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RESUMO 
 

 

 

A presente pesquisa, de cunho qualitativo, busca compreender os sentidos que os docentes das 

Escolas públicas municipais de Prados vêm construindo para a Lei 10.639/2003 e como eles 

desenvolvem o contexto desta Lei em suas salas de aula, por meio de uma proposta dialógica 

mediada por grupos focais. A teoria crítica de Paulo Freire é assumida como referencial 

teórico-metodológico da pesquisa e o grupo focal reflexivo como instrumento privilegiado 

para a construção dos dados. Os encontros do grupo aconteceram na Escola M.Maestro 

Adhemar Campos filho, uma das cinco escolas que faz parte da pesquisa em questão. 

Compuseram o grupo, doze professoras que lecionam na educação infantil e também nos anos 

iniciais da Educação básica, estas compõem o quadro docente da rede municipal pública da 

cidade de Prados/MG. Foram realizados seis encontros. A análise das falas das docentes foi 

organizada em três categorias: Ser negro no Brasil: identidade/racismo; A lei 10.639/2003 nas 

escolas públicas de Prados/MG; Percurso das denúncias, aos anúncios proclamados. O 

processo analítico revelou que os sentidos construídos pelas professoras são múltiplos, pois 

refletem a história de vida dos sujeitos negros e não negros e suas trajetórias. Os diálogos 

estabelecidos com as professoras nos revelaram que há um desconhecimento por parte delas 

sobre a Lei 10.639/2003, e que muitos são os entraves para colocá-la em prática no cotidiano 

da escola. Muitas denúncias foram construídas, tais como o excesso de conteúdos irrelevantes 

para se trabalhar, livro didático em descompasso com a Lei, falta de apoio pedagógico, 

ausência de abordagem sobre a lei nas disciplinas dos cursos de Pedagogia e Normal superior 

menos ainda formação em serviço condizente. Outro fator importante a se ressaltar, é que o 

trabalho com a lei 10.639/2003 acontece de forma pontual, apenas no dia 20 de novembro, ou 

próximo a este dia, por ser o dia ressaltado como o dia da Consciência Negra no Brasil. Ao 

final dos encontros no grupo focal, foram construídos alguns anúncios que apontaram formas 

de se colocar a lei em prática, como adequada formação em serviço, reformulação do projeto 

político pedagógico que inclua a discussão da mesma de forma mais eficaz; maior atenção nas 

escolhas dos livros didáticos que estejam de acordo com a lei 10.639/2003, a Lei como 

conteúdo importante na elaboração do conhecimento a ser elaborado de forma contínua e não 

apenas em datas específicas como o dia 20 de novembro. Conclui-se que há muitas 

dificuldades para a implementação da referida lei, mas há possibilidades para que ela se 

efetive de forma eficaz. 

 

Palavras-chave: Lei 10.639/2003; Educação para as Relações Étnico-Raciais; Formação de 

Professoras; Paulo Freire; Racismo 

. 



ABSTRACT 
 

 

 
 

This qualitative research seeks to understand the meanings that the teachers of public schools 

in Prados have been building for Law 10.639 / 2003 and how they develop the context of this 

Law in their classrooms, through a mediated dialogical proposal by focus groups. The critical 

theory of Paulo Freire is assumed as a theoretical-methodological reference of the research 

and the reflexive focal group as a privileged instrument for the construction of the data. The 

meetings of the group took place at the Municipal school “Maestro Adhemar Campos Filho”, 

one of the five schools that is part of the research in question. The group consisted of twelve 

teachers who teach in early childhood education and also in the initial years of basic 

education, which make up the teaching staff of the public municipal network of the city of 

Prados / MG. Six meetings were held. The analysis of teachers' statements was organized into 

three categories: Being black in Brazil: identity / racism; Law 10.639 / 2003 in the public 

schools of Prados / MG; Route of denunciations to proclaimed announcements. The analytical 

process revealed that the senses constructed by the teachers are multiple, as they reflect the 

life history of black and non-black subjects and their trajectories. The dialogues established 

with the teachers revealed to us that there is an ignorance on the part of them about the Law 

10.639 / 2003, and that many are the obstacles to put it into practice in the daily life of the 

school. Many denunciations were built, such as excessive irrelevant content to work, textbook 

in disagreement with the Law, lack of pedagogical support, lack of approach to the law in the 

disciplines of Pedagogy and Normal Superior courses, less even qualifying service training. 

Another important factor to note is that the work with law 10.639 / 2003 happens, punctually, 

only on November 20, or close to this day, as the date is highlighted as the day of Black 

Consciousness in Brazil. At the end of the meetings in the focus group, some announcements 

were made that pointed out ways to put the law into practice, such as adequate in-service 

training, reformulation of the political pedagogical project that includes discussion of it more 

effectively; greater attention in the choice of textbooks that are in accordance with Law 

10.639 / 2003, the Law as important content in the elaboration of the knowledge to be 

elaborated in a continuous form and not only in specific dates as the day 20 of November. It is 

concluded that there are many difficulties for the implementation of this law, but there are, 

also, possibilities for it to be effective. 

 

Keywords: Law 10.639 / 2003; Education for Ethnic-Racial Relations; Teacher Training; 

Paulo Freire; Racism 



LISTAS DE FIGURAS 
 

 

 

Figura 1 – O embranquecimento através das gerações............................................................. 46 

Figura 2 – Atividade de um livro didático de Pernambuco .................................................... 114 

Figura 3 – Negros carregando sacas de café ........................................................................... 116 

Figura 4 – Negros trabalhadores de uma fazendo cafeeira ..................................................... 116 

Figura 5 – Negras vendedoras de pó de café torrado ............................................................. 117 

Figura 6 – Dama em liteira ..................................................................................................... 118 

Figura 7 – O jantar .................................................................................................................. 119 

Figura 8 – Marcha Nacional contra Homofobia ..................................................................... 140 



LISTA DE QUADROS 
 

 
 

Quadro 1 – Trabalhos e Pôsteres encontrados nas Reuniões da ANPEd Nacional a partir da 

25ª Reunião GT 21 (específico sobre o assunto): Relações Raciais/Etnia e Educação ............ 20 

Quadro 2 – Trabalhos e Pôsteres .............................................................................................. 21 

Quadro 3 – Teses e Dissertações encontradas no banco de dados da CAPES e artigos da 

SciELO ligados ao estudo das Relações Etnico-Raciais e a Lei 10.639/2003 ......................... 24 

Quadro 4 – Trabalhos selecionados do banco de Teses e Dissertações da CAPES ................. 25 

Quadro 5 – Artigos selecionados da SciELO ........................................................................... 26 

Quadro 6 – Pesquisas encontradas no PPEDU ......................................................................... 26 

Quadro 7 – Dissertação selecionada do PPEDU da UFSJ ........................................................ 27 

Quadro 8 – Sujeitos da pesquisa e suas respectivas escolas ..................................................... 97 

Quadro 9 – Temas discutidos no primeiro encontro do grupo focal ........................................ 99 

Quadro 10 – Temas discutidos em cada um dos seis encontros do grupo focal ..................... 100 

Quadro 11 – As categorias e seus objetivos ........................................................................... 103 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

SciELO – Scientific Electronic Library Online 

GT – Grupo de Trabalho 

PPEDU – Programa de Pós-graduação em Educação 

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei 

NEPRE/UFMT – Núcleo de Educação e Pesquisas sobre Relações Raciais em Educação/ 

Universidade Federal de Mato Grosso 

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica 

GERA/UFPA – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre formação/ Universidade Federal do 

Paraná 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

UEMG – Universidade Estadual de Minas Gerais 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

MNU – Movimento Negro Unificado 

APNS – Agentes da Pastoral Negra 

FLE – Fundação do Livro Escolar 

CNPE/CP – Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

GEMAA – Grupo de Estudos Multidisciplinar de Ações Afirmativas 

GF – Grupo Focal 

LGBTTs – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PPP – Projeto Político Pedagógico 



 

SUMÁRIO 

RAÇA E COR NAS TRAMAS E FIOS DE MINHA HISTÓRIA DE VIDA E 

TRABALHO ........................................................................................................................... 13 

1 O QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ....... 20 

ÉTNICO-RACIAIS? .............................................................................................................. 20 

1.1 O que dizem os estudos da CAPES e SciELO? .................................................. 27 

1.2 O que dizem os trabalhos da ANPEd? ................................................................ 30 

2. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL: 

HISTORICIDADE E CULTURALIDADE ......................................................................... 40 

2.1 Compreendendo o que é Raça/ Relações humanas/Etnia ................................. 42 

2.2 Da obsessão pelo branqueamento a uma falsa democracia Racial................... 44 

2.3 Trajetória Negra: a luta contra o racismo e a discriminação ........................... 48 

2.4 Ações afirmativas: tratamento desigual para equidade de direitos ................. 55 

2.5 A Lei 10.639/2003: uma reivindicação do Movimento Negro ........................... 59 

3. Educar para a diversidade: diálogos com Paulo Freire .................................................. 65 

3.1 Uma educação dialógica no combate à discriminação ....................................... 70 

3.2 Conscientização e libertação ................................................................................ 80 

4. A METODOLOGIA DA PESQUISA: INVESTIGAR E INDAGAR PARA BUSCAR 

COMPREENDER .................................................................................................................. 84 

4.1 A pesquisa qualitativa: pesquisando e aprendendo ........................................... 85 

4.2 O diálogo em Freire: uma forma de desocultação do objeto pesquisado ........ 87 

4.3 Grupo focal reflexivo com uma abordagem freireana: metodologias 

entrelaçadas ............................................................................................................................. 89 

4.4 A pesquisa em ação ............................................................................................... 93 

5. SENTIDOS COMPARTILHADOS SOB O OLHAR DA PESQUISADORA E DOS 

SUJEITOS DA PESQUISA ................................................................................................. 100 

5.1 Ser negro no Brasil: identidade/racismo........................................................... 102 

5.1.1 O Livro didático das escolas de Prados/MG: um instrumento ideologizante 

do Racismo? .......................................................................................................................... 111 

5.2 A lei 10.639/2003 e seu contexto histórico: o que revelam as denúncias das 

professoras? ........................................................................................................................... 119 

5.3 A implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas públicas de Prados/MG: do 

percurso das denúncias, aos anúncios proclamados .......................................................... 137 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DIÁLOGO INACABADO................................................ 151 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 158 

ANEXO 1 HISTÓRICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PRADOS/MG 

................................................................................................................................................ 170 

ANEXO 2 DISPARADORES DE SENTIDOS UTILIZADOS NOS ENCONTROS DO 

GRUPO FOCAL REFLEXIVO COM ABORDAGEM FREIREANA ........................... 172 

APÊNDICE A – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL ............... 176 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ......... 177 



13 
 

 

 

 
RAÇA E COR NAS TRAMAS E FIOS DE MINHA HISTÓRIA DE VIDA E 

TRABALHO 

 
 

Partíamos de que a posição normal do homem era a de não 

apenas estar no mundo, mas com ele. A de travar relações 

permanentes com este mundo, de que decorre pelos atos de 

criação e recriação, o acrescentamento que ele faz ao 

mundo natural, que não fez, representado na realidade 

cultural. 

(PAULO FREIRE, 1997) 

 
 

Quando Paulo Freire diz que a presença do homem é a de não apenas estar no mundo, 

mas com ele, ele parece dizer para mim, pois minha trajetória de vida e trabalho é de 

inquietudes e buscas. Sempre fui uma pessoa inquieta, sedenta por conhecimento. Nunca me 

bastou apenas estar em um espaço, assistir às coisas acontecerem e não fazer parte dele. Como 

professora, sempre me incomodou o fato de não ver nas escolas em que atuo e atuei, na cidade 

de Prados, em Minas Gerais, a história do negro pelo viés da valorização de sua identidade, 

mas sim um foco enorme na escravidão sofrida. Sou parda, descendente de negros e já sofri 

discriminação por não me enquadrar no grupo de brancos, raça mais aceita na sociedade. Para 

além disso, outros fatores foram reforçando o meu desejo de compreender melhor como se 

davam as relações Étnico-Raciais nas escolas públicas Municipais da cidade de Prados. 

Assisti a situações de discriminação de professor com aluno; de aluno com aluno e alunos 

com professor, todos os casos ligados à questão de ser negro. E por fim, de 2003 até 2015, 

quando estive atuando em duas escolas da Rede Municipal, observei um trabalho esporádico 

com a Lei 10.639/20031 que foi determinante para a decisão desta pesquisa. Tenho imenso 

interesse em ver os africanos e afro-brasileiros tendo suas culturas valorizadas nas instituições 

escolares. 

Os caminhos que percorri foram árduos, porém me fizeram crescer muito como ser 

humano e profissional que sou. Não fui uma criança muito saudável, pois eu tinha disritmia 

cerebral e isso me deixou uma pouco frágil na infância e superprotegida por meus pais e 

irmãos. Meus familiares não apostavam muito no meu desenvolvimento pessoal e cognitivo. 

Aos seis anos de idade, entrei para a escola, pois nesta ocasião não existia segundo período 

para as crianças de cinco anos. Não posso dizer que foi com alegria que iniciei minha 

caminhada escolar. Eu era apegada demais à minha avó materna que morava junto com a 

 

1Lei que torna obrigatório o ensino de história dos africanos e afro-brasileiros nas escolas públicas e particulares 

das escolas brasileiras. 
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minha família. Chorava todos os dias ao deixá-la para seguir meu trajeto. Pelo lado bom, cito 

minha dócil e boa tia Lucrécia, minha terna e eterna professora, que acalentava meu 

sofrimento por me apartar de minha mãe e minha avó, situação que me doía muito. Terminei a 

pré-escola, como era intitulado à época, e fui para o primeiro ano escolar. Segui o ano com 

alguns obstáculos para conseguir ler efetivamente. Era uma alfabetização mecânica tendo 

como principal instrumento a cartilha que se chamava Alegria do Saber, baseada em lições. 

Passei o ano letivo quase todo com bastante dificuldade em entender o processo da leitura. 

Algo que apenas foi despertado em mim no final do ano letivo. Lembro-me como se fosse 

hoje esse meu despertar para a leitura, como foi mágico! Na minha casa não tinha armários, e 

o que compunha a cozinha para se guardar as vasilhas eram chamadas prateleiras (uma tábua 

que se separava da outra por um ferro). Para enfeitar estas prateleiras minha irmã mais velha 

fazia lindos desenhos com jornais recortados, pois não tínhamos panos ou toalhas. Foi 

justamente nestes jornais que me descobri lendo, juntando as sílabas e formando as palavras. 

Foi emocionante para todos este dia. Daí por diante fui me desenvolvendo cognitivamente de 

tal forma que no 3º ano fui premiada como melhor aluna da sala. Prossegui nos estudos e 

completei o Ensino Fundamental. Não foi fácil fazer o Segundo Grau, terminologia dada a 

este nível de ensino na época, hoje denominado Ensino Médio. Não era gratuito e as 

mensalidades eram além do que meus pais podiam pagar. Comecei, mas tive que desistir. 

Apenas com o Ensino Fundamental, comecei a lecionar, pois na ocasião não haviam 

muitas pessoas formadas para tal em minha cidade. Fui ser docente na zona rural em uma 

turma multisseriada (1º, 2º, 3º, 4º anos juntos em uma única sala). Lecionei em todas as cinco 

escolas do município de Prados, um percurso árduo feito diariamente. Para trabalhar nestas 

escolas não havia transporte, e o trajeto de onde eu residia às escolas em que eu trabalhava, 

sempre bem distante, era feito a pé, ou com o auxílio de caronas. Mas foi lecionando que 

tomei gosto pelos estudos. Confesso que não foi nada fácil. Nenhuma das experiências e 

sequer a formação necessária, mas com bastante esforço e dedicação, venci. Até que vim a 

lecionar na escola do centro da cidade, próxima ao bairro em que eu ainda moro. 

Durante este período, busquei uma formação que me desse subsídio para lecionar de 

forma contumaz. Iniciei um curso de magistério à distância na cidade de Barbacena/MG. Eu 

ia semanalmente a esta cidade para fazer várias provas de cada disciplina, entre a didática e o 

núcleo comum. Muita dedicação e esforço também foram empreendidos. Depois, foi aberto 

um polo em São João Del-Rei/MG o que facilitou por ser mais próximo da minha cidade e me 

formei em1996. 



15 
 

 

 
 

Não consegui ficar estática. Persisti e iniciei um curso de Licenciatura em Geografia 

semipresencial em Três Corações/MG. Estudei durante um ano, mas devido às dificuldades de 

ir e vir pela distância, acabei desistindo. Algum tempo depois, foi aberta uma faculdade 

particular em São João Del–Rei, e enfim fiz o curso de Licenciatura em Geografia e me 

formei. Na ocasião havia em Prados o curso de Normal Superior que se disseminou por todo o 

Brasil, mas eu me decidi pelo curso de geografia por achar que este me abriria mais as portas 

na educação, porém nunca lecionei especificamente na geografia. Sempre trabalhei com as 

séries iniciais do ensino fundamental por gostar mais deste nível de formação. 

Logo após, fiz duas Pós-Graduações lato sensu, uma em Psicopedagogia e a outra em 

Orientação Educacional. Sempre almejei fazer Mestrado em Educação pela UFSJ, mas 

considerava ser um sonho muito distante de minha realidade por eu ser fruto de uma 

faculdade particular iniciante em seus primeiros cursos. Mas a vontade era grande e quando 

isso acontece não há barreiras. Eu sempre pensava o que eu iria pesquisar. 

Trabalhei por vinte e dois anos seguidos na Educação da cidade de Prados, Minas 

Gerais, sendo que durante este tempo prestei concurso por duas vezes e hoje tenho dois cargos 

estáveis. Lecionei nas cinco escolas que permanecem funcionando na cidade e na zona rural. 

Neste período, trabalhei também com capacitações continuadas dos professores destas 

escolas. Fui diretora eleita pela comunidade escolar da maior delas, escola Municipal Maestro 

Adhemar Campos Filho, por cinco anos consecutivos. Durante todo esse percurso sempre 

almejando fazer Mestrado em Educação. 

Das observações feitas no cotidiano destas escolas fui analisando como se davam as 

relações professor/aluno; professor/professor; aluno/aluno; professor/diretor; equipe 

pedagógica em geral. O que mais me chamou a atenção nestas relações foi a questão da 

implementação da Lei 10.639/03 que ressalta a importância da cultura negra na formação da 

sociedade brasileira, sempre vista de forma irrelevante. Antes de 2003 eu já observava que a 

atuação dos profissionais da escola voltada para esta temática era deficiente. E mesmo após a 

implementação da Lei o tema continuou invisível em nossas escolas, 

Este assunto faz parte da minha vida, pois meus avôs paternos, ambos, eram negros, e 

a avó materna era mestiça de índio com negro. Eu por genética tenho orgulho de ser negra; 

minha mãe é negra. Apesar de haver uma afirmação de que há no Brasil uma democracia 

racial, isso não procede visto eu já ter presenciado no espaço escolar em que eu trabalhava 

discriminação racial, de aluno branco com aluno negro; de aluno branco com professor negro. 

De acordo com Silva (2014, s/a, s/p): 
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É falso afirmar que o Brasil não é um país racista. Viver nesta afirmação não se trata 

somente de “tapar o Sol com a peneira”, mas de continuar permitindo um quadro 

social que favorece uma população de elite e branca, ou, pelo menos, de pessoas que 

se identificam com isso. 

 

Vivenciei nestes anos todos de magistério trabalhos que sempre exaltaram os negros 

como escravos, os “coitados da história”. Os livros didáticos adotados pelas escolas de Prados 

também referenciavam o negro de forma estereotipada. Os professores desenvolveram nestes 

anos alguns projetos, aulas, porém de forma isolada e descontínua. O que fortaleceu um pouco 

o interesse dos docentes em desenvolver alguns projetos e trabalhos exaltando o negro na 

história brasileira foi a instituição da data comemorativa do 20 de novembro de 2011, dia em 

que se comemora a Consciência Negra em memória ao Zumbi dos Palmares, o líder do 

Quilombo dos Palmares, negro, herói dos negros que lutou pela liberdade de seus pares. 

O interesse pelo mestrado começou a crescer quando no primeiro semestre de 2014 

participei de grupos focais da pesquisa intitulada “Com a palavra, o protagonista, professor!: 

Confrontos e reconstruções do discurso pedagógico contemporâneo”, coordenados pela 

professora Dra. Bruna Sola da Silva Ramos. Nesse meio tempo, cursei também algumas 

disciplinas isoladas que contribuíram para fortalecer o meu interesse pelo Mestrado. Os textos 

e as discussões que as disciplinas proporcionaram foram muito pertinentes para que eu 

(re)elaborasse minha prática docente e instigasse meu lado pesquisador. 

No início de novembro de 2014 deparei-me com um livro de história para o 5º ano, 

dos autores Adhemar Marques e Flávio Beruti, coleção “Pelos Caminhos da História”, 

adotado para o triênio 2013 a 2015 na rede municipal de Prados, que exaltava a história da 

África e toda sua cultura. Muito me interessou lê-lo, apesar de não estar lecionando para este 

ano. Observei também que a professora que atuava naquele ano ignorava tal livro. A partir 

dele desenvolvi um projeto para trabalhar a semana da Consciência Negra. Juntas, eu e outra 

professora do 4º ano desenvolvemos um belo projeto que culminou no dia 20 de novembro. 

Mesmo com muitos esforços nós não conseguimos envolver os outros professores para 

trabalharem conosco. Mesmo com o sucesso do projeto de 2014, em 2015 não houve um 

trabalho consistente sobre o tema. Pode sim ter havido trabalhos esporádicos e individuais, 

mas nada que tivesse notoriedade. 

