relevante para o gru-
po e quais os campos de possibilidades que o indivíduo tem pela frente. 
O depoimento a seguir representa o tipo de negociação entre os atores 
da escola: “[...] sempre tem passeio para o Educa Mais e às vezes ela o 
disponibiliza para educação infantil ou para outras séries, esse ano não 
foi possível” (GERÂNIO. Entrevista. Cuiabá, 18/06/2014).

Severino (1998, p. 85) argumenta que a escola, como agente so-
cial, deve considerar, além do seu projeto pedagógico, outros dois que 
estão ligados à vontade e  ao agir do ser humano: “[...] de um lado, o 
projeto político da sociedade e, de outro, os projetos pessoais dos su-
jeitos envolvidos na educação” (apud CARIA, 2011, p. 31).

Dessa forma, o trabalho com a temática racial, na escola pesqui-
sada, tem ganhado espaço no currículo, pois as formações e divulga-
ção “boca a boca” têm proporcionado convites interessantes vindos 
da SME: “Nesse mesmo ano de 2011 foram colocados vários projetos 
para a gente expor a temática desenvolvida na escola no Seminário de 
Educação, lá da UFMT” (SUSPIRO. Entrevista. Cuiabá, 20/05/2014).

Outra via que despertou interesse e sensibilização pela temática, 
segundo o relato das entrevistadas negras, foi a percepção de si mes-
mas como protagonistas negras. O desenvolvimento de propostas 
para a educação das relações étnico-raciais no decorrer do trabalho 
profissional levou-as a reflexões das vivências e posteriores mudan-
ças de valores, posturas, o que beneficiou as relações raciais.

Os dados de IBGE (2011, p. 56), ao divulgar o estudo Pesquisa 
das Características Étnico-Raciais da População: Um Estudo das Cate-
gorias de Classificação de Cor e Raça (PCERP), destacaram como um 
dos resultados: 63,7% dos entrevistados afirmaram que a cor ou raça 
influencia na vida das pessoas. Em Mato Grosso, uma das federações 
pesquisadas observou que 59,6% das pessoas afirmaram essa influ-
ência. A pesquisa nesse quesito buscou “captar o grau de percepção 
dos fenômenos sociais de discriminação baseados na cor ou identifi-
cação racial das pessoas”.
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Constata-se pelos relatos que a prática pedagógica com educação 
para as relações raciais, presente nos projetos de trabalho e em cum-
primento da Lei n. 10.639/03, adicionada à formação continuada, fo-
ram elementos que permitiram aos professores a reflexão sobre sua 
história de vida, as relações raciais vivenciadas e a percepção de sua 
exclusão social devido à cor da pele. Daí, a compreensão da neces-
sidade de fazer com que “os alunos negros deixem de sofrer os pri-
meiros e continuados atos de racismo”17:“Eu comecei esse trabalho 
dentro do Tereza Lobo, devido a esse curso que eu comecei a fazer e 
devido à necessidade que eu senti de fazer com que as crianças pu-
dessem ali na educação infantil entender que a cor da pele não fazia 
diferença, sabe” (CAMÉLIA. Entrevista. Cuiabá, 23/05/2014).

Percebemos que a construção do projeto de trabalho de cada 
professor é resultado das experiências sociológicas, associadas às 
existenciais, pois foi a partir de uma formação continuada oferecida 
a uma professora multiplicadora que  possibilitou o início da reflexão 
da ação pedagógica na escola, e nela suas experiências pessoais. Ação 
pedagógica e experiências pessoais andam em parceria, visto que as-
sociadas.

Segundo Nóvoa (2009), a mudança na prática do professor de-
corre da relação entre identidade pessoal e profissional, a qual pro-
move, de certa forma, adesão a determinados projetos e mudanças 
sociais, e são essas escolhas identitárias que levam a práticas apro-
priadas e estabelecem compromisso com a adesão feita, uma vez que 
o professor só desenvolve um bom trabalho se conhecer o objeto de 
sua prática pedagógica. Fica difícil para ele fazer o que desconhece.

Então, as práticas pedagógicas com educação para as relações 
raciais bem-sucedidas são, provavelmente, feitas por quem tem en-
volvimento e formação com a questão racial. Contudo, se na prática 
educacional para as relações étnico-raciais faltar o elemento forma-
ção, não se pode dizer que serão práticas bem-sucedidas.