No final de 2015, despertou-se em mim o interesse por fazer um projeto de pesquisa 

para ingresso no mestrado da UFSJ e surgiu a ideia de procurar entender as barreiras que 

impedem os profissionais das escolas municipais da cidade de Prados em desenvolver um 

trabalho coletivo e consistente que valorize a cultura do negro, colocando sua cultura em “pé 
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de igualdade” com a cultura do branco. Gomes (apud GUIMARÃES 2014, p. 15) afirma a 

importância da valorização da cultura do negro como forma de elevar a autoestima do mesmo: 

Conhecer sentidos, significados e representações de grupos sociais diversos que 

estão na escola possibilita diminuir a estranheza que o diferente pode causar. É nesse 

sentido que espero contribuir para que professores/as consigam visualizar a 

importância de se discutir e incluir a cultura afro-brasileira na escola e 

principalmente nas aulas de Educação Física. Promovendo um diálogo com o 

multiculturalismo crítico, como forma de superar conflitos, e os processos 

discriminatórios. Acredito ser imperioso que haja investigações que aprofundem 

essa discussão, uma vez que reflexões sistematizadas nesse âmbito são escassas e 

incipientes, como mostrarei mais a frente. 

 

Para que esta valorização sobre a cultura africana e afro-brasileira aconteça é 

necessário que haja uma abrangência destes temas nas salas de aula e de desmistificação desta 

democracia racial tão conclamada. 

No segundo semestre de 2016, participei do XI Curso de extensão e aperfeiçoamento 

em história e cultura africana2, o qual contribuiu muito para delimitar o meu objeto de 

pesquisa. Foi também no segundo semestre de 2016 que ingressei no GECDIP (Grupo de 

Estudos Críticos do Discurso Pedagógico), coordenado pela Professora Bruna Sola da Silva 

Ramos. Neste grupo, me aproximei de Paulo Freire e me apropriei de forma mais aprofundada 

de suas leituras, as quais têm contribuído muito com a produção desta pesquisa. Desse modo, 

diante de minha experiência como professora e diante do que me instiga a pesquisar, busco 

compreender como os professores das escolas públicas da cidade de Prados MG estão se 

posicionando frente à Lei 10.639/2003 e quais desafios estão colocados à sua 

implementação no cotidiano escolar. A partir desta questão teço algumas perguntas 

norteadoras que me movem nesta busca: 

 
1) Como as temáticas ligadas à educação para as Relações Étnico-Raciais estão registradas 

no Projeto Político Pedagógico, do Município de Prados MG? 

2) Como são implementadas, no contexto das práticas escolares, as temáticas ligadas às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro- 

brasileira na Rede Municipal de Educação da cidade de Prados-MG? 

3) Quais são os sentidos construídos pelos professores das Escolas Municipais da cidade 

de Prados-MG sobre a Lei 10.639/2003? 

4) Quais são os obstáculos enfrentados pelos professores na cidade de Prados-MG para a 

implementação da Lei 10.639/2003? 

2 XI curso de extensão e aperfeiçoamento em história e cultura Africana (grupo Tuguná Extensão) do curso de 

História da UFSJ, coordenado pelo professor Drº Manoel Juará. 
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5) No dizer dos professores, quais desafios estão colocados para o “enegrecimento” da 

educação na cidade de Prados/MG? 

 
Esta pesquisa teve como lócus de estudo as escolas Municipais da Rede Pública de 

ensino da cidade de Prados-MG, que atende a crianças de três a onze anos de idade em dois 

turnos, matutino e vespertino. O trabalho dessa pesquisa contou com a participação de 

professoras das cinco escolas que pertencem ao município de Prados- MG. 

O presente estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de São João Del-Rei, se insere no campo da Educação para 

as Relações Étnico raciais, com foco na valorização da cultura Africana e afro-brasileira e 

objetiva investigar os desdobramentos da Lei 10.639/03 nas escolas municipais do 

Prados/MG. 

. Esta pesquisa contribuiu para que professores/as educadores/as das escolas públicas 

Municipais da cidade de Prados/Minas Geria consigam visualizar a importância de se discutir 

e incluir a cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas, promovendo um diálogo com o 

multiculturalismo crítico, como forma de problematizar em Paulo Freire, os processos 

discriminatórios. Acredito ser imperioso que haja investigações que aprofundem essa 

discussão, uma vez que reflexões sistematizadas nesse âmbito ganharam força há poucos anos 

mesmo após a implementação da Lei 10.639/2003. 

No capítulo I faz se um apanhado do inventariado das pesquisas já desenvolvidas 

sobre o tema educação para as Relações Étnico-Raciais e como a Lei 10.639/2003 está sendo 

elaborada nas escolas de educação Básica. Como está sendo a formação de professores ligada 

a esta temática e como tem sido a abordagem deste tema nos livros didáticos usados nos anos 

iniciais da Educação Básica. No segundo capítulo falo da Educação para as Relações Étnico- 

Raciais nos anos iniciais da Educação Básica; discuto também dentro deste capítulo como o 

negro se situa neste contexto das Relações Étnico-Raciais, finalizando, falo um pouco sobre a 

Lei como uma ação afirmativa, sua implementação e seus percalços. 

Freire é o referencial assumido para esta pesquisa, no capítulo III, em que o autor é 

“convidado” para o diálogo focando o homem na sua totalidade, ser de amorosidade. Seus 

conceitos como conscientização, diálogo, amorosidade, denúncia/anúncio e outros, vêm ao 

encontro dessa pesquisa, pois o que buscamos é a “libertação” dos sujeitos negros pela 

educação pautada nestes conceitos. O autor mostra o ser humano na sua integridade, sujeitos 

de direitos igualitários, independentes da sua cor, religião, etnia e raça. Com o quarto capítulo, 

trato sobre os percursos desta pesquisa, e a metodologia que compreendo ser a mais adequada 
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para o estudo em questão que neste caso, é o grupo focal com inspiração nos Círculos de 

Cultura em Paulo Freire, sendo este grupo focal, o reflexivo, o instrumento corrente desta 

perspectiva freireano dialógica. Finalizando com o capítulo V, após ir à campo, busquei os 

Sentidos compartilhados sob o olhar da pesquisadora e dos sujeitos da pesquisa. Nas 

considerações finais: o diálogo sob vários olhares, falo do caminho trilhado e das percepções 

acerca da lei, das denúncias ao anúncio para que a mesma seja implementada. 
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1 O QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS? 

 
Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade 

voltada para a solução de problemas; como atividade de 

busca, indagação, investigação, inquirição da realidade, é 

a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, 

elaborar um conhecimento, ou um conjunto de 

conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta 

realidade e no oriente em nossas ações. 

 

(ELIZABETE M. M. PÁDUA, 2014) 

 

Para Pádua (1996), a pesquisa é uma caminhada no sentido de busca pelo 

conhecimento em que os sujeitos se embrenham por paradigmas já elaborados por outros 

pesquisadores para construírem seus próprios, apoderando-se, descartando e criando novos 

conhecimentos. É a busca pelo novo, por aquele conhecimento embutido, escondido por 

detrás do já falado, porém, não atingido. O autor me motiva a fazer a buscas nas pesquisas já 

existentes sobre o tema que indago, para melhor compreender o que investigo. Nesse sentido, 

realizei as buscas sobre a temática Educação para as relações étnico-raciais em quatro locais: 

Banco de Teses do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES)3, Biblioteca Virtual SciELO4, Dissertações do curso Scricto Sensu do Programa de 

Pós-Graduação em Processos Socioeducativos e Práticas Escolares (PPEDU)5, da 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) e Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (Anped Nacional e Regional)6. Os resultados destas buscas serão 

apresentados em quadros a seguir. Esse movimento contribui com o presente trabalho na 

medida em que abriu os horizontes da pesquisa e me propiciou enveredar por outras trilhas, 

tecendo fios na trama que me levou a uma indagação ainda maior: O que quero e o que posso 

com minha pesquisa? 

 
Quadro 1 –Trabalhos e Pôsteres encontrados nas Reuniões da ANPEd Nacional a partir da 25ª 

Reunião GT 21 (específico sobre o assunto): Relações Raciais/ Etnia e Educação 

 
Reunião/ano Trabalhos encontrados Trabalhos 

Selecionados 

Pôsteres 

encontrados 

Pôsteres 

selecionados 

25ª/ 2002 8 3 2 1 

 
 

3 http://bancodeteses.capes.gov.br 
4 http://www.scielo.org/php/index.php 
5 http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/dissertacoes_disponiveis.php 
6 http://www.anped.org.br/ 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/dissertacoes_disponiveis.php
http://www.anped.org.br/
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26ª/2003 9 7 2 - 

27ª/2004 9 8 6 2 

28ª/2005 24 15 9 4 

29ª/2006 11 8 3 - 

30ª/2007 6 4 5 2 

31ª/2008 11 2 6 3 

32ª/2009 9 6 Não houve 

Pôster 

- 

33ª/2010 13 4 7 3 

34ª/2011 30 10 3 1 

35ª/2012 22 7 3 1 

36/2013 18 6 4 3 

37ª/2015 29 15 6 4 

 199 95 56 24 

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 
 

Quadro 2: Trabalhos e Pôsteres Selecionados 
 

Autor/ano Título Instituição Gênero de 

estudo 

Local 

ASSIS, Mariza de Paula/2005 A Questão Racial na formação de 

Professores na Perspectiva dos 

docentes da FFP 

UERJ/FFP Pôster ANPEd 

PESSANHA, Márcia Maria de 

Jesus/ TRINDADE Maria 

Felisberta Baptista da/ 

OLIVEIRA, Olga Azevedo 

Marques de /2002 

A Travessia das Representações 

Culturais no Cotidiano Escolar 

FEUFF Pôster ANPEd 

FERNANDES, Ana Paula 

Cerqueira/ 2013 

Com a Lei 10639/2003 o 

Exercício de um Negro Olhar na 

Educação: Apontamentos sobre o 

ciclo de Formação Continuada 

Olhares Iguaçuanos 

UFRRJ/PPed 

uc 

Pôster ANPEd 

COSTA, Candida Soares 

da/2004 

Imagens do Negro em livros 

didáticos adotados para o triênio 

do Sec 21, segundo indicação do 

Mec 

UFMT Pôster ANPEd 

MOURA, Dayse Cabral 

de/2007 

A Construção de Identidades 

Sociais dos  Afro-descendentes na 

Educação  de  Jovens  e  Adultos e 

UFPE Pôster ANPEd 
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 as Implicações do Processo de 

Ensino-Aprendizagem da Língua 

Portuguesa 

   

PASSOS, Joana Célia dos 

/2012 

A “Ausência-Presença” das 

Questões Raciais na EJA e as 

Desigualdades 

UFSC e 

NEN 

Artigo ANPEd 

PASSOS, Joana Célia dos/ 

RODRIGUES, Tatiane 

Cosentino/ 2015 

A Política Curricular Para A 

Educação Das Relações Étnico- 

Raciais E As Ações Afirmativas 

No Ensino Superior 

UFSCar Artigo ANPEd 

MULLER, Tânia Mara 

Pedros/2015 

A Produção Acadêmica Sobre A 

Imagem do Negro no Livro 

Didático: Estado do 

Conhecimento (2003-2013) 

UFF/USP Artigo ANPEd 

PINHEIRO, Juliano 

Soares/SILVA 

Rejane Maria Ghisolfi /2009 

Aprendizagens de um Grupo de 

Futuros Professores de Química 

na elaboração de conteúdos 

Pedagógicos Digitais: Em Face 

dos caminhos abertos pela Lei 

Federal nº 10.639 de 2003 

UFU Artigo ANPEd 

SOUZA, Maria Elena 

Viana//2011 

Considerações sobre a (não) 

Implementação da Lei 10.639/03 

Em Escolas Públicas Do 

Município Do Rio De Janeiro 

UNIRIO Artigo ANPEd 

ALMEIDA, Elizângela Áreas 

Ferreira de/ –SARAVALI, 

Eliane Giachetto/2015 

Construção de Concepções 

Étnico-Raciais Africanas em Sala 

de aula. 

UNESP/Marí 

lia 

Artigo ANPEd 

DOEBBER, Michele 

Barcelos/2011 

Do Ideário do Branqueamento ao 

reconhecimento da Negritude: 

Biopolítica, Educação e a Questão 

Racial No Brasil 

UFRGS Artigo ANPEd 

OLIVEIRA, Leunice Martins 

de/2013 

Educação e Cultura Negra: 

Fortalecimento de Identidades e 

de Direitos 

Faculdade de 

Educação - 

FACED/ 

PUC-RS 

Artigo ANPEd 

MARQUES, Eugenia Portela 

de Siqueira Marques/BOLSON, 

Hildete da Silva 

Pereira/MORAES    –  Wanilda 

Educação para as Relações Étnico 

Raciais e a formação de 

Professores:   as   experiências  de 

Intervenção  no  Mato  Grosso  do 

UFGD 

SEMED 

UCDB 

Artigo ANPEd 
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Coelho Soares de /2012 Sul    

COSTA, Candida Soares da/ 

ano/2004 

Imagens do Negro em Livros 

Didáticos Adotados para o I 

Triênio do Século XXI, segundo 

indicação do Mec. 

UFMT Artigo ANPEd 

REIS, Maria Clareth 

Gonçalves/ ano 

Reflexões sobre A Construção Da 

Identidade Negra Num Quilombo 

Pelo Viés Da História Oral 

UFF Artigo ANPEd 

SISS, Ahyas/2005 Multiculturalismo, Educação 

Brasileira e Formação de 

Professores: Verdade Ou Ilusão? 

UFF 

UNIVERSO 

Artigo ANPEd 

COSTA, Candida Soares 

da/2005 

Percepções de Alunos e 

Professores sobre a discriminação 

Racial no Livro Didático 

UFTM Artigo ANPEd 

NASCIMENTO, Sergio 

LuisdoA/2010 

Personagens Negros e Brancos 

em Livros Didáticos de Ensino 

Religioso 

UFPR Artigo ANPEd 

QUEIROZ, Claudia 

Alexandre/PASSOS, Mailsa 

Carla Pinto/2012 

Sobre Maçãs e sobre Mangas: 

notas de uma Pesquisa em diálogo 

Com crianças Afro- 

Brasileiras e com a literatura 

UERJ- 

PROPEd 

Artigo ANPEd 

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 
 

A ANPEd se caracteriza como sendo um dos eventos mais importantes do país em 

termos de educação, já que reúne pesquisadores de alto nível em termos de qualificação, de 

todas as regiões do Brasil. Os trabalhos destes pesquisadores são submetidos conforme a 

afinidade que estes possuem com os GTs (Grupos de Estudos), sendo em média quinze 

trabalhos por GTs a cada edição do evento. 

O GT 21 da ANPEd trata especificamente sobre Educação e Relações Étnico-Raciais e 

se apresenta intimamente relacionado à minha pesquisa. 

A  criação  deste  (GT)  217,  este  dedicado  especialmente  aos  Estudos  das Relações 

Étnico-Raciais foi e está sendo uma importante conquista do movimento negro dento da 
 
 

7O Grupo de Trabalho (GT) 21 da ANPEd, intitulado Educação e Relações Étnico-Raciais, foi criado 

oficialmente na 24ª Reunião Anual da Associação, em 2001, na gestão da professora Nilda Alves. Ele é 

integrado por pesquisadores e pesquisadoras negros e não-negros, cuja produção científica está localizada na 

área das Relações Étnico/Raciais e Educação. No entanto, desde o ano de 1996, a ANPEd contou com a 

presença de intelectuais negros e não-negros, pesquisadores da temática étnico-racial e indígena, que 

demandavam um outro lugar para a discussão e debate sobre relações étnico-raciais e educação no interior da 

Associação, nas suas produções, pesquisas e posicionamentos político-acadêmicos. O atual GT 21 foi criado 

vinte e seis anos após a fundação da ANPEd, como Grupo de Estudos (GE 21), então denominado Relações 
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ANPEd, pois a temática não tinha seu espaço de discussão mais contundente até então. Diante 

disso fiz as buscas nesse GT 21 da ANPEd e o quantitativo das pesquisas encontradas estão 

descritos no quadro abaixo: 

 
Quadro 3: Teses e Dissertações encontradas no Banco de dados da CAPES e artigos da 

SciELO ligados ao Estudo das Relações Étnico-Raciais e a Lei 10.639/2003 

Palavras e termos filtrados CAPES SciELO 

Relações Étnico-Raciais 503 trabalhos 

encontrados/73 

selecionados 

41 Trabalhos encontrados/18 

trabalhos selecionados 

A Implementação da Lei 10639/03 nos anos 

iniciais da Educação Básica 

Não foram encontrados Não foram encontrados 

Educação e Relações Étnico-Raciais Não foram encontrados Não foram encontrados 

Educar para as Relações Étnico- Raciais 5 trabalhos 

encontrados/1 trabalho 

selecionado 

Não foram encontrados 

Educação das Relações Étnico-Raciais 143 Trabalhos 

encontrados 

Não foram encontrados 

Educação das Relações Étnico-Raciais e a 

Implementação da Lei 10639/03 

Não foram 

encontrados 

Não foram encontrados 

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 

Nestes textos, busquei relacionar Educação para as Relações Étnico-Raciais com a Lei 

10.639/2003 e como se dá este tipo de abordagem nas escolas de educação básica, como está 

sendo a formação dos professores nestes temos, tanto superior quanto continuada, assim como 

aqueles que possuíssem algum vínculo com a temática em questão. Foram selecionados 41 

trabalhos sobre Relações Étnico – Raciais na SciELO e 74 no Banco da CAPEs. Não foram 

encontrados trabalhos com este filtro. Desta forma, os estudos selecionados estão 

apresentados no quadro a seguir, para melhor visualização. 

 

Raciais/Étnicas e Educação. Tais mudanças expressam um movimento interno de interpretações de ordem 

política e epistemológica entre os integrantes do GT, bem como a intenção de ampliar a sua abrangência para o 

recebimento de trabalhos que abordem a temática indígena, algo que esteve presente na origem da proposta do 

referido GT. O então GE Relações Raciais/Étnicas e Educação foi fundado com o apoio de mais de quinhentos 

associados individuais e por inúmeras instituições de pesquisa científica iniciando suas atividades durante a 25ª 

Reunião Anual da ANPEd. Os pesquisadores do GT 21, até então, estavam dispersos em diferentes Grupos de 

Trabalho. Muito embora houvesse receptividade desses diferentes GTs aos pesquisadores da área de Relações 

Étnico/Raciais e Educação, as questões de interesse particular da educação dos afro-brasileiros não eram 

prioridade desses GTs. De onde vêm estas informações? http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt21- 

educa%C3%A7%C3%A3o-e-rela%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9tnico-raciais 

http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt21-
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Quadro 4: Trabalhos selecionados do banco de teses e dissertações da CAPES: 
 

Autor/Ano Título Instituição Gênero de 

Estudo 

Registro 

CRUZ, Eliane Almeida 

de Souza e /2014 

Currículo mínimo de 

História da rede estadual de 

ensino do Rio de Janeiro: 

quais são os espaços da 

História da África e do 

negro? (Lei nº 10.639/03) 

CEFET/RJ. Dissertação de 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

REZENDE, Rosi 

Marina /2015 

Traços Culturais E Práticas 

Pedagógicas Em Instituição 

De Ensino Médio A Partir 

Da Perspectiva Da Lei 

10.639/2003: Um Estudo De 

Caso. 

Centro  Federal  de 

Educação  Tecn. 

Celso Suckow  Da 

Fonseca   Rio   de 

Janeiro   Biblioteca 

Depositária: 

Biblioteca Central do 

CEFET/RJ 

Dissertação de 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

SANTOS, Cristiane 

Vilas Boas/2015 

Sentidos atribuídos a 

Categorias do Campo das 

Relações Etnicorraciais no 

âmbito de Currículos e 

Práticas. 

Universidade 

Estadual do Sudoeste 

da Bahia 

Dissertação de 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

ALVES, Rita de 

Cassia/2013 

A Africanidade no 

Currículo: a Lei Federal nº 

10.639/03 e as práticas 

curriculares de escolas 

públicas de Sabará. 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Minas 

Gerais 

Dissertação de 

Mestrado em 

Educação 

CAPES 

FERREIRA, Joseildo 

Cavalcanti /2015 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais e Sentidos 

Construídos na Prática 

Docente dos Professores dos 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

Universidade Federal 

de Pernambuco 

Dissertação CAPES 

NEGREIROS, Dalila 

Fernandes de//2013 

Educação das relações 

étnico-raciais: análise da 

formação   de   docentes  por 

meio dos programas Uniafro 

Fundação Oswaldo 

Cruz 

Dissertação CAPES 
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 e Africanidades.    

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 

 

Quadro 5: Artigos selecionados da SciELO 
 

Autor/Ano Título Instituição Gênero de 

Estudo 

Registro 

SANTOS, 

MarzoVargasdos/ 

NETO, 

Vicente 

Molina/2009 

Aprendendo a Ser 

Negro:aPerspectiva dos 

Estudantes 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Artigo SciELO 

MULLER, Tânia 

Mara 

Pedroso/2015 

As pesquisas sobre o “estado 

doconhecimento” em relações 

étnico-raciais. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

(UFF, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Artigo SciELO 

GOMES, Nilma 

Lino/JESUS, 

Rodrigo Ednilson 

de/2012 

As práticas 

pedagógicas de trabalho com 

relações étnico-raciais na 

escola na perspectiva da Lei 

10.639/2003:desafios para a 

política educacional e 

indagações para a pesquisa. 

UFMG Artigo SciELO 

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 

 

Foi preciso ainda, fazer buscas pelas dissertações apresentadas no Programa de Pós- 

Graduação em Educação (PPEDU) da UFSJ, ao qual estou vinculada para melhor 

compreender o percurso das pesquisas na área em que pesquiso. O quadro 6 apresenta o 

quantitativo de dissertações encontradas no PPEDU: (por que este período de 2009 a 2017? 

Também os períodos de busca devem ser situados) 

 
Quadro 6; Pesquisas encontras no PPEDU 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- - - - 1 1 1 - - 

         

Fonte: criado pela própria pesquisadora 
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Dos três estudos encontrados no PPEDU selecionei apenas um, conforme destacado no 

quadro abaixo: 

 
Quadro 7: Dissertação selecionada do PPEDU da UFSJ 

 

Autor/Ano Título Instituição Gênero 

de Estudo 

Registro 

CARVALHO, Ana 

Cláudia, 2014 

As Relações 

Raciais e a 

formação docente 

em Educação 

Física no Brasil: 

O     que     diz    a 

Legislação? 

UFSJ Dissertação de 

Mestrado em 

Educação 

PPEDU/UFSJ 

Fonte: criado pela pesquisadora 

 

 

O que se pode perceber a partir da composição dos quadros é que muitos são os 

trabalhos encontrados que tratam a Educação para as Relações Étnico-Raciais com foco no 

negro. A ideia é buscar compreensão nestes trabalhos de como este conhecimento tem sido 

elaborado pelos professores e todos os envolvidos com a missão de educar para a cidadania. 

Não há aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas sim buscar compreensão sobre o tema, nas 

pesquisas que se tratadas por estes autores que falam sobre a educação para as Relações 

Étnico-Raciais ligado à lei 10.639/2003 Nas leituras que fiz, busquei indagações para  

entender como se dá o conhecimento sobre a Lei 10.639/03 e como este é estruturado nas 

escolas de educação básica brasileira. 

Freire (2015, p. 271), nos diz que “não há nenhuma pergunta de que se possa dizer que 

é a primeira. Toda pergunta revela insatisfação com respostas dadas a perguntas anteriores. 

Perguntar é assumir a posição curiosa de quem busca”. Esta é minha intenção com os 

trabalhos estudados, indagar para encontrar novas indagações. Por isso, apresento alguns 

estudos que auxiliam minha busca curiosa sobre a Educação para as relações étnico-raciais. 

 

 
1.1 O que dizem os estudos da CAPES e SciELO? 

 
 

Rezende (2015) investigou as práticas pedagógicas de uma escola da Rede Estadual 

de Ensino do Rio de Janeiro a partir da Lei 10.639/2003. Por meio desta pesquisa de campo, 

em uma abordagem qualitativa, buscou compreender, de acordo com a implementação da Lei, 
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a existência de dificuldades ou entraves para se trabalhar o tema História da África e Cultura 

Afro-brasileira que em 2003 tornou-se obrigatório nas escolas básicas do país. O pesquisador 

detectou que apesar dos traços culturais desta escola ser marcada por vestígios históricos de 

influência de africanos e afrodescendentes, estes não adentraram o espaço escolar na 

construção do currículo desta instituição em estudo e os docentes encontram barreiras para o 

exercício pedagógico com foco na Lei 10.639/03. Estes professores alegam falta de tempo, 

pouca autonomia e pouco envolvimento dos alunos para um trabalho eficaz com a Educação 

das Relações Étnico-Raciais com foco no negro. 

Cruz (2014) mostra em seu trabalho qual o propósito de analisar o currículo mínimo 

de História da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro (CMH), percebendo quais foram os 

critérios da seleção de seus conteúdos, a receptividade deste CMH, e, avaliações da lei 

10.639/03 ‐ História da África e da Cultura afro‐brasileira, qual a base teórico‐metodológica 

dos conceitos de Interculturalidade. Esta pesquisa tem o objetivo de verificar em quais locais 

estes componentes curriculares sobre a Lei 10.639/03 estão presentes ou silenciados no 

Currículo Mínimo destas escolas. 

Dissertações como as de Cruz (2014) e Rezende (2015) demonstram uma grande 

preocupação pela compreensão de como está sendo implementada a Lei 10.639/2003, e quais 

os impedimentos para a efetivação da mesma. Estes autores também analisam os livros 

didáticos que ainda persistem nas imagens estereotipadas do negro, sendo uma importante 

ferramenta na escola para a problematização da aprendizagem, porque as mudanças nele ainda 

são tão tímidas, uma vez que estes livros influenciam a formação dos alunos. 

Segundo Santos (2010), a construção de currículo(s) e prática(s) nos quais a temática 

da Lei 10.639/2003 seja vivenciada, não pode ser um trabalho espontâneo, um ato voluntário, 

sem norte, sem propósito. Exige, sobretudo, pensar um trabalho coletivo, fincado em 

categorias do campo em debate, em uma perspectiva de formação permanente tanto no âmbito 

de premência de formação quanto do dia a dia das escolas. 

Na pesquisa “A Africanidade no Currículo: a Lei Federal nº 10.639/03 e as práticas 

curriculares de escolas públicas de Sabará”, Alves (2013) relata que as escolas pesquisadas 

avançaram no trato à educação das Relações Étnico-Raciais após a obrigatoriedade da Lei 

10.639/03, porém nas duas escolas pesquisadas o processo de reeducação das relações étnico- 

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

tentam trazer as histórias e saberes da população negra. 

Por sua vez, os estudos de Ferreira (2015) apontam que em disciplinas como Educação 

Artística, Literatura e História dos anos finais do Ensino Fundamental vêm sendo 
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contextualizados assuntos no trato às Relações Étnico-Raciais imbricadas à Lei 10.639/03. 

Apesar de não haver um trabalho contínuo, os professores desenvolvem o tema em sala de 

aula de forma individualizada e esporadicamente. 

Dois importantes estudos são destacados no que concerne à formação de professores 

para a implementação da Lei 10.639/2003. Maciel (2014), nos mostra a contribuição que este 

tipo de formação pode trazer para a geração de uma prática antirracista e multicultural e o 

estudo de Fernandes de Negreiros (2013), analisa a formação de docentes na implementação 

da política de Educação das Relações Étnico-raciais usando como referência os programas 

Educação Africanidades Brasil (Africanidades) e Programa de Ações Afirmativas para a 

População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de Educação Superior (Uniafro). A 

autora encontra deficiências nestas formações. Foi identificado que ambos os programas 

possuíam sérios problemas de concepção e execução, que culminaram com a sua incapacidade 

de cumprir seus objetivos, no que se refere à formação de docentes para a implementação da 

Lei 10.639/2003 Mas foi também possível detectar que há possibilidade de se implementar 

caminhos para a formação destes professores para uma educação das Relações Étnico-Raciais. 

Estudos como de Santos; Molina Neto (2009), pesquisados na SciELO, nos mostram 

como o negro se vê nesta perspectiva de valorização de si mesmo. Embora exista um debate 

mais acirrado sobre a questão Étnico-Racial valorizando a cultura do negro, ainda parece 

haver uma negação de que o racismo predomina em nosso meio. Santos; Molina Neto (2009, 

p. 3) afirmam que: 

 
Menos desafiador é assumir o mito da democracia racial ou se esconder na 

miscigenação, a fim de tentar não perceber que a sociedade mantém uma visão de 

hierarquia étnico-racial, em que o negro ocupa posições inferiores. Particularmente 

no âmbito educacional, essa questão está longe de ser entendida, por falta de uma 

reflexão profunda e pela pouca quantidade de estudos sobre o negro na educação 

brasileira. 

 

Nilma Lino Gomes (2012), no artigo “As Práticas Pedagógicas de Trabalho com 

Relações Étnico-Raciais na escola na perspectiva da Lei 10.639/2003: desafios para a política 

Educacional e indagações para a pesquisa”, mapeou e analisou as iniciativas desenvolvidas 

pelas redes públicas de ensino pertencentes ao NEPRE/UFMT, UFRPE, Centro de Estudos 

Orientais/UFBA, Núcleo de estudos Afro-Brasileiro/UFPR e Núcleo de Estudos e Pesquisa 

sobre Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais – GERA/UFPA. Este artigo 

apresenta os dilemas, desafios e limites dos trâmites de implementação do Ensino de História 

da África e das Culturas Afro-Brasileiras nas Escolas Públicas e privadas da Educação Básica 

brasileira. O texto aponta os avanços ocorridos por força dos movimentos negros na conquista 
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da criação da Lei 10.639/03, porém além das dificuldades quando da checagem das escolas, 

percebe-se algumas incongruências advindas da recorrência a fontes secundárias para a 

seleção do conjunto das escolas. Uma delas foi o não reconhecimento por parte de algumas 

escolas (indicadas e selecionadas) como possíveis participantes. A pesquisa revela que não há 

uma uniformidade no processo de implementação da Lei 10.639/2003 nos sistemas de ensino 

e nas escolas públicas participantes. Trata-se de um contexto ainda marcado por tensões, 

avanços e limites. 

 

 
1.2 O que dizem os trabalhos da ANPEd? 

 
 

As leituras dos Artigos e Pôsteres da ANPEd me proporcionaram um conhecimento 

mais avançado acerca do meu objeto de pesquisa que é o de Compreender como os 

professores das escolas públicas da cidade de Prados MG estão se posicionando frente à Lei 

10.639/2003 e quais os desafios que estão colocados para sua implementação no cotidiano 

escolar. 

Encontrei muitas pesquisas que abordam a Educação das Relações Étnico-Raciais nas 

escolas de Educação Básica, Ensino Superior, Educação de Jovens e Adultos, Cursos 

profissionalizantes entre outros e o que muito me chamou a atenção é que o tema Étnico- 

Racial é considerado por muitos autores como uma forma de relacionar nas salas de aula o 

tema diversidade em uma abordagem voltada para o negro em relação ao branco. Pude 

constatar que há uma grande deficiência nesta abordagem, ou pela falta de preparo do 

professor nos cursos superiores, ou mesmo por falta de capacitação nesta área. “Trata-se de 

um exercício de desnaturalizar o olhar sobre as práticas pedagógicas, buscando certo 

estranhamento para aquilo que é realizado rotineiramente” (OLIVIERA, 2013, p. 86). 

Precisamos redirecionar nossas práxis a um exercício de enxergar o negro como ser que 

também tem identidade, tem sua história, descendência e que compõe a nossa matriz cultural. 

Meus esforços nas pesquisas da ANPEd foram bem tranquilos pois, como dito 

anteriormente, a ANPEd possui um GT específico sobre Relações Étnico-Raciais que facilitou 

as buscas. Tais trabalhos selecionados estão organizados de formas diversas tais como; a 

educação para as Relações Étnico-Raciais no cotidiano da educação Básica, sendo estas da 

educação Infantil ao Ensino Médio, Formação de Professor, Formação Técnica para o 

trabalho, formação superior e capacitação continuada, Educação de Jovens e Adultos e o 
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Negro no livro Didático. Analisaremos algumas pesquisas para encontrarmos lacunas que se 

abrem para o que busco compreender nas escolas de Prados/MG, espaços de minha pesquisa. 

No que tange à formação superior de professores e capacitação continuada, muitos são 

os autores que discutem a temática, no percurso de compreender como tem se dado a 

formação do professor tanto no âmbito de cursos superiores como em formação continuada. 

Deparamo-nos com boas discussões como as de Assis (2005); Pessanha; Trindade; Oliveira 

(2002) que trilham a necessidade da formação do professor para as Relações Étnico-Raciais 

voltada para o conhecimento e abordagem sobre os africanos e os afro-brasileiros, nas 

licenciaturas e a continuidade desta formação em serviço. 

Ainda encontramos Pinheiro e Silva (2009), que apontam deficiências nestas 

formações dos docentes para esta temática em pauta. Estes estudos demonstram que as 

formações de professores estão a serviço da classe dominante, que o estudo sobre o negro é 

silenciado nestas formações. Não há interesse em ressaltar esse tipo de cultura, o que 

predomina é a cultura eurocêntrica e quando estes professores assumem suas salas de aulas 

estão despreparados para tal e as deficiências de sua formação vão perpetuar nas capacitações 

continuadas, em serviço, reafirmando o discurso unicultural nas didáticas diárias das salas de 

aulas. 

Siss (2005) nos mostra que a instituição escolar sempre se colocou como excludente e 

preconceituosa e que esta postura é antiga, mas que já era denunciada pela Imprensa 

Alternativa Negra (IAN) por volta de 1930. O autor aponta também que essa discriminação 

promovida na escola no passado prevalece até os dias atuais, se sustentando na teoria do 

branqueamento e da falsa democracia, cultuando as desigualdades raciais. 

Doebber (2011, p. 4) destaca que “o ideal do branqueamento se respaldou na 

desqualificação dos negros que supostamente não teriam capacidade de produzir num sistema 

de livre iniciativa, bem como seriam moralmente degenerados”. Por isso, há uma urgência de 

que a educação concentre esforços na formação das pessoas comprometidas com a construção 

de uma sociedade que visa o bem comum, encarando a igualdade de direitos para todos sem 

distinção de cor ou qualquer outra característica, quebrando os estereótipos impregnados de 

um mito democrático racial, valorizando e respeitando a diversidade (FERNANDES, 2013). 

Fernandes (2013) complementa que a realidade demonstra a fragilidade do grau de 

maturidade gerencial das ações com foco na lei conforme preconiza o Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Etnicorraciais. A promulgação da lei ratifica a necessidade de ampliação e promoção de 

círculos de estudos e pesquisas na temática para que educadores possam desenvolver práticas 
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inovadoras e assertivas no combate ao preconceito racial que permeia a sociedade brasileira. 

Ampliar as redes de pesquisa que trabalham no sentido de fortalecer o princípio da igualdade 

e da equidade a todos é movimento urgente para que possamos desconstruir o mito da 

democracia racial (FERNANDES, 2013, p. 2). Há uma fragilidade na formação dos 

professores que dificulta a implementação da Lei 10639/03, que enfatiza as Relações Étnico- 

Raciais com foco no africano e afro-brasileiro, constatada em várias pesquisas. Em termos de 

ações afirmativas, no tocante à educação para as Relações Étnico-Raciais, está sendo 

discutido nas Universidades, este tema ligado ao currículo? As instituições de Ensino  

Superior reestruturaram seus currículos nos cursos de graduação a partir da criação da Lei 

10.639/2003? Como estão expostas nos currículos estas políticas de ações afirmativas? Houve 

mudanças curriculares nas pesquisas e cursos de extensão? Nestas universidades trabalha-se 

com este tema nos cursos de extensão ou há pesquisas nas Pós-Graduações voltadas para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais? 

Passos; Rodrigues (2015) ressaltam as políticas públicas de combate ao racismo, em 

um recorte entre os anos de 1980 e 2000, com o intuito de identificar três tipos de gerações de 

iniciativas governamentais para promoção da igualdade racial, muito referenciado em minha 

pesquisa, por isso a importância de ressaltá-las aqui. Em primeiro lugar, o contexto de 

redemocratização da sociedade brasileira mobilizando socialmente os direitos civis e políticos 

com o movimento social negro reorganizado, fundamental para o debate político da questão 

da discriminação racial; em segundo lugar, a criminalização ao racismo; e, por fim, a 

discussão sobre as ações afirmativas e sua eficácia na incessante busca pelo combate ao 

racismo através das Políticas de Ação Afirmativa. 

O que alavancou as Políticas de Ação Afirmativa quando nos referimos às Relações 

para Educação Étnico-Racial com foco nos estudos da África e dos Afro-brasileiros foram 

basicamente os compromissos assumidos pelo governo Federal brasileiro na III Conferência 

Internacional sobre o Racismo, Discriminação Racial, a Xenofobia e as Intolerâncias 

Correlatas, ocorrida em 2001, na cidade de Durban, na África do Sul. As pressões do 

Movimento Negro que impulsionaram ações do poder executivo com programas próprios nos 

ministérios e na educação, especificamente as ações mais direcionadas de combate ao 

racismo, ganharam fôlego a partir da implementação da Lei 10639/03 que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e torna obrigatório o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares. Em março, do mesmo ano, cria-se a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), antiga 
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reivindicação do Movimento negro, e em 2008, a Lei 11645 também vai instituir alterações na 

LDB, desta vez, em relação às histórias e culturas dos povos indígenas. 

Ainda nas análises de Passos; Rodrigues (2015) podemos observar que a temática da 

Lei 10.639 começa a ser discutida em 2003, poucos trabalhos aparecem em 2006, e de 2009 a 

2013 há maior número de trabalhos, o que pode se considerar a fase de prosperidade das ações 

afirmativas no Ensino Superior no Brasil, apesar das controversas respostas dadas pelos 

entrevistados, como coordenadores, que dizem desconhecer as mudanças feitas nos currículos, 

e professores que dizem não ver necessidade de mudança. Os autores finalizam concluindo 

que as ações afirmativas estão acontecendo aquém do esperado, que há um longo caminho a 

se percorrer neste sentido. 

Os autores ainda observaram que as orientações não impactaram a estrutura curricular 

nos cursos de graduação analisados. Na maioria dos projetos pedagógicos, as questões raciais 

estão na periferia do currículo, ou seja, não são tratadas como parte constitutiva da relação 

com os conhecimentos. Dos projetos pedagógicos analisados, somente o curso de Pedagogia 

declara ter em seu corpo discente estudantes cotistas negros (PASSOS, 2012; RODRIGUES, 

2015). 

Nos estudos levantados por Passos; Rodrigues (2015), a área da educação é que mais 

se envolve com a temática da Lei 10.639/03 e, mais especificamente, os professores do curso 

de história. Porém, considero muito interessante mostrar, aqui, um estudo de professores de 

química na elaboração de conteúdos pedagógicos digitais em face dos caminhos abertos pela 

Lei 10.639/03. Os autores citados rebuscam os sentidos que se dão na aprendizagem destes 

professores para a educação das Relações Étnico-Raciais. Esta pesquisa contribui para as 

discussões sobre a questão racial nos currículos de formação docente, com vista a constituir 

conhecimentos que colaborem com o combate ao preconceito e discriminação de pessoas e 

grupos à margem da sociedade, sendo o grande foco os povos negros. Para a coleta dos dados 

usou-se áudio gravado e questionário com três alunos do curso de Licenciatura em Química 

da UEMG. De posse do material coletado e após sua análise, os alunos, sujeitos da pesquisa, 

confirmaram nunca terem ouvido falar na Lei 10.639/03 e em nenhum momento durante sua 

formação profissional houve qualquer tipo de discussão sobre o tema relacionado às questões 

Étnico-Raciais, como fica explícito em uma fala de um dos estudantes: “A gente nunca viu 

nada, todos pensavam que eles [negros africanos] não tinham cultura, não tinham nada e 

chegavam aqui [Brasil] só como mão de obra”. (Aluno B). Outra fala captada de suma 

importância: “Na quinta série a gente começa a ver sobre história do Brasil, que começa no 

descobrimento do Brasil e, pelo menos o que aconteceu comigo, a única parte que meu 
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professor de História explorou comigo em relação à Cultura Afro-Brasileira foi a escravidão, 

mais nada. Por isso que vem essa formação. (Aluno C). 

É fato que, na perspectiva do curso de Licenciatura em química, sequer é abordado o 

tema da Lei 10.639/2003. Este conhecimento não é preconizado em sala e os alunos 

desconhecem tal assunto. Para estes alunos, o negro continua sendo referendado apenas como 

os escravizados na história de construção do Brasil. Tampouco os currículos deste curso 

contemplam conhecimentos sobre a cultura africana e afro-brasileira. Ainda assim, estes 

futuros professores entrevistados concluíram dizendo sobre a necessidade de se incluir estes 

conhecimentos sobre a importância da etnia negra e suas contribuições para formação do 

Brasil, desde os anos iniciais da escolaridade, no sentido de que estes saberes na infância 

ajudam a formar sujeitos conscientes, para que assim, quando adultos, não tenham uma visão 

distorcida da realidade. 

Como nos dizem Marques; Bolson; Moraes (2012), tão importante quanto a formação 

de professor em nível superior nas licenciaturas para educação das Relações Étnico-Raciais é 

também de fundamental importância as formações continuadas visando a renovação do 

sistema educativo e curricular. “A formação continuada de professores é fundamental em toda 

política que visa a renovação do sistema educativo e curricular” (MARQUES; BOLSON; 

MORAES, 2012, p. 1). Para os autores, a despeito do sistema educacional, este se omitiu por 

muito tempo não investindo na formação de professores para trabalhar com a diversidade 

cultural de nosso país. 

No que concerne à Educação de Jovens e Adultos e as Relações Étnico- Raciais com 

foco no negro, Moura (2007) e Passos (2012), procuram entender como se dá esta formação 

nesta modalidade de ensino no que se refere à construção do sujeito para a valorização da 

cultura africana e afro-brasileira. Para estes autores, a EJA no Brasil se compõe de grande 

percentual de negros (56%), e isto é um fator preponderante para demonstrar as desigualdades 

existentes nos espaços escolares e consequente racismo. 

Hasenbalg e Nelson do Vale e Silva, citados por Passos (2012), afirmam que as 

desigualdades econômicas e sociais entre brancos e negros não são explicadas pela 

escravatura e sim pela divisão de classe entre estes. O que os diferenciam são as 

oportunidades que cada um tem e o tratamento de sobreposição do primeiro pelo segundo. Já 

o rendimento escolar comparado entre negro e branco, comentado por Fúlvia Rosenberg em 

Passos (2012), aponta que o negro está à margem da escola por existência de uma exclusão 

destes alunos. A escola oferecida ao aluno negro é de baixa qualidade. Daí a razão de tantos 

negros fazerem parte da modalidade de ensino de Jovens e Adultos, na tentativa de recuperar 
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o tempo que lhes fora roubado. Tudo isso pela falta de igualdade de condições entre estes. O 

estado ampliou o acesso dos menos favorecidos à instituição escolar, mas esta não se igualou 

à escola dos privilegiados, estando muito aquém no que se refere à qualidade em todos os 

sentidos. Portanto, o que podemos entender destas pesquisas é que o negro continua tendo 

seus direitos violados desde a época da escravização e o que o Estado tem investido em 

educação não tem sido suficiente para equiparar os direitos de brancos e negros. 