17 Parecer CNE/CP n. 03/2004, p. 18.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir sobre as motivações dos professores ante a im-
plementação da Lei n. 10.639/03 implicou dar visibili-

dade aos campos de possibilidades e às intervenções convergentes dadas 
no ambiente escolar pesquisado, considerando, ainda, as interações que 
os atores investigados deram a essas relações. Nesse sentido, a análise não 
se limitou aos dados objetivos e/ou subjetivos, mas ao seu cruzamento.

A escola conseguiu abarcar algumas das políticas públicas vol-
tadas à formação, fortalecendo o interesse e as possibilidades de 
intervir no currículo escolar, o que, inicialmente, ocorreu de forma 
assistemática. Com o desenrolar dos anos, a proposta de trabalho 
tem sido discutida, politicamente pensada e inserida no PPP, como 
estratégias para se fazer cumprir sua função social.

Nessa perspectiva, não encontramos uma motivação única, mas 
indícios de que elas são geradas pelas possibilidades de trabalho, pe-
las negociações e convergências de ideais e escolhas, compartilhados 
de experiências individuais, e depois formuladas como projeto de 
trabalho que converge em ações em prol da lei.

A presença de projetos de trabalho relacionados à questão racial, 
em anos seguidos, remete à ação coordenada sistematicamente, ao am-
biente propício e ao histórico de vida de cada professora, com vista 
ao desafio de implementar a Lei n. 10.639/03, e demonstra o volun-
tarismo e interesse da gestão escolar e dos professores em corrigir e 
resgatar a história e a contribuição da cultura africana e afro-brasileira.

Diante da análise, alertamos para a necessidade de políticas pú-
blicas articuladas ao trabalho da escola, posto que, assim, sua ação 
não dependerá do voluntarismo e boa vontade do professor, mas de 
medidas que promovam espaços democráticos com conhecimento e 
posturas educadas para as relações étnico-raciais.

Percebemos que há limitações nos projetos de trabalho, como a 
falta de incorporação da matemática às questões étnico-raciais, po-
rém a construção do projeto individual em si aponta para a iniciativa 
de rompimento com as atividades pontuais, tornando-as práticas do 
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cotidiano, as quais devem envolver, nas atividades da escola, todos os 
seus atores.

Contudo, deve ser uma política de ação permanente na escola e que, 
independentemente de quem estiver na gestão escolar ou na docência, 
se desenvolverá contemplando os aspectos político e educacional.

Dos relatos, compreendemos que o elemento central da ação com-
portamental motivada para a implementação da Lei n. 10.639/03 e 
suas Diretrizes está no processo formativo e no modo como se instru-
mentaliza o professor para intervir no seu fazer pedagógico, pois não 
é só o formar técnica e pedagogicamente, mas também politicamente, 
compreendendo o professor enquanto indivíduo que relaciona, produz 
e transforma o seu meio social, e cujas práticas pedagógicas são decor-
rentes da dialética, da teoria com a prática. Entretanto, se não houver 
políticas de formação, as práticas pedagógicas cumprirão apenas seu 
aspecto formal e burocrático, transmitindo conhecimentos, e, em con-
sequência, serão superficiais e poderão, muitas vezes, colaborar para a 
consolidação de informações errôneas e equivocadas.

Contudo, a desconstrução das relações tensas tem demonstrado 
ser um processo árduo de luta, de pesquisa, estudo e inovação, posto 
que a implementação da Lei n. 10.639/03, na escola pesquisada, tem 
sido respaldada pelo desdobramento de algumas políticas públicas 
de formação e pesquisa, visto que as ações pedagógicas dela decor-
rentes têm produzido sua máxima, mas que, pelo histórico sociopo-
lítico, outras ações se fazem necessárias para que as propositivas 
estabelecidas nos documentos referentes à promoção da igualdade 
racial sejam atendidas.

Como propositiva de superação às ações individualizadas, sugiro, 
baseada em estudos de Gomes e Oliveira (2011), a implementação de 
políticas de ação afirmativa voltadas à formação, como suporte teórico-
-prático aos professores, a escolha de uma agenda de discussão e tra-
balho junto à SME, para acompanhar e assessorar ações pedagógicas 
antirracistas, e envolver também a comunidade escolar nos fóruns de 
discussão formentados pela SME, mas também nos movimentos sociais.

Por fim, a pesquisa constatou que a motivação dos professores 
resultou dos esforços na aplicação dos projetos de trabalho em prol 
da educação para as relações étnico-raciais e, conforme os relatos, 
são projetos individuais que se convergem num objetivo coletivo, 
compondo o currículo da escola, e que precisa ser desenvolvido por 
determinação da Secretaria de Educação.
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