Um importante instrumento analisado nas pesquisas da ANPEd são os Livros 

Didáticos. Nas pesquisas que encontrei, foi averiguado como estes livros têm abordado o tema 

Relações Étnico-Raciais e o negro, como está sendo referenciada a Lei 10.639/03 nestes 

livros, pois os artigos encontrados datam todos de período posterior à promulgação da mesma. 

Costa (2004; 2005); Nascimento (2010) fazem uma importante análise dos livros didáticos de 

modo geral, mas também nas áreas de Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, 

História, Educação Física. Esta análise é muito importante, pois os livros didáticos são 

suportes fundamentais para a prática pedagógica. Estes autores observaram que nestes livros, 

até a implementação da Lei 10.639/03, o tema Relações Étnico-Raciais, com foco no negro 

era tratado colocando este apenas como escravo. As imagens contidas nestes livros eram 

imagens estereotipadas destas pessoas, as tratando como seres menos importantes. 

Pesquisa como a de Mülher (2015), sobre produção acadêmica referente à imagem do 

negro no livro didático, de 2003 a 2013, constatou importante aumento do número de 

pesquisas que versam sobre o africano e o afro-brasileiro por consequência da implementação 

da Lei 10.639/03, causando mudanças na organização dos livros didáticos. Porém, algo por 

ele averiguado é que ainda persiste o uso de imagem estereotipada do negro e da África. 

Nascimento (2010), ao analisar livros didáticos de Ensino Religioso de 5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental, publicados entre 1997 e 2007, analisou os possíveis impactos da movimentação 

em torno do discurso racista neste material. Considerou-se este período por ser marcante para 

a Igreja Católica, pois nesta época a mesma estava passando por grande reestruturação. 

No período estudado, para a realização do artigo Personagens Negros e Brancos em 

livros didáticos de Ensino Religioso de 1977 a 2007, alguns eventos sobre relações entre 

negros e brancos foram marcantes, destacando-se: a) o surgimento do Movimento Negro 

Unificado/ MNU, em 1979; b) os Agentes de Pastoral Negra/APNs, em 1983 e 1984; c) nesse 

mesmo período a Fundação para o Livro Escolar (FLE) propõe a busca de um livro didático 

“livre da presença de preconceitos e inverdades”; d) Criação da Comissão Especial de Luta 

Contra as Formas de Discriminação; e) Em São Paulo o III encontro de Agentes de Pastoral 

Negros; f) e muitos outros movimentos em prol da cultura do negro africano, como as 
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comemorações dos trezentos anos da morte de Zumbi dos palmares que resulta na Marcha 

contra o Racismo pela Cidadania e Vida. Tão fundamental dizer que também por esta ocasião 

acontece em Durbam a III Conferência Mundial das Nações Unidas Contra o racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Por fim, em 2003, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 10.639 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira no Ensino Fundamental e Médio e criou a Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/Seppir. 

Como esta pesquisa foi desenvolvida no seguimento Educação básica, finalizo os 

estudos bibliográficos relacionados à ANPEd buscando compreender como andam as 

pesquisas nas escolas deste nível, sobre Educação Étnico-Racial e a Lei 10639/03 que trata da 

História da África e dos Afro-brasileiros. A Lei é uma obrigatoriedade, por isso deve ser 

implementada, mas de fato isto está acontecendo nas escolas de educação básica brasileiras? 

Se está acontecendo, de que forma ocorre? 

Queiroz et al (2012) têm como conjectura que em uma instituição de educação infantil 

que se localiza na periferia de um grande centro urbano do Rio de Janeiro, as identidades afro- 

brasileiras são vistas, mas não são respeitadas, valorizadas em suas culturas, modo de ser e de 

viver. Neste espaço pesquisado pelos autores, a problematização em sala de aula ainda é 

eurocêntrica-branca, embora os sujeitos ali presentes, discentes e docentes, sejam em grande 

parte negros e mestiços. Por que não valorizar as outras culturas que estão presentes ao invés 

desta sobreposição de uma sobre a outra? É preocupante que este tipo de formação prevaleça. 

A infância pode ser o momento propício de construção de identidades, já que nesta fase da 

vida a criança ainda está formando sua personalidade. 

Em uma transcrição de Cavalheiro (apud Queiroz, 2012), a formação da criança na 

fase da educação infantil no trato às Relações Étnico-Raciais é de extrema importância, pois é 

possível construir práticas multiculturais levando-a a enxergar as diferenças entre as pessoas 

de forma natural, sem preconceito. Para a autora, é a infância o momento privilegiado para 

que este conhecimento aconteça na sua totalidade num exercício de formação crítica do 

sujeito, valorizando todo e qualquer tipo de cultura sem supervalorizar uma em detrimento da 

outra. 

 
Compreende-se que o reconhecimento positivo das diferenças deve ser 

proporcionado desde os primeiros anos de vida. Para tornar a pré-escola um espaço 

positivo ao entendimento das diferenças étnicas, é necessário observarmos o 

processo de socialização atualmente desenvolvido no espaço escolar, que, conforme 

demonstrado por diversos estudos e pesquisas, parece ignorar essa questão.  

Contudo, a educação infantil não pode esquivar-se do dever de preparar o indivíduo 
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para a existência das diferenças étnicas, já que ela, inevitavelmente, permeará a sua 

relação com os demais cidadãos (CARVALHO apud QUEIROZ, 2012, p. 5). 

 

Na escola em que se desenvolveu a pesquisa acima, se trabalha com imagens e o que 

se vê é que as imagens eurocentrizadas são as privilegiadas, tais como a Branca de Neve, e 

nunca uma imagem de negros bem-sucedidos nem na vida e sequer na ficção. As crianças 

negras, inclusive, veem seus reflexos nestas imagens que nada têm a ver com elas, uma vez 

que foi lhes incutido que o branco e toda a sua cultura são superiores aos outros. Um histórico 

que só poderá ser mudado com esforço de todos que estão inseridos no processo educacional. 

No artigo “Construção de Concepções Étnico-Raciais Africanas em sala de aula”, 

Almeida; Saravali (2015), nos falam que após doze anos da promulgação da Lei 10.639/03, 

que torna obrigatória a inserção, no currículo escolar, do ensino da história, cultura e literatura 

africanas e afro-brasileiras, nos perguntamos sobre a inclusão do tema efetivamente nas 

práticas pedagógicas nos sistemas de ensino brasileiro, tudo isso se deve, para as autoras, ao 

descrédito dado à Lei, e pelo despreparo dos professores em lidar com tal tema. A ideia desta 

pesquisa é problematizar estes estereótipos e construir uma nova ideologia baseada na 

valorização da cultura africana e afro-brasileira em concordância com a literatura infanto- 

juvenil. 

As desigualdades, segundo Ramos (2011), nascem das relações estabelecidas na 

instituição escolar advindas de rotulações por trás de brincadeiras depreciativas relacionadas 

ao negro. As pessoas não brancas são negadas por não pertencerem a um padrão social 

aceitável nas proporções físicas, social e racial. A escola se nega a ser, de fato, o que ela 

deveria ser, se contrapondo à igualdade de direitos, excluindo os sujeitos que na verdade 

deveriam ser incluídos, dando-lhes acesso à cidadania, à formação da capacidade crítica e 

inserção no mercado de trabalho. A escola, principalmente nos anos inicias da educação 

básica, é local privilegiado para a problematização das relações de modo geral. Nesta 

pesquisa, usou-se entrevista semiestruturada com quatro professores do Ensino Fundamental 

em que as mesmas falam das Relações Étnico-Raciais e a discriminação na escola, afirmando 

não existir preconceito, ainda que outras pessoas tenham percebido ter, mas elas não 

observam isso. 

Há professores que acreditam em uma relação harmoniosa dentro da escola. Para 

alguns autores como Abramowicz e Oliveira (2006), isto acontece por falta de preparo destes 

docentes que preferem ignorar o assunto a ter que lidar com algo que não lhes é inerente. 

Abramowicz e Oliveira (apud RAMOS, 2011), sugerem que a questão do racismo não 

continue abafada, devendo ser problematizada diariamente, para só assim conseguir superar 
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os estigmas e discriminações contra os negros que ficam à margem nos sistemas escolares 

com suas identidades negadas por todos na instituição em questão. 

Em uma importante pesquisa intitulada “Considerações sobre a (não) Implementação 

da Lei 10.639/03 em Escolas Públicas do Município do Rio de Janeiro”, buscou-se 

compreender, no cotidiano das mesmas, como tem se dado as relações no tocante à raça. As 

coletas de dados foram feitas através das atividades escolares realizadas com os alunos e 

entrevistas com professores com aplicação de questionários. Esta pesquisa durou cinco anos e 

o que se objetivou foi trazer atividades que permeassem o pensamento de alunos e professores 

no que concerne à educação Étnico-Racial. A ideia era trazer também subsídios para a 

implementação da Lei 10.639/03 (SOUZA, 2011). A autora se deparou com dificuldades em 

relação à temática racial. Muitos professores não aceitam que se faça atividades sobre o 

assunto Relações Raciais, outros aceitam, mas não valorizam as atividades feitas pelos 

bolsistas que acompanhavam a pesquisadora na escola e ainda, professores que adotam 

práticas que prejudicam o desenvolvimento do trabalho feito (SOUZA, 2011). Ficou evidente 

neste trabalho que a Lei 10.639/03 sequer era problematizada e discutida nestas escolas. 

Além do que foi dito acima, a pesquisadora (SOUZA, 2011) deu continuidade ao 

trabalho com o tema Relações Étnico-Raciais coordenando uma oficina com 43 professores  

da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Ao indagar estes professores sobre a existência de 

projetos nas escolas que trabalhassem as Diretrizes Curriculares estabelecidas pela Lei, dos 

representantes presentes somente dois afirmaram que sua escola trabalha com o tema. Outra 

situação investigada pela pesquisadora e a bolsista que a acompanhava é a interferência das 

políticas de avaliação externas na implementação da Lei 10.639/03. Na Rede Pública 

Municipal do Rio de Janeiro, os estudantes são submetidos a vários tipos de provas internas e 

externas. A grande maioria dos docentes fica muito envolvida com estas avaliações, pois há 

uma grande preocupação com o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

pois, este índice sendo elevado trará uma remuneração a mais para estes professores, décimo 

quarto salário. Para isso os meninos são treinados para tirarem notas boas, sempre focados nas 

áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, pois são os conteúdos destacados pelo 

IDEB; ficando os outros conteúdos de lado por serem considerados nada importantes. Para 

Souza (2011, p. 9): 

Se o professor já encontrava muitas “justificativas” para a não implementação da lei, 

atualmente, ele tem mais uma alegação: não sobra tempo para se trabalhar outras 

coisas devido ao sistema de avaliação imposto pelos Governos. Em decorrência, 

pode-se dizer que a população estudantil mais prejudicada por esse sistema de 

avaliação é a negra. 
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Portanto, o que estas escolas privilegiam em termos de conteúdos são aqueles ligados 

às avaliações que irão definir o IDEB. “Pode se dizer que as diretrizes curriculares que 

valorizam a cultura e a educação voltadas para a população negra, não fazendo parte do 

conteúdo cobrado nas avaliações oficiais impostas pelo governo, serão desconsideradas” 

(SACRISTIAN apud SOUZA, 2011, p. 9). 

A autora no decorrer do artigo “Considerações Sobre a (não) implementação da Lei 

10.639/03 em Escolas Públicas do Município do Rio de Janeiro”, nos mostra o quão 

espinhoso é o caminho para a plenitude de uma educação que contemple o negro na sua 

totalidade. Há um apontamento de que os professores não estão preparados, não têm tempo a 

perder com temas considerados inúteis para os alunos como a cultura do negro e dos afro- 

brasileiros. Fato é que a implementação da Lei 10.639/03 passa por muitos desafios. Pereira e 

Silva 2007 (apud SOUZA, 2011, p. 11), destacam três paradigmas: 

 
O desafio político e acadêmico. Político por se encontrar em um campo de disputas 

entre os que defendem a implementação da lei e os que não lhe dão importância. 

Acadêmico por quase não existir formação para esta temática, dentro desse campo. 

Aponto aqui mais um desafio: o político-institucional. 

 

A Lei está posta, porém não é o suficiente para romper com a discriminação e o 

preconceito tão enraizados nos brasileiros por séculos de história de escravização. É preciso 

que as pessoas compreendam que há uma desigualdade imposta aos sujeitos e isso precisa ser 

problematizado para que a Educação das Relações Étnico-Raciais ganhe campo e 

reconhecimento. 

Nos estudos analisados, pude perceber que há uma grande lacuna na formação do 

professor no que diz respeito à formação superior e também capacitações continuadas, o que 

os tornam despreparados para desenvolver um trabalho profícuo sobre a Lei 10.639/2003. 

Outro fator que muito me chamou a atenção é que os livros didáticos, importante objeto no 

cotidiano das escolas, ainda não contemplam as relações étnico-raciais como deveriam, ainda 

trazem em suas referências o negro como o escravizado e o estereotipado da história do 

Brasil. 

Nas pesquisas, notei que há possibilidade para se desenvolver uma educação que 

valorize a todos sem privilégios, que o negro tenha os mesmos direitos que os brancos. Para 

que isso aconteça, há de se pensar na formação dos profissionais da Educação, nos materiais 

produzidos para se trabalhar nas escolas e na priorização da formação do sujeito crítico ao 

invés da formação mecânica apenas. 



40 
 

 

 
 

2. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL: 

HISTORICIDADE E CULTURALIDADE 

 
 

Se a mestiçagem representou o caminho para nivelar todas 

as diferenças (...) que prejudicavam a construção do povo 

brasileiro, se ela pavimentou o caminho não acabado do 

branqueamento, ela ficou e marcou significativamente o 

inconsciente e o imaginário coletivo do povo brasileiro. 

 

( MUNANGA apud RODRIGUES, 2013) 

 

Para Munanga, a mestiçagem, apesar de ter sido considerada como negativa, deixou 

sem dúvida marcas indeléveis em nosso povo, marcas estas importantes e fortes, que 

ajudaram a construir a identidade brasileira. Desta forma para o autor, é assim que nos 

configuramos no Brasil enquanto nação e chegamos a ser o povo que somos hoje. Ao 

buscarmos as contribuições de vários povos para constituição da nação brasileira estamos na 

busca pela compreensão de como se deu e se dá as relações de povos de diversas etnias e 

“cor”, no âmbito nacional. Acreditamos que um dos caminhos para entendermos tudo isso 

pode ser através da educação para as Relações Étnico-Raciais que equipare estas etnias e 

“raças” respeitando suas culturas de modo equânime. 

Os artigos 26-A8 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como o 

parecer CNPE/CP/3/20029 (Conselho Nacional de Educação) foram alterados para que se 

desse visibilidade ao tema Relações Étnico-Raciais nas escolas de educação básica pública e 

particular, constituindo um conjunto de dispositivos legais que prima por uma política 

educacional, ensejando uma afirmação da diversidade cultural e da concretização de uma 

Educação das Relações Étnico-Raciais nas escolas, provocada a partir dos anos de 2000. A 

criação da lei pode ser considerada como ponto central no processo de implementação das 

políticas de ações afirmativas na educação brasileira nos seus diferentes níveis, etapas e 

modalidades educacionais. 

Na atualidade, o Brasil vem se destacando no que tange o interesse pelas políticas de 

igualdade para as Relações-Étnico Raciais, principalmente voltadas para o negro. Houve um 

crescimento a partir de 2003, ano em que foi criada a Lei 10.639, pois este marco legal obriga 

os estabelecimentos de educação pública e particular a trabalharem a temática das Relações 

 

8 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. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

 
9 Este parecer visa a atender os propósitos expressos na Indicação CNE/CP 6/2002, bem como regulamentar a 

alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/200, que estabelece 

a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. 
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Étnico-Raciais no tocante à elevação da cultura do africano e do afro-brasileiro. A ideia 

central na implementação do tema em questão é reeducar para o respeito à diversidade 

combatendo o racismo e superando o preconceito que concerne à diferença por cor e etnia. 

Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparação, no que cumpre ao dispositivo na 

constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir indistintamente, por 

meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos (CNE/CP 3/2004, 

BRASIL, 2004). 

As discriminações e o racismo vividos pelo povo negro não ficaram para trás e 

tampouco são heranças da escravidão no século passado, eles se perpetuam no 

comportamento das pessoas que são preconceituosas e menosprezam os seres por sua cor da 

pele, tipo de cabelo, diferenças físicas. Fortificam-se nas desigualdades que se estabelecem na 

contemporaneidade (ROCHA, 2007). 

Raça e etnia são temas debatidos e difundidos mundialmente na sociedade moderna, 

principalmente por sua consistência que está no cerne dos desentendimentos pelo que muitas 

nações vêm passando. Exemplo disso são as guerras no oriente por conflitos religiosos, 

políticos, culturais e outros, entre os sujeitos. Contudo, os conceitos de raça e etnia precisam 

ser bem pensados antes de adentrarmos nas principais pautas de discussão a eles relacionadas. 

A conscientização do tema racial no Brasil, a partir da década de 1990, acondiciona 

uma próxima relação com os primeiros movimentos do Governo Federal no sentido da 

institucionalização de políticas públicas de ação afirmativa – que promovem intervenções 

sobre a população nacional a partir de sua composição étnico-racial, com o intuito de incluir 

determinados grupos historicamente descriminados. Na medida em que o Brasil, em 2001, se 

tornou signatário da Declaração de Durban assumindo diante da Organização das Nações 

Unidas (ONU) o compromisso de desenvolver “programas de ações afirmativas [...] para 

promoverem o acesso de grupos de indivíduos que são ou podem vir a ser vítimas de 

discriminação racial” (ONU, 2001, p. 55-56). Um grande debate se estabeleceu em nosso 

País, colocando a questão racial no centro das tensões políticas (KERN, 2014). 

Nos subitens que seguem, discorrerei sobre o que é e como se constitui raça e sua 

ligação com as relações humanas. Abordaremos o ideal do embranquecimento idealizado por 

muitos cientistas e intelectuais da época em que havia um “sonho” de tornar a nação brasileira 

mais branca possível, na busca pela eliminação dos negros. 

Falarei também da situação do negro desde a colonização do Brasil com a 

escravização sofrida e como estes são tratados nos dias atuais, apontando como tem se 

configurado a identidade destas pessoas no país hoje. Para finalizar o capítulo, discorrerei 
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sobre a importância das ações afirmativas para igualdade de direitos apontando a importância 

da implementação da Lei 10.639/2003, como sendo uma destas ações, nas escolas dos anos 

iniciais da Educação Básica, com o intuito de valorizar a educação para as Relações Étnico- 

Raciais 

 

 
2.1 Compreendendo o que é Raça/ Relações humanas/Etnia 

 

 
Antes de ser pensada em termos de cultura, ou em termos 

Econômicos, a nação foi pensada em termos de raça. 

 

(MARIZA CORRÊA, 1998) 

 

No Brasil, houve uma grande preocupação em separar as pessoas por “raça”. Dividir 

por raça no sentido de criar uma classificação dos sujeitos, os separando como mais ou 

menos, de acordo com sua cor. Desta divisão da sociedade no Brasil surgiu uma diversidade 

na relação entre as pessoas, também pautada nas nuances dos seres. Quanto mais escura a 

cútis, menos valor se dava para este sujeito. 

Gomes (2012) afirma a raça como uma construção social que marca, de forma 

fundamental, toda América e principalmente a sociedade brasileira. A ideia de raça ficou 

conhecida após o descobrimento da América. Talvez ela tenha nascido para diferenciar 

fenótipos entre colonizados e colonizadores (QUIJANO apud GOMES, 2012). O negro era 

tratado como cidadão comum sem nenhuma distinção por sua cor de pele até que os povos 

europeus lhe deram esta conotação. Eles viviam na África de acordo com seus modos de vida, 

religião, cultura. 

O sentido de identidade negra pode ser (re)traduzido conforme o movimento de 

muitos séculos no qual o mundo se habituou a viver sob a égide do controle 

conceitual europeu. Antes das teorias classificatórias acerca dos diversos povos 

existentes no planeta Terra inventadas por pensadores europeus, as identidades não 

eram dadas pela tentativa de uniformização e hierarquização, ou seja, no continente 

africano não existiam negros e sim povos que se classificavam de acordo com os 

seus próprios desígnios culturais, que não eram pautados por diferenças raciais 

(JESUS, 2013, p. 1). 

Skidmore (apud Carvalho et al, 2012) diz que raça atravessa noções de diferenciação e 

hierarquização social, que se fortalecem ancoradas pelos Estados Unidos e Europa. Estes 

estados têm forte relação com as ciências uma vez que as escolas produtoras das teorias 

raciais e culturais destes espaços são apoiadas pelas principais lideranças políticas destes 

locais. Para estas escolas, a ideia de raça é algo natural e aceitável, a raça indica diferença 
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biológica entre os sujeitos gerando uma estrutura social muito natural (CARVALHO et al, 

2012). A ideia é usar o pensamento biológico para separar os grupos étnicos e raciais em 

virtude da sociedade brasileira mais apurada, segundos os cientistas da época (IANNI, 2004). 

A definição de raça, ainda que aponte divergências também nas ciências sociais, tende a, cada 

vez mais, se consolidar como categoria analítica, na medida em que há uma contundência sem 

precedentes das lutas étnicas e raciais na contemporaneidade. 

Costa (2010) aponta que ao se tornar politicamente independente o Brasil, nos 

primórdios do século XIX, incide em suas discussões de acordo com a fidalguia dirigente, 

uma preocupação com a edificação de uma nação equiparada aos moldes europeus, já que 

estes povos europeus eram vistos como melhores, quando comparados a outros povos. Estas 

ideias baseavam suas razões nas ciências. Os intelectuais da época, que eram muitos dos que 

faziam parte desta elite dirigente, realizavam seus estudos superiores na Europa. Santana 

(2004, p. 17), nos aponta que 

no XIX, houve um amplo debate e disseminação de ideias racistas. Num período 

próximo à abolição da escravidão havia grupos de intelectuais e políticos que 

pregavam a incapacidade dos negros para determinados serviços e defendiam a 

imposição de mão-de-obra vinda da Europa como forma, também de branquear a 

população. 

 

Para alguns cientistas a genética era classificada como superior e inferior. O negro era 

conceituado como menos incapaz em relação ao branco, motivo este para mais uma forma de 

discriminação. Porém o branco vê na cor da pele, tipo de cabelo e feições, o motivo para não 

aceitação do negro, e a genética era mais uma forma de discriminar. Mas são nestas 

características do negro, que o branco vê a identificação para raça. Não é a biologia que 

permite esta diferenciação. Pois hoje é comprovado que não há diferença de raça entre 

humanos. O que vai ao encontro a esta situação é algo cultural. Resumindo, o sistema racial 

brasileiro baseia-se na aparência, na diferenciação de nuances (BERNARDINO; GALDINO, 

2004), “mesmo hoje estando comprovado pela biologia e pela genética que todos os seres 

humanos possuem a mesma carga genética” (GOMES, 2003, p. 77). 

Outro fator de grande discriminação é a etnia. Definindo Etnia, muita das vezes, 

olhamos o jeito de viver do outro com desdém, achando que nossa cultura é maior e melhor. 

A etnia assim como a cor não define o caráter do sujeito, não o torna menos ou mais, apenas o 

faz diferente. 

O conceito de etnia está relacionado ao âmbito da cultura, os modos de viver, 

costumes, afinidades linguísticas de um determinado povo, define as condições de 

pertencimento naquela determinada cultura. Pode-se compreender melhor as questões étnicas 
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a partir dos inúmeros exemplos que enchem a televisão de manchetes, como os eternos 

conflitos entre grupos étnicos no oriente médio que vivem em disputa política por territórios 

ou por questões religiosas. 

Através de estudos biológicos surgem explicações de por que alguns grupos étnicos se 

sobrepuseram a outros no desenvolvimento do Brasil, como exemplo, grupos alemães, 

italianos, poloneses prosperaram muito mais e comunidades brasileiras e grupos de pessoas 

brasileiras como índios e negros ficaram à margem. Ianne (2004) busca entender por que a 

prosperidade de certos grupos étnicos que se tornaram sitiantes, artesãos, proletários enquanto 

índios e negros ficaram marcados pela experiência imposta de escravocrata. 

Branco (2017, s/p) descreve relações humanas como sendo uma forma de convivência 

coletiva, impossível de ser individual. No decorrer de nossas vidas, vamos desenvolvendo 

uma série de habilidades para nos relacionar com o mundo que nos cerca. Assim formamos o 

nosso jeito de ser, nos desenvolvemos. Há diversos tipos de sociedade, cada qual com suas 

características, dependendo, principalmente, dos aspectos culturais de cada uma. 

Nestas relações se estabelecem Religiosidade, Política, conflitos diversos a tal ponto 

de se criar separações de seres, os classificando como mais ou menos importantes por etnia, 

cor de pele e neste sentido no ápice de se entender que a raça seria uma característica 

biológica que separaria a humanidade em capazes e incapazes. No Século XIX, a “raça” já era 

objeto das ciências pesquisadas pelos homens. Para Carvalho (2012, p. 101), “... a raça, 

segundo este pensamento biologizante, indica diferenças entre os sujeitos, que acabam por 

gerar hierarquias sociais tidas como naturais”. 

Portanto, relações humanas, etnia e raça são termos imbricados e se mal 

compreendidos levam as pessoas a agirem com preconceito, discriminação ou racismo, por 

achar que uma cor de pele é melhor que a outra, ou que uma cultura está acima da outra, 

embora sabemos que nenhum ser humano é melhor que o outro, e que todos são iguais perante 

a lei. 

 

 
2.2 Da obsessão pelo branqueamento a uma falsa democracia Racial 

Com o passar do tempo, a teoria do branqueamento 

desdobrou-se em uma outra forma de fugir do passado 

“negro” do Brasil. A miscigenação. No conceito de 

miscigenação, quanto mais o negro se aproximar dos 

padrões estéticos do branco mais possibilidades terá de 

ser aceito na sociedade. Assim a miscigenação torna-se 

uma forma de hierarquizar racialmente as pessoas. 

 

(PATRÍCIA SANTANA, 2004) 
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Figura 1: Quadro de Modesto Brocos y Gómez intitulado 

“A Redenção de Cam ”, 1895 

 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/tese-branqueamento.htm 

 

A imagem do quadro transmite categoricamente a tese que Baptista defendia: o 

embranquecimento através das gerações (FERNANDES, s/a, s/p). 

Fernandes (s/a, s/p) nos mostra que a defesa do branqueamento, ou do 

embranquecimento, tinha como ponto de partida o fato de que, dada a realidade de 

miscigenação na história brasileira, “os descendentes de negros passariam a ficar 

progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada”. 

A busca por eliminar os vestígios de uma sociedade que se formou pela mestiçagem 

de brancos, negros e índios procurou bases legais tanto no biológico quanto no ideológico 

(BERNARDINO; GALDINO, 2004). Rodrigues (2012, p. 81) diz que “cientistas que 

começaram a ‘estudar’ características físicas das pessoas enxergaram nas diferenças 

biológicas explicações para os problemas sociais”. O ideal desejado era uma nação composta 

por brancos, pois estes eram considerados pelos intelectuais da época, que também eram 

brancos e compunham a elite que dirigia o país, uma “raça” com pretensa ideia de 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/tese-branqueamento.htm
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superioridade. Os negros eram tidos como fracos, não férteis, vagabundos e outros adjetivos 

pejorativos. Seyferth (2002, p. 30-31) corrobora ao apontar que 

Havia o entendimento de que terras públicas deviam ser colonizadas com imigrantes 

europeus, alimentado pela crença de que a existência do regime escravista era 

empecilho para implantação de uma economia liberal no país e a população de 

origem africana não se coadunava com os princípios da livre iniciativa. Nessa lógica 

evidentemente racista, negros e mestiços (e também os índios selvagens) podiam ser 

escravos, servos ou coadjuvantes, mas não se adequavam ao trabalho livre na 

condição de pequenos proprietários. 

 

O ideário do branqueamento apontado por Costa (2010) já era objetivado oficialmente 

desde antes da independência. Um tratado foi assinado por D. João VI em 1818 para colonizar 

Nova Friburgo por cidadãos suíços. Em 1824 no governo de D. Pedro I, grande incentivo foi 

dado para o assentamento de alemães no Sul do Brasil. Este ideal de tornar a nação brasileira 

totalmente branca foi tomando corpo e forma, e cada vez mais adeptos foram incutindo estas 

ideias. 

Em Doebber (apud SEYFERTH, 2002, p. 49) encontramos o seguinte apontamento: 

“Em 100 anos não haverá mais negros no Brasil”. Este dito tornou-se uma profecia durante o 

congresso universal das raças, realizado no ano de 1911, em Londres. Estas palavras foram 

anunciadas pelo médico e delegado do governo, João Batista de Lacerda, na busca pela 

apuração da raça branca como um processo de miscigenação; em três gerações a população se 

livraria de toda raça que não fosse puramente branca. Fonseca (2010, p. 77) corrobora 

apontando que estudiosos da época viam no branco a sobreposição ao negro e ao índio na 

mistura de raças. 

Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vogaram 

por todas as partes da terra as teses eugenistas, isto é, teses que defendiam a “raça” humana 

branca europeia como superior. Tais teses defendiam a ideia de que o homem branco europeu 

tinha saúde, beleza e competência superior e que também era mais civilizado em comparação 

às demais “raças”, como a “amarela” (asiáticos), a “vermelha” (povos indígenas) e a negra 

(africana). 

Nesse período, alguns intelectuais brasileiros integraram essas teses e através delas 

criaram outras, por sua vez, de acordo com a América: a “tese do branqueamento.” A defesa 

do branqueamento, ou do “embranquecimento”, tinha como princípio o fato de que, dada a 

realidade do processo de miscigenação na história brasileira, os descendentes de negros 

passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada (FERNANDES, 

s/a, s/p). 
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Boa parte dos intelectuais acreditava que o caminho natural da sociedade brasileira 

era o branqueamento, sobretudo porque se entendia, à luz do darwinismo social, que 

o negro e o indígena desapareceriam pelo contato com as populações superiores. O 

próprio mestiço sucumbiria ao contato miscigenador do homem branco 

(FONSECA, 2010, p. 77). 

O ideal do branqueamento encontrou bases no menosprezo pelo negro que era tido 

como pessoa irracional, degenerada. Desse jeito, a forma para eliminação do mestiço, e do 

negro foi a entrada no país do imigrante branco para a mão de obra substituta da escravização 

do negro e ainda com o intuito de procriação, apurando a raça (DOEBBER, 2011). 

Até que ponto “branqueamento” e “democracia racial” podem ser considerados como 

características do racismo brasileiro e até que ponto esses dois ideários estão historicamente 

ligados? (HOFBAUER, 2011, p. 1). 

Gilberto Freyre é o autor mais citado e responsabilizado pelo mito da democracia 

racial. Críticos de suas obras Casa Grande &Senzala e Sobrado e Mucamas dizem que Freyre 

coloca que havia na relação de escravizados e senhores uma grande harmonia. Para Hofbauer 

(2011), ainda que Freyre não tenha usado o termo “democracia racial” na sua obra, não resta 

dúvida de que o seu clássico Casa Grande & Senzala (1993) contribuiu, de forma 

contundente, para selar e cunhar o termo democracia racial no Brasil. Nesta obra, Freyre dá 

sustentação à ideia de que existe uma “cultura brasileira”, resultado de uma mistura de raças e 

culturas que constituíram a nação. Quando o autor destaca em sua obra prima citada acima 

uma relação de proximidade de escravos e senhores ele recria e solidifica a famosa ideia de 

democracia racial. Freyre (2004, p. 518) coloca a mestiçagem como sendo algo 

“democratizante que contribuiria para o branqueamento da sociedade brasileira” “Ele 

disseminou o pensamento de que vivíamos em um país onde o racismo inexistia dado às 

misturas, aos relacionamentos inter-raciais e a existência de um povo mestiço, cordial e sem 

preconceitos” (SANTANA, 2004, p18). 

“Aqui no Brasil só não vence quem não quer, é a fala comum daqueles que ainda 

acreditam no mito da democracia racial” (VALENTE, 1987, p. 27). É considerado mito por 

ser algo visualizado por muitos, porém inexistente, pois as relações raciais no Brasil sempre 

foram muito conflituosas e o negro sempre prejudicado, pois os preconceitos e racismos por 

eles vividos sempre foram silenciados e camuflados por este suposto mito da democracia 

racial. Para Bernardino e Galdino (2004, p. 23), “o tão propagado mito da democracia racial 

não tem validade quando analisamos o acesso às posições de prestígio econômico, político e 

intelectual para os negros...” Sarcasticamente se fez uma síntese entre o mito da democracia 

racial e o ideal de branqueamento objetivando uma miscigenação desde que eliminasse o 
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negro deste meio. Com a mistura destes ideais, criou-se um anti-racismo no país, recusando- 

se em falar de raça. A ideia era de que ao negar o tema raça seria o suficiente para evitar 

qualquer tipo de discriminação. Mas na verdade o que pode ser real de fato e desafiador no 

Brasil é denunciar o racismo e buscar possíveis soluções para eliminá-lo (BERNARDINO e 

GALDINO, 2004). 

2.3 Trajetória Negra: a luta contra o racismo e a discriminação 

Ao falar dos negros no Brasil não podemos deixar de mencionar a escravização sofrida 

por estes ao longo dos séculos. Para Valente (1987), é preciso falar do passado que deixou 

sequelas no presente. Citar o que se passou com os negros aponta caminhos para se entender a 

situação vivida por eles na atualidade brasileira. Os senhores e autoridades escravocratas 

impunham aos negros a obediência de modo intransigente usando o chicote e todo o tipo de 

coerção possível para que estes não tivessem coragem de se rebelar. As coisas mudaram em 

alguns sentidos, mas a opressão contra estas pessoas não brancas continua exercendo sua 

força de outros modos. 

Após abolição do sistema escravagista no Brasil, o sistema político mudou para 

república em 1889. O novo modelo político do país não assegurou à população negra seus 

direitos, seja no campo material ou simbólico. Na verdade, os negros em nada foram 

beneficiados com esta mudança política. Como cidadãos que deveriam ser respeitados, se 

tornaram sujeitos marginalizados social e psicologicamente, não tendo as mesmas 

oportunidades que imigrantes europeus a empregos e outros benefícios, sendo-lhes negada a 

cidadania. Para tentar reverter este duro quadro de desigualdade instituído no nascedouro da 

República, os negros libertos e seus descendentes criaram os movimentos de elevação da 

classe negra na formação de comunidades, grêmios, clubes e associações negras em muitas 

partes do Brasil (DOMINGUES, 2007). Estes grupos foram crescendo e ganhando força 

política. Domingues (2007, p. 4) destaca vários grupos criados nesta época que mostram a 

evolução destas comunidades. 

Em São Paulo, apareceram o Club 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), o Centro 

Literário dos Homens de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), 

o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade União Cívica dos Homens de 

Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro, 

o Centro da Federação dos Homens de Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade Progresso 

da Raça Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). Em 

São Paulo, a agremiação negra mais antiga desse período foi o Clube 28 de 

Setembro, constituído em 1897. As maiores delas foram o Grupo Dramático e 

Recreativo Kosmos e o Centro Cívico Palmares, fundados em 1908 e 1926, 

respectivamente. 
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De cunho eminentemente assistencialista, recreativo e/ou cultural, as associações 

negras conseguiam agregar um número não desprezível de “homens de cor”, como se dizia à 

época. Algumas delas tiveram como base de formação determinadas classes de trabalhadores 

negros, tais como: portuários, ferroviários e ensacadores, constituindo uma espécie de 

entidade sindical (DOMINGUES, 2007). 

A luta dos negros para conquistarem seus espaços na sociedade brasileira nunca foi 

fácil e ainda há uma grande resistência pela aceitação de fatores que os favoreçam para 

competir em “pé de igualdade” com grupos considerados dominadores da situação, como 

brancos e bem abastados financeiramente. Sobre isso, Bernardino e Galdino (2004, p. 139) 

mostram que “o que se conclui é que ser branco constitui-se, desde sempre, na sociedade 

brasileira, uma vantagem; a possibilidade de acesso a direitos”. O sistema de ensino acaba por 

reproduzir um sistema de exclusão sob a alegação de que todos têm os mesmos direitos, 

porém se esquecendo que estão sempre a garantir às classes superiores maiores privilégios. 

“Desde a infância o sujeito está predisposto a situações de discriminação situadas no espaço 

escolar que atacam sua autoestima tornando negativa a construção de sua própria imagem” 

(BERNARDINO e GALDINO, 2004). Os autores complementam que: 

Ao lado da precariedade material que caracteriza a escola à disposição do negro, o 

espaço escolar também institui um discurso e uma prática racistas. O racismo 

presente no cotidiano escolar se manifesta não apenas naquilo que se diz, mas, 

sobretudo, naquilo que se cala. Esses obstáculos vão desde o tratamento 

inferiorizante e estereotipado da criança negra, e da imagem do negro, até o silêncio, 

nos currículos escolares, sobre a história dos negros, de suas lutas e de sua cultura, 

sobre as relações sociais racistas, que naturalizadas e inviabilizadas na sua 

concretude, são representadas pela escola como sendo amistosas e não- 

problemáticas (BERNARDINO e GALDINO, 2004, P. 140-141). 

 

Para os autores, o racismo vivido por negros na escola é invisível aos olhos dos 

profissionais da educação, fazendo com que as queixas de ofensas dos negros e as evidências 

da desigualdade de tratamento e de condições de vida dos mesmos fiquem silenciadas, não 

somente no tocante ao falado, mas também no praticado no cotidiano contra aqueles alunos 

não brancos. Podemos perceber que a escola que deveria ser um espaço de promoção de 

igualdades de direitos acaba por reproduzir o preconceito e a discriminação das pessoas 

atribuindo-lhes maior ou menor valor de acordo com sua cor. As instituições escolares se 

silenciam também no trato a história de lutas travadas pelos negros desde a vinda forçada para 

o Brasil até a formação de sua embaraçosa cidadania, de onde surgiu uma vasta e rica cultura 

que perpetua na nossa sociedade até os dias atuais. 

A seguir, descrevemos a trajetória dos negros da diáspora africana até sua chegada ao 

Brasil para compreendermos como se deu a formação da sociedade brasileira tendo grande 
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contribuição dos negros, ainda que estes, muitas das vezes, não tenham escolhido seus 

caminhos. 

O fluxo de africanos para o Brasil durou mais de 300 anos e envolveu muitas pessoas. 

Estima-se que, ao longo desse tempo, mais de 4 milhões de africanos tenham entrado no país 

em decorrência do tráfico Atlântico. Eles trouxeram técnicas que foram aplicadas em: 

mineração, agricultura, pecuária, tecelagem, metalúrgica, nutrição, medicina, arquitetura e 

cerâmica. Os africanos e seus descendentes, os afro-brasileiros, também foram e continuam 

sendo corresponsáveis pelo processo de construção de um Brasil multiétnico e pluricultural, 

por meio de seu trabalho, de seus rituais religiosos e de suas tradições culturais. 

Originalmente, a razão principal do tráfico atlântico para diversas regiões do continente 

americano foi a exploração do trabalho escravo de milhões de pessoas. A escravidão, uma 

prática humilhante e inaceitável, foi a principal base de trabalho em muitas regiões 

colonizadas por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses na América. A 

permanência da escravidão por vários séculos nessas sociedades reforçou o preconceito 

“racial” e a discriminação em relação aos africanos e aos seus descendentes e 

consequentemente a subvalorizarão de sua cultura, porém “gregos e troianos” se deliciam do 

legado cultural deixado pelo negro. No entanto, este continua por trás das “cortinas”, apenas 

ouvindo o ecoar de suas criações, sem que a ele seja dado o valor merecido por tamanho 

conhecimento e cultura. A participação dos negros para formação do Brasil Colonial 

aconteceu a partir da necessidade estabelecida pelos portugueses de um grande número de 

trabalhadores para executarem os serviços nas grandes fazendas produtoras de cana-de- 

açúcar. Tendo já conhecimento e dominação do litoral africano, os portugueses exploraram os 

negros imputando-lhes mão de obra escrava para ocupar tais postos de trabalho. “Os 

portugueses foram os primeiros a realizar o tráfico negreiro e os últimos a aboli-lo, anos 

depois de o tráfico ter sido proibido pela Inglaterra” (VALENTE, 1987, p. 13). 

Nestes moldes arbitrários se estabeleceu o tráfico negreiro, uma prática que perdurou 

muito tempo e obrigou inúmeras pessoas por serem negras a saírem de seus habitats de 

origem para serem sacrificados pela forma desumana com que eram transportados e tratados 

por seus “senhores”. 

Valente (1987, p.13), aponta que “os escravos eram transportados em navios. 

Transportados não! Eram empilhados nos porões dos navios, e a viagem durava dias ou até 

semanas. Afinal, era a travessia do Atlântico...”. Além da exigência econômica, a escravidão 

africana encontrava apoio da religião católica, que definiu a escravidão como “castigo” que 

iria aproximar os negros de Deus. 
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No Brasil, a força de trabalho dos negros foi sistematicamente empregada pela lógica 

do abuso e da violência. As difíceis jornadas de trabalho estabeleciam uma condição de vida 

extrema, capaz de diminuir duramente o tempo de vida destas pessoas. Dubiamente, a força 

das armas e da violência transformava os castigos físicos em um elemento eficaz para a 

dominação. 

Durante o período de colonização do país, a mão de obra do não branco foi largamente 

utilizada em outras situações de trabalho como na mineração e nas demais atividades 

agrícolas que ganharam espaço na economia entre os séculos XVI e XIX. Mesmo destacando 

tais abusos, também devemos sinalizar a contrapartida desse contexto exploratório, com a 

presença de várias formas de resistência à escravidão. 

As sublevações eram realizadas a partir das organizações dos negros escravizados e, 

em diversos depoimentos, aparecem como uma preocupação constante dos donos de escravos. 

Simultaneamente, as fugas e a formação de quilombos também se tornaram ações que 

rompiam intensamente com as práticas que definiam o sistema colonial. De tal forma, vemos 

a presença de uma resposta a essa atividade que fundamentou o abuso e a discriminação dos 

negros em nossa sociedade. 

Do século XV ao século XIX, a escravidão foi responsável, em todo o continente 

americano, pelo trânsito de mais de 10 milhões de pessoas e pela morte de vários indivíduos 

que não sobreviveram aos maus tratos vivenciados já na travessia marítima. Ainda hoje, a 

escravidão deixa marcas profundas em nossa sociedade. Entre estas, destacamos o racismo 

como a mais evidente (SOUSA, s/a, s/p). 

Goto (2013) nos fala que a escravidão sofrida pelos negros no Brasil e também a 

passagem do sistema de escravidão para a produção do trabalho assalariado após a suposta 

libertação dos negros deste jugo escravagista tem sérias consequências na vida destas pessoas 

na atualidade. Os estigmas do passado perverso que a eles foi imputado, tais como 

incapacidade, preguiça e infertilidade, colocaram-nos sempre como inferiores aos brancos. 

Esta situação difícil, muito bem analisada pelo sociólogo Florestan Fernandes (apud Goto 

2013, p. 108) “significou aos negros a libertação das senzalas, mas se viram relegados aos 

cortiços e favelas, aos trabalhos mais penosos ou mesmo, ao desemprego e à mendicância". 

Desde que os colonizadores perceberam a pouca mão de obra no Brasil e a não 

adaptação do indígena ao trabalho fixo e escravo no período colonial, decidiram introduzir no 

país a mão de obra escrava africana, o que acarretou maus tratos de todo tipo aos cativos 

negros, negando-lhes tudo aquilo que é direito do ser humano, a exemplo de moradia e 

alimentação; impedindo-os de cultuar seus deuses de acordo com a religião que professavam, 
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além de males físicos e biológicos. E hoje o negro ainda sofre consequências deste período 

como preconceito pela cor e pela raça, tido como “menos” que o branco. 

A escravização das pessoas negras no Brasil marcou notadamente a sociedade 

contemporânea. Há uma duplicidade presente no período pós-abolição em que o negro é livre, 

porém sem direito a nada. Não lhe é negada a liberdade, mas lhe são negadas condições 

dignas de vida, repetindo-se, muitas vezes, lógicas semelhantes à escravização. De alguma 

forma persistindo nos dias de hoje o preconceito, a discriminação, por meio de práticas 

racistas, sendo elas claras ou veladas. 

As origens do racismo brasileiro por meio de reflexões sobre as relações raciais após o 

fim da escravidão são nítidas quando nos deparamos com discursos do tipo:  nossa, que  

cabelo bonito anelado, mas por que você não o alisa, ficará melhor; façam serviço de branco. 

O discurso científico legitimado pela importação de teorias raciais europeias no início do 

século XX e sua particular apropriação pelos intelectuais brasileiros, como Raimundo Nina 

Rodrigues, Silvio Romero, Graça Aranha nos situa como a aversão ao não branco era algo 

contundente. O racismo justificado pela ciência foi a forma de manter a desigualdade de 

tratamento entre brancos e negros nesse momento histórico. Essa desigualdade ainda pode ser 

observada nos dias de hoje. Para tal, são discutidas as formas de expressão do racismo atual 

(NUNES, 2006). 

O negro ainda continua tendo dificuldades de ascensão social. A discriminação é 

persistente e acontece de várias formas. Os direitos entre brancos e negros são díspares. O 

branco pela cor da pele consegue elevar-se com mais facilidade. 

O negro brasileiro tem sido exposto a situações de humilhação. Aprende desde cedo, 

através de mecanismos eficazes de reprodução ideológica, que as características 

identitárias valorizadas positivamente são as do branco e que lhe cabe não mais que 

a reprodução do ideal branco-europeu para poder ser socialmente aceito 

(FERREIRA; CAMARGO, 2011, p. 375). 

 

A falsa generosidade do branco está contida no mito da democracia racial através do 

paternalismo da branquitude como sendo superior, quando este numa brincadeira, diz: “Você 

é um negro de alma branca”! É ingenuidade pura crer que falas como esta podem ser 

amigáveis e que a democracia racial é algo verdadeiro. Por que um negro para ser bom, 

honesto, inteligente tem que ter alma branca? (VALENTE, 1987). Esta questão é uma, dentre 

muitas, que deixa claro o quanto o racismo perpetua em nosso país. Acreditar que nestes 

dizeres há algo de puro e verdadeiro é se esconder atrás da falsa democracia racial. 

Fernandes (apud BERNARDINO e GALDINO, 2004) levanta uma questão que ganha 

importância no debate atual ao afirmar que se a condição de escravizados perdeu sua 
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importância como forma de reconhecimento formal da igualdade, não houve uma efetiva 

equidade nos direitos entre brancos e negros; o negro continuou sendo impedido de exercer 

qualquer condição de benefícios equiparada ao branco, carregando em seu ser os estigmas da 

escravidão por ele sofrida. As imagens do passado perduraram no presente transformando o 

preconceito em discriminação, impondo obstáculo à formação de uma sociedade com 

igualdade de oportunidades e consciência de sua grande diversidade e multiculturalidade. 

Valente (1987) endossa ao afirmar que: 

Inicialmente mencionamos as dificuldades enfrentadas pelo negro no processo de 

seleção do mercado de trabalho. Grande parte dos negros no país está desempregada 

ou subempregada. São os pequenos bicos que permitem a sobrevivência de muitos 

negros e suas famílias (VALENTE, 1987, P. 31). 

 

A falta de oportunidade no mercado de trabalho é apenas uma das situações difíceis 

enfrentadas pelos negros na sociedade atual. Muitas outras situações são vivenciadas por eles. 

Os negros seguem na luta por oportunidades e igualdades de direito junto aos brancos. 

Segundo Bernardino e Galdino (2004, p. 138), 

O povo negro segue, por todo século XX, buscando conquistar espaços sociais. Sua 

luta chega ao presente na forma de demandas, por respeito aos seus valores  

culturais, afirmação de sua identidade, tratamento digno, acesso a bens sociais e 

participação política. 

 

Ainda na atualidade, o negro continua sendo diminuído diante de outras raças. Suas 

conquistas ainda árduas são dificultadas pelo racismo, pela indiferença com que eles são 

tratados. Formas de diminuir o negro, citado por Valente (1987), são as frases ditas, meio que 

baixinho, entre brancos, tais como “Esse filho de negro não se enxerga? “Será que aquele ali 

se esqueceu que tem um ‘pé na cozinha’, e quer ficar na ‘sala’? Comentários deste tipo 

demonstram o quanto as pessoas ainda estão carregadas de preconceito e discriminação contra 

o negro. 

A escola vem a ser também um espaço de caracterização do racismo e 

discriminação sofridos pelo negro. Bernardino e Galdino (2004, p. 140) colocam que “ao  

lado da precariedade de material que caracteriza a escola à disposição do negro, o espaço 

escolar também institui um discurso e uma prática racista”. As pesquisas sobre o dia a dia da 

escola apontam que a cor da pele define raça e que esta, sendo negra, definirá um tratamento 

diferenciado na escola, com duras consequências para a criança não branca no futuro escolar. 

A criança branca acaba por ter um tratamento mais afetuoso do que a criança não branca. 

(CAVALLERO apud BERNARDINO e GALDINO, 2004). Os autores complementam que: 
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Uma das evidências do itinerário escolar acidentado a que está sujeito o estudante 

negro está nas estatísticas sobre o sistema de ensino ao mostrarem que nos estágios 

iniciais da escolarização há uma situação de relativo equilíbrio na participação de 

negros e brancos. Essa distância vai, no entanto, aumentando à medida da elevação 

dos níveis de escolaridade. Ou seja, no seu trajeto pelo sistema de ensino os negros 

vão sofrendo um processo de “eliminação” que vai se refletir, entre outros aspectos, 

na sua reduzida participação no ensino superior (BERNARDINO e GALDINO, 

2004, p. 140). 

 

Os dados do censo de 1980 e a pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar 

(PNAD), realizada pelo IBGE periodicamente, apontam dados sobre a realidade da população 

negra no Brasil. Os estados também tiveram condições de realizar levantamentos 

significativos, em 1988, em que o Grupo de Trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo constatava que apenas 0,01% dos negros 

paulistas concluíram o ensino superior. Para a formação ao nível de segundo grau apenas 

1,1% dos negros conseguiram concluí-lo, enquanto 20% dos brancos apareciam na hierarquia 

dos que não tinham instrução ou com menos de um ano de estudo, em contrapartida o 

percentual neste caso, para a população negra chegava a 80%. Mesmo adicionando pardos e 

pretos, estes não chegam à equivalência do número de brancos com condições de estar no 

ensino superior (FONSECA, 2009). O autor é enfático ao dizer que “quando verificamos os 

dados do início do século XXI, constatamos que 2,2% dos negros (pardos e pretos) chegaram 

ao ensino universitário no país” (FONSECA, 2009, p. 99). Este percentual é enorme quando 

nos deparamos com um universo de 80 milhões de negros no país. Para os brancos 

comparados aos não brancos este número triplica. Fonseca comenta que “estas estatísticas se 

tornam perversas se considerarmos que a maioria dos negros que concluiu o ensino superior 

no Brasil estudou em faculdades privadas com baixa credencial acadêmica, que não 

desenvolveram o tripé ensino, pesquisa e extensão”. (FONSECA, 2009, p. 99). 

 

No campo acadêmico, pesquisas realizadas, a partir principalmente do final da 

década de 1970, já vinham alertando para as desigualdades educacionais relativas à 

população negras no Brasil. Esses estudos demonstraram o enorme fosso existente 

entre os anos de escolaridade de pretos e pardos comparados com os da população 

branca e que, apesar de todas as mudanças ocorridas na educação ao longo de anos, 

inclusive com a ampliação de vagas nas escolas públicas de ensino Fundamental, 

para os negros chegarem à universidade eles têm que romper inúmeras barreiras que 

vão desde as discriminações sofridas no interior da escola, até as dificuldades 

materiais e financeiras para se manterem nos estudos (SANTANA, 2004, p. 23). 

 

Para Diniz (2013), outro fator preponderante no tocante ao racismo contra o negro na 

sociedade brasileira é o preconceito e situação socioeconômica experenciadas por eles.  

Muitos negros vivem em situações precárias, fazendo “bicos” para sobreviver, não tendo um 

trabalho digno e menos ainda uma formação profissional condizente. Também em nosso país 
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as mortes por assassinatos são muito maiores entre negros do que entre não negros. Em Minas 

Gerais, de acordo com dados do Censo 2010 o número de negros assassinados dobra em 

relação ao número de não negros que foram mortos no mesmo período: “cerca de 40 mil 

negros são mortos por ano no Brasil, contra 16 mil não negros mortos anualmente” (DINIZ, 

2013, s/p). Complementando, a autora aponta que: 

A pesquisa “Vidas Perdidas e Racismo no Brasil”, publicada nesta terça-feira (19) 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostra que a herança do 

período da escravidão e a dificuldade de acesso à escola e emprego são questões que 

interferem no número de negros que morrem cotidianamente no país. Segundo 

levantamentos realizados pelos autores do estudo (Daniel R. C. Cerqueira e Rodrigo 

Leandro de Moura), a pior condição socioeconômica dos negros está relacionada à 

herança da escravidão e à ideologia do racismo que foi imposta ao mercado de 

trabalho. A discriminação da cor da pele bloqueia, conforme a pesquisa, o acesso a 

oportunidades de trabalho, além de dificultar o crescimento profissional daqueles 

que conseguiram se inserir no mercado. Mesmo que de maneira velada, Moura e 

Cerqueira acreditam que o discurso de que o negro é inferior e incapaz de realizar 

trabalhos qualificados continua sendo repetido, e que isso é uma “grande dívida que 

a sociedade brasileira tem em relação aos afrodescendentes” (DINIZ, 2013, s/p). 

 

Como reverter esta situação vivenciada pelos negros da escravização aos dias atuais 

em que há uma discriminação implícita muita das vezes nas dificuldades para se conseguir um 

bom emprego ou por qualquer outro direito que é dado ao branco sem barreiras? Qual a forma 

de ressarcir os descendentes de africanos e afro-brasileiros das consequências advindas da 

escravidão? 

 

 
2.4 Ações afirmativas: tratamento desigual para equidade de direitos 

 

 
Qualquer proposta de mudança em benefício dos excluídos 

jamais receberia um apoio unânime, sobretudo quando se 

trata de uma sociedade racista. 

 

( KABENGELE MUNANGA, 2001) 

 

Em uma sociedade onde ainda persiste um tratamento excludente que negligencia, 

viola o direito dos grupos minoritários, não será real dizer que as mudanças necessárias em 

favor dos excluídos sejam apoiadas, ou deferidas com base na unanimidade. As ações 

afirmativas se caracterizam em programas, projetos, Leis que garantem as mudanças de 

atitudes governamentais e da sociedade civil em geral visando um a correção do 

desfavorecimento, da desigualdade vivida pelos afrodescendentes. Sempre terá opositores ou 

interpretações distorcidas, pois a unanimidade frente às propostas de mudanças de atitude em 

favor dos negros em que o racismo ainda perdura é um cenário considerado contraditório, 
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impossível. O autor Munanga nos fala que em um país racista como Brasil, sempre haverá 

pessoas que serão contra qualquer tipo de ação que beneficie os menos abastados. 

Fonseca (2009) nos mostra que muitos estudiosos consideram as ações afirmativas 

reivindicadas pelo movimento negro, políticas perigosas, que podem vir a promover uma 

desordem na sociedade brasileira, enfatizando serem estas políticas separatistas entre negros e 

brancos. Contudo, integrantes dos movimentos sociais, políticos e muitos intelectuais 

enxergam as ações afirmativas como um direito pela busca da igualdade. O Seu objetivo seria 

equalizar desigualdades vivenciadas por um determinado grupo, sendo contrárias ao mito da 

democracia racial que prega a igualdade entre as raças. 

Por certo, não é simples tratar de um tema tão novo e com ações tímidas pelo mundo 

afora. As ações afirmativas foram criadas pelo Estado para que, ainda de maneira incipiente, 

possam oferecer equidade de condições àqueles que de certa forma não tiveram igualdade de 

oportunidades, uma minoria à margem da sociedade ou inferiorizados por suas características 

específicas. Por outro lado, as ações afirmativas são criticadas e não aceitas por muitos 

autores dizendo que elas são formas também de discriminação, elevando um grupo em 

detrimento do outro. Andrade (2015, p. 145 – 146) discorre que 

Mesmo gerando controvérsias, as políticas de ação afirmativa podem ser uma forma 

de enfrentamento das desigualdades sociais e raciais no Brasil, especialmente 

daquelas associadas a características inerentes aos indivíduos, como cor, sexo, 

deficiência física ou intelectual, por meio de criação temporária de incentivos aos 

grupos em situações de desvantagem ou sub-representados nas instituições e nas 

posições de maior prestígio e poder na sociedade. Ainda que muitos autores sejam 

contrários a ações afirmativas que têm o intuito de corrigir as distorções sofridas por 

muitas pessoas por suas características, justificativas, mecanismos e efeitos, bem 

como seus limites...as políticas de ação afirmativa são tentativas de dar vez e voz a 

grupos que foram calados em vários espaços públicos e, entre eles, a universidade. 

 

O tema ação afirmativa apresenta uma grande e diversa variedade de sentidos em 

suas formas de definição, defendidas por renomados autores. Mas os que a defendem sempre 

o fazem apontando suas diretrizes para os menos favorecidos na sociedade. Sobre isso Gomes 

e Silva (2001, p. 90), vão dizer que 

As ações afirmativas se definem como políticas públicas e privadas voltadas à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos 

efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 

compleição física. 

 

As ações afirmativas são políticas que focam na distribuição de recursos em favor de 

pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no 

passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações 

étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de posição social, aumentando a participação de 
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minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de 

proteção social e/ou no reconhecimento cultural. 

Entre as medidas que podemos classificar como ações afirmativas podemos 

mencionar: acréscimo da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no 

emprego e na educação por via de metas, cotas, bônus ou fundos de estímulo; bolsas de 

estudo; empréstimos e preferência em contratos públicos; determinação de metas ou cotas 

mínimas de participação na mídia, na política e outros âmbitos; reparações financeiras; 

distribuição de terras e habitação; medidas de proteção a estilos de vida ameaçados; e  

políticas de valorização identitária. Farias e Pinheiro (2014, p. 159 - 160), ao tratarem de 

ações afirmativas, discorrem que estas são formas de intervenção que têm por objetivo 

“eliminar a discriminação ou implementar mecanismos de discriminação positiva nas relações 

de trabalho, políticas, econômicas, culturais e educacionais, entre outras, com o intuito de 

combater as diversas formas de desigualdades sociais existentes”. 

As ações de discriminação positivas, como são tratadas por Farias e Pinheiro dizem 

respeito às pessoas menos favorecidas na sociedade e que terão de certo modo algum 

benefício para que consigam competir “em pé de igualdade” com aqueles que são 

privilegiados pelo sistema. São chamadas de discriminação positiva por se tratarem de uma 

forma de discriminação diferente da discriminação separatista que visa diminuir o sujeito por 

sua forma de ser ou ter. Ainda sobre este aspecto, Gomes e Silva (2001, p. 91) salientam: 

Trata-se, em suma, de mecanismo sócio jurídico destinado a viabilizar 

primordialmente a harmonia e a paz social, que são seriamente perturbadas quando 

um grupo social expressivo se vê à margem do processo produtivo e dos benefícios 

do progresso, bem como a robustecer o próprio desenvolvimento econômico do país. 

 

As chamadas políticas de ação afirmativa são muito recentes na história da ideologia 

anti-racista. Nos países onde já foram implantadas (Estados Unidos e outros), elas tendem a 

oferecer aos grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado para compensar as 

desvantagens devidas à sua situação de vítimas do racismo e de outras formas de 

discriminação. 

A expressão tem origem nos Estados Unidos, local que ainda hoje se constitui como 

importante referência no assunto. Nos anos de 1960, norte-americanos viviam um momento 

de reivindicações democráticas internas, expressas principalmente no movimento pelos 

direitos civis, cuja bandeira central era a extensão da igualdade de oportunidades a todos. É 

nesse contexto que se desenvolve a ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para 

além de garantir leis que negassem a segregação, viesse também a assumir uma postura ativa 
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para melhoria das condições da população negra. Os Estados Unidos completam quase 

quarenta anos de experiências, o que oferece boa oportunidade para uma análise de longo 

prazo do desenvolvimento e impacto dessa política. 

Mas a ação afirmativa não ficou restrita aos Estados Unidos, experiências semelhantes 

ocorreram em vários países da Europa. No continente europeu, as primeiras orientações nesse 

sentido foram elaboradas em 1976, utilizando-se frequentemente a expressão ação ou 

“discriminação positiva”. Em 1982, a “discriminação positiva” foi inserida no primeiro 

“programa de ação para a igualdade de oportunidades” da Comunidade Econômica Europeia 

(CFE, 1995). Além dessa característica, a ação afirmativa também assumiu maneiras 

individualizadas de ser. Segundo Bergman (apud MOEHLECHE, 2002, p. 199), 

Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos 

tipos de pessoas – aquelas pertencentes a grupos que têm sido subordinados ou 

excluídos - em determinados empregos ou escolas. É uma companhia de seguros 

tomando decisões para romper com sua tradição de promover a posições executivas 

unicamente homens brancos. É a comissão de admissão da Universidade da 

Califórnia em Berkeley buscando elevar o número de negros nas classes iniciais [...]. 

Ações afirmativas podem ser um programa formal e escrito, um plano envolvendo 

múltiplas partes e com funcionários dele encarregados, ou pode ser a atividade de 

um empresário que consultou sua consciência e decidiu fazer as coisas de uma 

maneira diferente. 

 

Podemos perceber na colocação acima que a ideia é promover a igualdade entre as 

pessoas reduzindo o número de sujeitos à margem da sociedade com formação condigna, 

trabalho, moradia e tudo mais de direito de qualquer cidadão, independentemente de sua 

classe, sua cor, orientação sexual religião, etnia. A Ação afirmativa tem finalidade 

pedagógica, compensatória para os grupos que sempre sofreram discriminações por algum 

motivo. Estas ações tanto podem emanar do poder público como também de particulares.  

Não importa de onde venham, mas sim os fins a que se prestam. 

De acordo com o site GEMAA10 (2011), a ação afirmativa se diferencia das políticas 

puramente anti-discriminatórias por atuar preventivamente em favor de indivíduos que 

potencialmente são discriminados, o que pode ser entendido tanto como uma prevenção à 

discriminação quanto como uma reparação de seus efeitos. Políticas que tenham este único 

intuito, por outro lado, atuam apenas por meio de repressão aos discriminadores ou de 

conscientização dos indivíduos que podem vir a praticar atos discriminatórios. 

A ação afirmativa estaria ligada às sociedades democráticas, que tenham no mérito 

individual e na igualdade de oportunidades seus principais valores. Desse modo, ela surge 

 

10 Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa 

http://gemaa.iesp.uerj.br/ 

http://gemaa.iesp.uerj.br/
http://gemaa.iesp.uerj.br/
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como aprimoramento jurídico de uma sociedade cujas normas pautam-se pelo princípio da 

igualdade de oportunidades na competição entre indivíduos justificando-se a igualdade de 

oportunidades de tratamento no acesso aos bens e aos meios apenas como forma de restituir 

tal igualdade, devendo, por isso, tal ação, ter caráter temporário, dentro de um âmbito e 

escopo restrito. Sobre isso, Gomes e Silva (2001, p. 96) apontam que: 

Assim, além do ideal de concretização da igualdade de oportunidades, figuraria entre 

os objetivos almejados com as políticas afirmativas o de induzir transformações de 

ordem cultural, pedagógica e psicológica, aptas a subtrair do imaginário coletivo a 

ideia de supremacia e de subordinação de uma raça em relação à outra, do homem 

em relação à mulher. O elemento propulsor dessas transformações seria, assim, o 

caráter de exemplaridade de que se revestem certas modalidades de ação afirmativa, 

cuja eficácia como agente de transformação social poucos até hoje ousaram negar. 

Ou seja, de um lado essas políticas simbolizariam o reconhecimento oficial da 

persistência e da perenidade das práticas discriminatórias e da necessidade de sua 

eliminação. De outro, elas teriam também por meta atingir objetivos de natureza 

cultural, eis que delas inevitavelmente resultam a trivialização, a banalização, na 

polis, da necessidade e da utilidade de políticas públicas voltadas à implantação do 

pluralismo e da diversidade. 

 

Os tipos de ações existentes introduzem os principais aspectos envolvidos e em debate 

na definição de políticas de ação afirmativa. Em um esforço de síntese e incorporando as 

diferentes contribuições, podemos falar em ação afirmativa como uma ação compensatória 

/reparatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação e desigualdade 

infringida a certos grupos no passado, presente ou ainda prevalecendo no futuro, através da 

valorização social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um período 

limitado. A ênfase em um ou mais desses aspectos dependerá do grupo em questão e da 

historicidade e vida social deste grupo. 

Portanto, as ações afirmativas são leis que têm por objetivo mudar a histórica situação 

de desigualdade e discriminação a que estão envoltos os indivíduos de grupos específicos, 

seja por qualquer tipo de diferença, sendo ela, deficiência física, étnica, racial e demais. Para 

Fonseca (2009, p. 125), “neste início de século XXI, a sociedade e o Estado brasileiro têm 

consciência de que é preciso encarar de frente as políticas públicas de ações afirmativas”. 

 
 

2.5 A Lei 10.639/2003: uma reivindicação do Movimento Negro 

 
 

A luta pelo ressarcimento secular à comunidade negra brasileira por meio de ações 

afirmativas traz à tona a imputação do cerne autoritário da sociedade brasileira. Faz-nos 

encarar o espelho para enxergarmos a nossa própria imagem de violência, sobretudo 

ideológica, que vem integrar a face de um país com grandes riquezas, mas que não tem dado 
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conta de esconder as fortes marcas da desigualdade social. Neste percurso, é fundamental 

perceber em que lado nos encontramos e nos vemos, acima de tudo se salientamos que no 

Brasil o declínio social que separa abastados e pobres tem respaldo na influência racial 

(BERNARDINO e GALDINO, 2004). 

Estamos diante de um cenário brasileiro em que há uma exigência pelo 

reconhecimento da necessidade em se tratar a diversidade sociocultural nos currículos dos 

sistemas escolares. A Lei 10.639/2003 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de história 

e culturas africanas e afro-brasileira da educação básica atende as reivindicações históricas 

dos movimentos sociais com vistas ao combate das desigualdades perpetuadas sofridas e 

continuadas em nosso país (SANTOS, 2010). O movimento negro é um agente plural, 

político, integrado por grupos diversos e entidades políticas e culturais dispersos pelo país. 

Possui dupla função no que tange os confrontos internos e também quando cria consensos em 

prol da “raça” como o reconhecimento de um líder como Zumbi dos Palmares, a criação de 

uma data no calendário para conscientizar as pessoas sobre a importância do negro na 

sociedade brasileira; a criminalização do racismo e o reconhecimento da função da escola no 

papel da perpetuação do racismo (SILVA apud GOMES, 2012). 

Para Gomes (2012), o caminhar das organizações advindas da implementação da Lei 

nº 10.639/03 deveria ser mais difundido pela equipe escolar das instituições públicas e 

privadas do país. Ele se constitui em uma dinâmica de luta pelo combate ao racismo na 

sociedade brasileira e tem como principal agente o Movimento Negro e os demais grupos e 

organizações simpatizantes da causa. Abre também uma vergadura na postura do Estado, ao 

pôr em prática iniciativas de aplicações de ações afirmativas na educação básica brasileira, 

entendidas como uma forma de correção de desigualdades históricas no exercício de nivelar 

os direitos da população negra e branca que incidem em nosso país. 

Com bastante afinco, em um grande movimento que os negros vêm empreendendo 

pelo país afora, muitas conquistas foram asseguradas e existem muitas outras em percurso. 

Vejamos algumas importantes: a conquista pelo dia 20 de novembro como dia da Consciência 

Negra; A aprovação da Lei 12.711/2012, que cria cotas para negros na Universidade; a 

criação da SEPIR (Secretaria de Políticas Implementação da Igualdade Racial); e por fim, o 

tema de nossa pesquisa, a implantação da Lei 10.639/2013 que versa sobre a história e a 

cultura na busca pela valoração dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares em 

todas as redes de ensino básico, pública e particular (VERONEZE, 2013). 

A grande conquista dos movimentos negros com a criação da lei 10.639/2003 foi fruto 

de um processo histórico, de uma pauta que começou há mais de um século, quando os negros 
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do período pós-abolição viram na educação formal uma maneira de se ascender socialmente. 

Utilizaram em suas pautas a reivindicação do tratado internacional11 assinado pelo Brasil em 

1968. O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2004, p. 10) sobre a Lei 10.639/03 

aponta que esta: 

 
Simboliza, simultaneamente, um ponto de chegada das lutas antirracistas no Brasil e 

um ponto de partida para a renovação da qualidade social da educação brasileira. 

Ciente desses desafios o Conselho Nacional de Educação, já em 2004, dedicou-se ao 

tema e, em diálogo com reivindicações históricas dos movimentos sociais, em 

especial. 

 
O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda 

da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas 

de reparações e valorização de sua história, cultura e identidade (BRASIL, 2004, p. 2). 

Ressaltamos que as políticas em voga têm o objetivo de reconhecer os direitos dos negros de 

se expressarem na cultura brasileira com suas visões próprias de mundo tendo suas 

individualidades e pensamentos respeitados. No parecer (CNE/CP 3/2004, p. 3), 

“reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem 

como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que 

compõem a população brasileira”. 

O ambiente escolar é exaltado porque ele pode contribuir neste sentido para a 

valorização dos negros e sua história, pois a escola é um espaço por excelência na busca pela 

equidade de direitos e o conhecimento sistematizado nestas instituições pode contribuir para 

diminuição das desigualdades persistentes. Menezes (2002, p. 6), endossa ao dizer que: 

Em todos os grupos humanos, é possível observar a utilização de meios pedagógicos 

como forma de transmissão do saber, por meio dos quais os sujeitos compartilham 

conhecimentos, símbolos e valores. Em sociedades "modernas",criou-se uma 

sistematização desse saber, nas quais mediante modelos formais e centralizados as 

informações são transmitidas. Acreditava-se que essa seria a forma viável de 

adquirir polidez e desenvolver um conhecimento mais especializado. 

 

Neste espaço, podemos ressignificar a África, contrapondo a eurocentricidade dada 

nas aulas de história na busca pela valorização da população negra. Assim todos os 

envolvidos com a ação de educar podem juntos implementar a Lei10.639/03 na busca pela 

valorização do negro e sua cultura. Nesse sentido, complementam Abramowicz e Gomes 

(2010, p.39): 

 

11 Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo de ensino. 
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Tanto a Lei n° 10639/2003 quanto a n° 114665/2008, que determinam a 

obrigatoriedade do estudo das histórias e culturas dos povos indígenas nas escolas 

brasileiras, propõem novos percursos para a sociedade democrática. Exigem 

medidas para superação de preconceitos contra negros e indígenas nas escolas 

brasileiras, propõem novos percursos para a sociedade democrática. Exigem 

medidas para a superação de preconceitos contra negros e indígenas. 

 

A situação do negro mudou no sentido de não ser mais propriedade de ninguém, mas 

no tocante à sua cor, ele ainda é considerado por muitos como ser inferior. A herança ruim de 

ser menos que lhe foi imputada por séculos ainda perdura na sociedade brasileira de modo 

geral. Por isso foi criado um aparato legal para instrumentalizar os sistemas escolares na 

busca pela igualdade de direitos culturais e elevação da autoestima dos sujeitos escolares 

independente de sua cor, religião, etnia e outros. 

É salutar esclarecer que a ideia não é sobrepor uma cultura à outra, não é abolir a 

cultura europeia do meio escolar, pois dela fazemos parte, e não podemos negar. É também 

valorizar, sem dúvida a cultura dos indígenas, primeiros habitantes do Brasil e de uma riqueza 

cultural singular. 

O pensamento de “enegrecer a educação12 para Abramowicz e Gomes (2010) têm 

como propósito de dar voz e vez aos negros, oportunizando-lhes a devida valorização. Com o 

enegrecimento da educação pretende-se salientar que todos nós, independentemente da cor, 

etnia, ou qualquer outra diferença que nos distingue uns dos outros, somos todos tributários na 

formação da nossa nação. Não devemos fazer parte apenas de contagem no IBGE13 por 

exemplo, mas sim acolhidos, integrados na sociedade como um todo, participativos, como 

seres respeitados na integridade, de forma justa e solidária. Ao buscarmos integrar os estudos 

africanos e afro-brasileiros aos processos de ensino-aprendizagem em nossas escolas, estamos 

objetivando enegrecer a educação que por séculos empreendeu uma forma de se educar 

branca, de colocar sempre a cultura do branco, e principalmente do branco europeu, como 

centro da aprendizagem nos sistemas escolares. 

Para Abramowicz e Gomes (2010, p. 41), “quando se realizam pesquisas em Estudos 

Afro-Brasileiros no campo da Educação, particularmente no da Pedagogia, tendo em conta 

raízes africanas, se projeta enegrecer processos e pensamentos tanto educacionais como 

científicos”. Enegrecer é face a face em que negros e brancos se reconheçam um nos outros, 

comunicam-se, sendo o que são, enquanto seres humanos de origem étnico-racial própria. 

Deste modo, aprendem em comunhão, superando a dicotomia da superioridade, dos que se 

 

12 Enegrecimento da educação é uma locução criada por Abramowicz e Gomes (2010), com intuito de trazer à 

tona a história do negro de forma equânime ás histórias de outros povos. 
13 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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acham acima, superando o retraimento do que se sentem inferiores. Silva (apud 

ABRAMOWICZ e GOMES, 2010, p. 41) reforça que: “É nesse sentido que, do ponto de vista 

do Movimento Negro, a educação de todos os cidadãos, negros e não negros tem de ser 

enegrecida”. 

Com este movimento de enegrecimento acredita-se que os negros se sentirão apoiado, 

no encontro com sua história, valorizada por todos; equiparando-se aos não negros, estes 

últimos serão capazes de redirecionarem seus olhares para o outro, enxergando-se no seu 

semelhante, que mesmo possuindo características diferentes, são seres dignos, com a mesma 

capacidade de produção e formação, como cidadãos que são. Desta forma, os brancos poderão 

pensar a vida de outras formas, sem preconceito, sem discriminação. O mútuo respeito poderá 

se restabelecer. Cabe ressaltar que não se pretende diminuir uma cultura em detrimento de 

outra alheias à cultura dos africanos e seu mundo, mas sim de ressignificação de pensamentos 

com vistas a se produzir conhecimentos valorativos de outros povos que também têm suas 

formas de vida que muito contribuíram com a formação de nossa história, de nosso povo 

brasileiro. 

O propósito é romper com significados produzidos em perspectivas eurocêntricas e 

que têm sido adversos a africanos e afrodescendentes, por instiga-los a se submeter a 

interesses e pensamentos que pretendem universais. O esforço para enegrecer a 

educação e, por conseguinte, a sociedade visa reverter os efeitos da homogeneização 

promovida pelos colonizadores de territórios e de mentes que tentaram reduzir a 

constructos europeus, conforme ensina Rodney (1982), os jeitos de ser, viver, pensar 

dos povos por eles colonizados. Em diferentes épocas e circunstâncias, por meio de 

tentativas de extermínios “dos outros”, fizeram, os colonizadores europeus, a 

descoberta da diversidade humana, de suas manifestações peculiares. Embora 

silenciem sobre o quanto estes contatos de exploração, de opressão deram condições 

para a propulsão do progresso de suas civilizações, as contribuições  dos 

colonizados, dos escravizados, para tanto, são inegáveis. (ABRAMOWICZ; 

GOMES, 2010, p. 42) 

 

Para Fonseca (2009), o legado africano é algo indiscutível, até mesmo porque foram  

os negros que povoaram este país, cobrindo cada canto deste Brasil com seus pés e mãos 

árduas, com trabalhos severos. O Brasil foi uma grande colônia de povoamento. A 

colaboração do povo negro para a construção da nação brasileira é enorme, pois estes não 

foram apenas os escravos da história, mas também músicos, artistas, e ainda que escravos 

eram, acima de tudo, civilizadores. 

As três etnias formadoras da sociedade brasileira têm sua importância e todas devem 

ser levadas em conta no trato ao legado cultural deixado. Equalizar estas culturas na 

elaboração dos conhecimentos no espaço escolar é uma forma de combate ao preconceito e ao 
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racismo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia e História elaborados em 1997 

contribuem com este pensamento de síntese das culturas ao apontar que: 

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os 

diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada não 

só por diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes países. Além disso, as 

migrações colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões 

Brasileiras têm características culturais bastantes diversas e a convivência entre 

grupos diferenciados nos planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo 

preconceito e pela discriminação. O grande desafio da escola é investir na superação 

da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade 

etnocultural que compõem o patrimônio cultural brasileiro, valorizando a trajetória 

particular dos grupos que compõem a sociedade. Neste sentido a escola deve ser 

local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando 

as diferentes formas de expressão cultural. (Citar referência dos parâmetros: 

BRASIL, ano, p.) 

 
A Lei foi criada, mas é preciso movimentá-la para que o que se propõe através dela 

seja de fato algo que irá causar uma transformação na vida dos menos favorecidos, como os 

negros. Para que isso aconteça precisamos em conjunto trabalhar no dia a dia das escolas. 

Dessa forma estaremos enveredando para uma educação das Relações Étnico-Raciais num 

exercício mais pleno da cidadania. Todos se sentirão parte deste Brasil Multicultural. Gomes 

(2010, p. 9) aponta que “essa legislação precisa ser entendida como fruto de um processo de 

lutas sociais e não uma dádiva do Estado, pois enquanto uma política de ação afirmativa ela 

ainda é vista com muitas reservas”. 

A constituição de uma agenda positiva para a população negra está refletida em 

diversos instrumentos políticos, tais como a Constituição Federal (1988), a 

Declaração de Durban e Plano de Ação (2001) e as versões do Estatuto da Igualdade 

Racial (2000 e 2002). O tema também vem sendo debatido em pesquisas, teses, 

dissertações e artigos. Todos estes documentos fazem alusão à história escravista 

brasileira e à necessidade de que o país crie mecanismos institucionais eficazes para 

alicerçar as reais demandas e as conquistas auferidas pela população negra desde o 

período escravista (FONSECA, 2009, p. 125) 

 
 

Os instrumentos como as leis, criados para reverter a situação de desfavorecimentos da 

população negra, por si só não bastam. Para que revertamos a situação de desigualdade 

sofrida por estes perante a raça branca é preciso mais que isso, é de fundamental importância 

que criemos mecanismos de movimentação destas Leis dentro dos espaços devidos, dando 

ênfase às instituições educacionais, espaços privilegiados para a formação de consciência 

crítica com vistas às mudanças almejadas. Paulo Freire, autor que pensou a formação do 

sujeito de práxis, é o referencial que sustenta o próximo capítulo, apontando caminhos para 

esta possibilidade. 
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3. Educar para a diversidade: diálogos com Paulo Freire 

 
Que estranha maneira é essa de fazer História, de 

ensinar Democracia, espancando os diferentes para, 

em nome da Democracia continuar gozando da 

liberdade de espancar! 

 

(PAULO FREIRE, 2015) 

 

Para Freire (2017), o sonho de luta possível com coerência, senso de justiça, força de 

luta, é um sonho por um mundo menos feio, em que as desigualdades diminuam, em que as 

discriminações de raça, sexo, de classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação 

orgulhosa ou lamentação fingida. A democracia que encontra respaldo na dor de milhões de 

famintos, renegados, proibidos de ler a palavra não é democracia. Uma verdadeira democracia 

dá o direito às pessoas de serem diferentes assegurando-lhes a igualdade de direitos. 

Nesse sentido, a escola, espaço por excelência para a promoção do saber, se constitui 

como grande propagadora desta democracia tão almejada. Em uma nação verdadeiramente 

democrática, o povo não poderá ser tão prejudicado e discriminado, pois é um regime político 

em que o povo deve ter vez e voz. A educação é um meio de propiciar as mudanças 

favoráveis ao povo, desde que seus profissionais estejam dispostos a lutar por esta transição, 

pois estes não podem dizer uma coisa e praticar outra. “Se a opção do professor é realmente 

democrática, ao constatar sua incoerência não tem outro caminho senão diminuir a distância 

entre o que diz e o que faz” (FREIRE, 2015, p. 256). Para Freire, a democracia é algo que 

representa a liberdade de ser e existir enquanto cidadãos que somos. O autor enfatiza que a 

autonomia e os direitos de cidadãos estão ligados a um regime que propicia esta situação. 

Assim sendo, 

Não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito aos demais, do direito à voz, 

à participação, à reinvenção do mundo, num regime que negue a liberdade de 

trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade 

de ser (FREIRE, 2015, p. 231). 

 

A ideia de trazer Paulo Freire como referencial teórico desta pesquisa se justifica pelo 

o que o autor escreveu buscando compreender a unidade na diversidade e também por 

observar que ele sempre foi um homem/educador que se preocupou com o ser humano como 

um todo. Freire não se preocupava com a aparência do sujeito, mas sim com sua essência. 

Para ele qualquer que fosse o sujeito, todos tinham os mesmos direitos, e para conquistar seu 

espaço, estes sujeitos precisam ser educados de forma crítica com grande anseio de fazer 

mudança no meio em que vivem. 
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O autor aponta formas de ensinar/aprender em comunhão, de uma educação que 

supere as formas bancárias, uma educação problematizadora que pode transformar as pessoas. 

Para combater o racismo, o sexismo, e qualquer outro tipo de discriminação que diminui o ser 

humano, a educação dialógica é um caminho. 

Freire faleceu em 1997, mas suas ideias são atuais e vão ao encontro de muitas 

pesquisas desenvolvidas no momento. Na presente pesquisa, os estudos de Paulo Freire ao 

tratar sobre opressor e oprimido, penetram nas raízes do que busco compreender, que é como 

a Lei 10.639 que versa sobre a cultura africana e afro-brasileira, cultura esta silenciada nas 

salas de aula, reprimida negada, tem sido elaborada no cotidiano das escolas pradenses. 

Quando o autor fala de conscientização, problematização, dialogicidade, democracia, ele 

demonstra que uma educação pautada nestes princípios pode melhorar o mundo e contribuir 

no combate à discriminação, seja ela de que natureza for. 

A escola é um terreno fértil para propiciar grandes mudanças na sociedade, pois ela se 

constitui como um ambiente fomentador de reflexão/ação e ação/reflexão em prol de 

mudanças necessárias para construção de um país mais justo, mais igualitário, dando 

oportunidade a todos de se prosperarem e se tornarem cidadãos ativos e participativos. 

Todavia, Freire (1987) nos mostra que os alunos são introjetados num sistema em que 

o saber disseminado é o da classe dominante, em que o que se ensina é um saber opressor e o 

aluno aprendiz, é o oprimido, tendo que assimilar o que lhe é imposto. Diante disso, o 

professor tem papel preponderante ao organizar suas aulas, com sua presença política e ética, 

oportunizando aos alunos formas diferenciadas de construir o conhecimento e testemunhando- 

lhes que não existe apenas um tipo de cultura, uma vez que as culturas coexistem e se 

entrelaçam na formação de nosso país. 

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe 

e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença, não posso ser uma 

omissão, mas um, sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de 

analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade 

de fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu 

testemunho (FREIRE, 1996, p.110). 

 

Com essa presença e testemunho ético-político, o professor também assume uma 

presença com amorosidade, com boniteza, realçando um ambiente em que não aconteça a 

opressão, nem a discriminação, nem a invasão cultural, mas sim o respeito, a colaboração e a 

síntese cultural. Nesse sentido, Freire afirma que as crianças necessitam de liberdade 

respeitosa para se formarem. 
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[...] crianças deformadas num ambiente de desamor, opressivo, frustradas na sua 

potência [...] se não conseguem, na juventude, endereçar-se no sentido da rebelião 

autêntica, ou se acomodam numa demissão total do seu querer, alienados à 

autoridade e aos mitos de que lança mão esta autoridade para formá-las, ou poderão 

vir a assumir formas de ação destrutivas (FREIRE, 1987, p. 152). 

 

Freire também assevera que “a multiculturalidade é outro problema sério que não 

escapa igualmente a essa espécie de análise, pois ela não se constitui na justaposição de 

culturas, muito menos no poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na liberdade 

conquistada” (FREIRE, 1992, p. 156). 

Este aluno que “aprende” uma única cultura não está tendo a oportunidade de ver o 

outro lado da história, não lhe dando chance de confrontar estas histórias ou culturas. “A 

prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido 

tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica” (FREIRE, 1987, p. 9). Por isso, quando falamos em opressor e oprimido 

estamos nos referindo também ao contexto da criação da Lei 10.639/03. Em seu bojo, a lei 

trata as relações étnico-raciais como forma de destacar a cultura afro-brasileira e africana, 

tradicionalmente vistas como culturas menores, como cultura de um povo que nada tem a 

contribuir com a formação do cidadão, sendo uma identidade há séculos oprimida pelos 

“colonizadores”. Para Paulo Freire, é no respeito com a cultura do outro, e no encontro das 

diferenças que os sujeitos se fazem gente. 

 
[...] no direito assegurado de mover-se cada cultura no respeito uma a outra, 

correndo risco livremente de ser diferente, sem medo de ser diferente, de ser cada 

uma ‘para si’, somente como se faz possível crescerem juntas e não na experiência 

da tensão permanente, provocada pelo todo-poderosismo de uma sobre as demais, 

proibidas de ser (FREIRE, 1992, p. 156). 

 

De acordo com as pesquisas analisadas no primeiro capítulo deste trabalho se observa 

em nosso sistema de ensino uma não aceitação de que há uma grande diversidade neste 

espaço, uma dificuldade na expansão da Lei n° 10.639/03 que se confronta com a rotina 

pedagógica tradicional. A Lei pode ser um meio de lutar por uma Educação em que a 

negritude seja realmente valorizada, em que as diferenças interculturais sejam significativas 

para construírem a Unidade na Diversidade. Freire nos aponta que é preciso lutar para colocar 

em prática as leis que são criadas, pois não basta apenas criá-las, mais que isso, é necessário 

sua práxis. 

Nenhuma sociedade alcança a plenitude democrática se não se estrutura legalmente 

para defender-se, com vigor, de tais arremetidas. Mais ainda, se suas leis 

antidiscrimatórias não são postas em prática ou o são de maneira facciosa. Por isso 
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não basta o arcabouço de leis; é indispensável que se efetivem não importa quem 

sejam as pessoas a quem se devam aplicar (FREIRE, 2015, p. 234). 

 

Para Freire (2014), as diferenças interculturais existem e geram ideologias tanto 

discriminatórias quanto de resistência. A ideologia discriminatória é gerada pela cultura 

hegemônica, enquanto que a cultura discriminada gesta a ideologia de resistência voltada à 

recriação do mundo. As relações entre tais ideologias são dialéticas e podem mudar de pessoa 

para pessoa, por exemplo: “posso ser negro, mas em defesa de meus interesses econômicos, 

contemporizar com a discriminação branca” (p. 37). Dessa forma, Freire (2014, p. 38, grifos 

do autor) nos diz sobre “viver a Utopia: não mais discriminação, não mais rebelião ou 

adaptação, mas Unidade na Diversidade”. 

Mas como vivenciar tal Utopia? Como lutar pela Unidade na Diversidade? 

A superação da opressão, da discriminação só acontece através de uma compreensão 

crítica da História e com projetos político-pedagógicos em prol da transformação ou da 

reinvenção do mundo (FREIRE, 2014). Por isso se faz importante, nos cursos de formação de 

educadores, discutir diferentes maneiras de compreender “a História que nos faz e refaz 

enquanto a fazemos” (FREIRE, 2014, p. 39). 

De modo geral, os dominadores pensam na História como determinista e 

imobilizadora, ou seja, o futuro é a pura repetição do presente. Desse modo, “Uma cultura 

tecida com a trama da dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus 

educadores, é barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se situam nas 

subculturas dos proletários e marginais” (FREIRE, 1987, p. 9). 

Há ainda os que pensam na História como condicionadora, ou seja, o futuro é uma 

sina, um fado, cabendo a cada um aceitá-la como fato pronto e acabado (FREIRE, 2014). Mas 

é preciso pensar formas de se reverter a história das pessoas à margem da sociedade brasileira 

que sofre por não se enquadrar nos padrões determinados pela classe dominante. Respeitar é 

um dever de cada um para com os outros, pois qualquer discriminação é imoral e lutar contra 

ela é um dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar (FREIRE, 

1996, p.66, 67). 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros. [...] É preciso deixar claro que a 

transgressão da eticidade jamais pode ser vista como virtude, mas como ruptura com 

a decência. O que quero dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, 

classista, sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não 

me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas 

para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens 

sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados (grifos do autor). 
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A formação do povo brasileiro compreende as diversidades raciais. Estas diversidades 

se misturam a todo tempo nas relações sociais. As características raciais são produzidas 

socialmente nas relações entre diferentes etnias, nos grupos que se consideram e agem 

desigualmente é que raça, preconceito racial e o racismo se produzem cultural, econômica, 

socialmente. 

Os processos culturais estão intimamente ligados às relações sociais, especialmente 

às relações de classe e às formações de classe, com divisões sexuais, com 

estruturação racial das relações sociais e com as opressões da idade como forma de 

dependência. A cultura implica poder e contribui para produzir assimetrias nas 

capacidades do indivíduo e de grupos sociais para definir e concretizar suas 

necessidades. A cultura não é autônoma nem um campo extremamente determinado, 

mas um local de diferenças e lutas sociais (FREIRE; MACEDO, 2013, p. 85). 

 

A discriminação é algo que deve ser combatido cotidianamente na escola e não apenas 

em datas específicas, como o dia 20 de novembro, dia em que se comemora “A Consciência 

Negra”14, pois “faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer 

forma de discriminação” (FREIRE, 2011, p. 37). E o autor conclui que a prática 

preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a essencialidade do ser humano e 

nega radicalmente a democracia. Quão longe estamos dela nos achamos quando 

vivemos a impunidade do que matam meninos nas ruas, dos que assassinam 

camponeses que lutam por seus direitos, do que discriminam os negros, dos que 

inferiorizam as mulheres. Quão ausentes da democracia se acham os que queimam 

igrejas de negros porque, certamente, negros não têm alma. Negros não rezam. Com 

sua negritude, os negros sujam a branquitude das orações...A mim me dá pena e não 

raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedade em que se faz 

isso...” (FREIRE, 2011, p. 37). 

 

Nenhum sujeito é melhor que o outro por caracteres que os diferem, como o pigmento 

mais forte na pele, ou por sua sexualidade, etnia, religião. Não há justificativas para tal ato. 

Freire contribui ao afirmar que não estamos sendo bonzinhos quando respeitamos e aceitamos 

as diferenças das pessoas, até mesmo porque, 

 
A tolerância não é um favor que “gente superior” faz a “gente inferior” ou concessão 

que gente bondosa e caridosa faz a “gente carente”. A tolerância é dever de todos, 

nas nossas relações com os outros, dever de respeitar o direito de todos de ser 

diferentes. A tolerância, porém, não me obriga a concordar se me oponho, por n 

razões, ao outro (FREIRE, 2015, p. 235). 

 

O autor nos mostra que ser diferente é um direito e este deve ser respeitado. Este 

respeito não é um favor, e sim um direito de todos. Tolerância é dever que temos uns com os 

outros independentemente de qualquer situação. Neste terreno em que ele analisa as 

possibilidades e as limitações da educação, “nasce um pensamento pedagógico que leva o 

14 Em 20 de novembro comemora-se no Brasil o Dia da Consciência Negra. 
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educador profissional a se engajar social e politicamente, a perceber as possibilidades da ação 

social e cultural na luta pela transformação das estruturas opressivas da sociedade (FREIRE, 

2016, p.9). 

 

 
3.1 Uma educação dialógica no combate à discriminação 

 
A educação tem um relevante papel a desempenhar, na medida em que contribui para  

a formação de cidadãos cientes e empoderados de suas falas, de suas responsabilidades sociais 

e os transforma em atores da história de seu grupo. Uma educação dialógica, que respeita as 

diferenças, que valoriza a expressão do mundo em colaboração; expressar-se, expressando o 

mundo, implica o comunicar-se. Portanto, 

A partir da intersubjetividade originária, poderíamos dizer que a palavra, mais que 

instrumento, é origem da comunicação - a palavra é essencialmente diálogo. A 

palavra abre consciência para o mundo comum das consciências, em diálogo, 

portanto. Nessa linha de entendimento, a expressão do mundo consubstancia-se em 

elaboração do mundo e a comunicação em elaboração (FREIRE, 1987, p.19). 

 

Dessa forma, também deve ser vista a História que se faz e que nos faz, ou seja, 

Educação e História como possibilidades, como práxis transformadoras. Segundo Freire 

(2014), a História é tempo de possibilidade e não de determinações, demanda liberdade: “a 

História é a possibilidade que criamos ao longo dela, para nos libertar e assim nos salvar” (p. 

41). Logo, é assim que construímos a História. É assim que devemos pensar o enegrecimento 

da Educação. Enegrecer no sentido de fazer emergir a história rica dos povos negros da  

África que muito contribuíram para a formação da sociedade brasileira em seus diversos 

sentidos: político, social e cultural. 

Pensar a História como possibilidade é reconhecer a educação também como 

possibilidade. É reconhecer que se ela, a educação, não pode tudo, pode alguma 

coisa. Sua força, como costumo dizer, reside na sua fraqueza. Uma de nossas tarefas, 

como educadores e educadoras, é descobrir o que historicamente pode ser feito no 

sentido de contribuir para a transformação do mundo, de que resulte um mundo mais 

“redondo”, menos arestoso, mais humano, e em que se prepare a materialização da 

grande Utopia: Unidade na Diversidade (FREIRE, 2014, p. 42, grifos do autor). 

 

Paulo Freire nos mostra que para uma Educação que vise a formação do sujeito em sua 

totalidade, é preciso que educadores e educandos se respeitem mutuamente, em uma formação 

conscientizadora. É necessária a troca de experiências, em que ambos sejam sujeitos 

cognoscentes mediatizados pelo objeto conhecido. Portanto, é necessário romper com a ideia 

implantada nas escolas de uma cultura superior a todas as outras, de que apenas os europeus e 
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imigrantes participaram intensamente da formação do Brasil em todos seus aspectos 

econômico, social e político. 

Dessa forma, o conhecimento de professores sobre a história e cultura afro-brasileira e 

africana pode vir a ser o primeiro passo para que se construam no “chão da escola”, na 

realidade cotidiana, ações e intervenções didático-pedagógicas visando a consolidação de 

atitudes de respeito, compreensão das relações étnico-raciais e da cultura brasileira rumo à 

práxis transformadora. Que faça valer a diversidade! 

Com uma práxis vinculada à criticidade e à conscientização, o enegrecimento permite 

ao homem assumir-se como presença no mundo e engajar-se, política e responsavelmente, em 

movimentos transformadores de sua própria realidade. O sonho possível de uma Educação e 

de uma História como possibilidades se compromete com o anúncio da utopia e da esperança 

para que a valorização da cultura e dos saberes, aliada à promoção da consciência ingênua em 

consciência crítica, permita a inserção da gentidade negra em sua própria realidade e 

potencialize sua agência no mundo. 

O sentido de enegrecer a Educação coloca em vistas a valorização da negritude, 

fazendo-nos “entender os sentidos de suas festas no corpo da cultura, de sua resistência, sentir 

sua religiosidade de forma respeitosa, numa perspectiva dialética e não apenas como se fosse 

expressão pura da alienação” (FREIRE, 1992, p.107). O enegrecimento da Educação é uma 

luta pela Unidade na Diversidade. 

Importante, sem dúvida a luta do negro para ser valorizado como qualquer outro ser, 

porém nenhuma luta pode ser maior do que a busca por respeito e dignidade da humanidade 

em sua coletividade. Só alcançaremos de fato a plenitude como seres humanos que somos a 

partir do momento em que entendermos que conjuntamente podemos vencer as mazelas 

sofridas por todos que se sentem oprimidos. Freire afirma que a luta é pelo ser mais 

independente de qualquer outra coisa, ou situação. 

Desde os inícios, até mesmo no tempo mais indeciso, quase nebuloso, em que 

começava a visualizar o processo de libertação, jamais pude entendê-lo como 

expressão da luta individual dos homens e das mulheres, mas, por outro  lado, 

sempre recusei a inteligência dele com o fenômeno puramente social no qual se 

diluísse o indivíduo manifestação pura da classe. Pelo contrário, complexo e plural, 

o processo de libertação se envolve com quantas dimensões marquem 

fundamentalmente o ser humano: a classe, o sexo, a raça, a cultura. ... a luta é dos 

seres humanos pelo ser mais (FREIRE, 2015, p. 252, grifos do autor). 

 

A luta por uma sociedade democrática não tem um ideal de perfeição que elimine 

totalmente os estigmas de um povo que sofre com o machismo, o racismo, a desigualdade de 

classes. Esta luta é algo bem mais amplo em favor do ser humano como um todo. Freire nos 
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aponta a necessidade de desmascarar o discriminador para que este não consiga se safar do 

jogo perverso de negar suas atitudes enquanto tal. 

As exigências por igualdade de direitos diante da lei por participação política 

equânime vêm ganhando força em muitos grupos sociais, sendo uma forte marca do último 

século e tornaram a equidade um objetivo social com força prática. Mesmo que as respostas 

que almejamos não venham tão rápido, com o discurso crítico, bem elaborado, apoiado na 

natureza humana, sendo contra a prática discriminatória e a favor da vocação de homens e de 

mulheres para humanização, é necessário persistir e fazê-lo. 

É preciso insistir no desvelamento ou no desnudamento da farsa de quem, 

proclamando-se cristão, discrimina alguém, ou da farsa de quem, dizendo-se 

progressista, faz o mesmo. É absolutamente necessário que o discriminador se 

perceba como contraditório, como incoerente, para que, assim, trabalhe seu próprio 

descompasso. É importante não dar trégua aos discriminadores para que eles ou elas 

não resolvam seu problema com o jogo ardiloso das falsas explicações. (FREIRE, 

2015, p. 234; 235). 

 

A prática de discriminação muitas das vezes torna o discriminador tão frio, que ele não 

se percebe atuando desta forma. Para ele, o discriminado é coisa e não gente. “Não há, para 

eles, inconciliação entre o discurso cristão da ‘ama ao próximo como a ti mesmo’ e a prática 

racista. É como se a prática de discriminar emburrecesse as pessoas além de embrutecê-las”. 

(FREIRE, 2015, p. 235). O sujeito racista prima pelo antidiálogo não aceitando a palavra do 

outro por considerá-lo menos, quando este não possui as características da classe dominante. 

Para o racista, o negro é coisa e não gente. Todos têm os mesmos direitos independente de 

qualquer coisa, seja cor, religião, raça, orientação sexual. É preciso lutar pela liberdade de ser 

o que se quer ser. O diálogo é um grande caminho para a revolução do mundo. O oprimido 

pode mudar muita coisa ao fazer de sua palavra, práxis pois “não há palavra verdadeira que 

não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” (FREIRE, 

1987, p. 77). Por outro lado, a palavra inautêntica 

com que não se pode transformar a realidade, resulta da dicotomia que se estabelece 

entre seus elementos constituintes. Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão 

de ação, sacrificada, automaticamente, a reflexão também, se transforma em 

palavreria, verbalismo, blábláblá. Por tudo isto, alienada e alienante. É uma palavra 

oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que não há denúncia 

verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem ação (FREIRE, 1987, 

p. 78). 

 

A ação pura, sem reflexão se torna puro ativismo. A ação pela ação simplesmente, ao 

minimizar a reflexão, nega a práxis verdadeira e inviabiliza o diálogo (FREIRE, 1987). Pela 

palavra e ação que se transforma em práxis podemos mudar verdadeiramente o mundo em que 

vivemos para melhor, até porque 
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Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os homens o 

transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham 

significação enquanto homens. Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se 

ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos 

endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca 

de ideias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 79). 

 

As ideias de Freire sobre prática educacional demonstram que a educação não pode se 

restringir à mera transmissão de conteúdos, mas, sobretudo, a um processo de elaboração 

desconhecimentos como elemento constituinte da prática da liberdade. A educação com 

pretensão emancipatória deve tomar como ponto de partida a realidade, a situação de 

exploração dos oprimidos e análise crítica desta, para a busca da superação dessa situação de 

opressão, através da luta, organização e a construção de uma sociedade justa e igualitária. 

Freire tinha grande fé no ser humano e nos mostrou com seus estudos que somos seres 

inconclusos, compreendendo a educação e a aprendizagem como processos que perduram a 

vida toda. Dessa forma, acreditava que a mudança é possível, e compreendia a educação como 

um instrumento para essa mudança, recusando o pensamento fatídico que nega o sonho de 

outro mundo melhor. Nas palavras de Freire, a educação por si só não faz a mudança, a 

educação muda os sujeitos, estes sujeitos fazem a mudança necessária no mundo (FREIRE, 

2017.) 

Freire alimenta o nosso difícil e sempre atual processo de luta pela superação das 

opressões. No dia 17 de abril de 1997, em sua última entrevista, se referiu à marcha do 

Movimento dos Sem Terra (MST) como uma das expressões das andarilhagens do homem 

pelo mundo, afirmando que morreria feliz se visse o Brasil tomando por marchas: dos que não 

têm escola, dos reprovados, dos que querem amar e não podem. “Eu estou absolutamente feliz 

por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que como outras marchas históricas 

revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo" (FREIRE, 2016, p. 63). 

Para Freire (1998), educar é um ato político, em que não apenas decodificamos, mas 

fazemos a leitura do mundo um ato de conhecimento, um ato criador e de transformação. O 

autor nos mostra que educar é algo muito além da transmissão de conhecimento, é algo que 

nos impõe uma enorme responsabilidade, pois estamos lidando com a formação de sujeitos 

que poderão mudar o mundo em que vivemos para melhor, com igualdade de  direitos, 

respeito mútuo e dignidade para todos. Um dos compromissos que temos enquanto 

educadores que somos é a busca pela compreensão e elaboração do nosso contexto social e 

cultural como processo primordial, para formarmos pessoas comprometidas com o bem-estar 
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social de toda a nação brasileira. A educação é uma ferramenta potente que pode transformar 

o homem para que este transforme a realidade em que vive. 

Portanto, na luta constante por uma sociedade mais justa e igualitária nos vários 

sentidos democráticos, não podemos deixar de lado o debate sobre as questões Étnico-Raciais, 

tema este tão marcante na atualidade e também um grande entrave nas práticas docentes, visto 

ser um assunto espinhoso e de difícil abordagem. A ideia de trazer à tona a cultura Afro- 

Brasileira e Africana é algo valioso na formação das pessoas. Para Abramowicz e Gomes 

(2010, p. 45), ao elaborarmos em nossas salas de aula conhecimentos muitas das vezes 

rejeitados em detrimento de outros mais aceitos, estamos contribuindo com a formação do ser 

político, por conseguinte, 

 
Estudar História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é também um gesto político, 

questionador de paradigmas eurocêntricos que costumeiramente marginalizam, 

desqualificam, negam as contribuições dos africanos para a humanidade. Estudar 

história e cultura de povos africanos exige dos professores e estudantes, negros e não 

negros, aprender a identificar, criticar, desconstruir distorções, omissões, avaliações 

baseadas em preconceitos, construir novas significações. Dizendo de outra forma, 

professores e alunos, para se educarem em relações étnico-raciais éticas, são 

instados a se engajar em processo de desconstrução, reconstrução e construção de 

conhecimentos, no qual a ênfase é dada a conceitos e compreensões teórico-práticas, 

sendo rejeitadas apresentações fragmentadas de episódios, dados e informações 

descontextualizados (SHUJAA; SILVA apud ABRAMOWICZ e GOMES, 2010, p. 

45). 

 

Sobre a formação do ser humano em sua totalidade, indo ao encontro das ideias de 

Freire, autor comprometido com a formação política do cidadão, Abramowicz e Gomes 

(2010), corroboram ao dizer que a educação das relações étnico-raciais tem por alvo a 

formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de igualdade 

no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, 

próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. 

 
Em outras palavras, persegue o objetivo precípuo de desencadear aprendizagens e 

ensinos em que se efetive participação no espaço público. Isto é, em que se formem 

homens e mulheres comprometidos com e na discussão de questões de interesse 

geral, sendo capazes de reconhecer e valorizar visões de mundo, experiências 

históricas, contribuições dos diferentes povos que têm formado a nação, bem como 

de negociar prioridades, coordenando diferentes interesses, propósitos, desejos, além 

de propor políticas que contemplem efetivamente a todos. (GONÇALVES e SILVA, 

2006, p. 490) 

 

O processo de formação dos sujeitos, enfatizado por Gonçalves e Silva (2007), está 

muito diretamente ligado ao ato de conhecer, ato defendido por Freire e tão necessário à 

prática pedagógica libertadora. Precisamos reconhecer a pluralidade da nossa sociedade, 

primordial para a formação multicultural do país em que vivemos. Nenhuma sociedade pode 
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ou deve ser vista por uma única ótica. Gonçalves e Silva (2007, p. 13) nos fala que o 

desconhecimento das experiências de ser, viver, pensar e realizar de índios, de descendentes 

de africanos, de europeus, de asiáticos, faz com que ensinemos como se vivêssemos numa 

sociedade monocultural. Neste sentido a autora reforça ao dizer que: 

 
Isto nos torna incapazes de corrigir a ilusão da democracia racial, de vencer 

determinações de sistema mundo centrado em cosmovisão representativa de uma 

única raiz étnico-racial. Impede-nos de ter acesso a conhecimentos de diferentes 

origens étnico-raciais, e ficamos ensinando um elenco de conteúdos tidos como o 

mais perfeito e completo que a humanidade já teria produzido. Tornamo-nos 

incapazes de perceber as vozes e imagens ausentes dos currículos escolares: 

empobrecidos, mulheres, afro-descendentes, africanos, indígenas, idosos, 

homossexuais, deficientes, entre outros (GONÇALVES e SILVA, 2007, p. 13) 

 

Para Freire, este ato de ignorar outras culturas faz com que neguemos nossas próprias 

raízes e com isto coibimos as trocas de experiências, numa educação de mão única, tida como 

verdadeira, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre 

si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 68). E é nessa ação problematizadora e 

também de troca de conhecimentos que as pessoas se descobrem a si a aos outros. É preciso 

romper com a educação bancária que visa um conhecimento vertical para realização da prática 

de liberdade e de expressão através do diálogo. “É através deste que se opera a superação de 

que resulta um termo novo: não mais educador do educando, não mais educando do educador, 

mas educador-educando com educando-educador” (FREIRE, 1987, p. 68). Pela expressão 

cultural de um povo, e no ato de educar com criticidade se valoriza as suas variadas culturas e 

através desta valorização também se liberta das amarras do silenciamento, de suas formas e 

modos de viver e ser. Cabral nos leva a refletir que a luta pela libertação, 

que é a expressão mais complexa do vigor cultural do povo, de sua identidade e de 

sua dignidade, enriquece a cultura e lhe abre novas perspectivas de  

desenvolvimento. As manifestações culturais adquirem um conteúdo novo e novas 

formas de expressão. Tornam-se assim um instrumento poderoso de informação e de 

formação política, não somente na luta pela independência, mas ainda na batalha 

maior pelo progresso (CABRAL apud FREIRE, 2011, p. 137). 

 

Na educação brasileira, a diversidade cultural é um tema há muito tempo 

contextualizado pelos movimentos sociais indígenas e negros, também pelos movimentos de 

educação popular. A discussão sobre multiculturalidade, para Candau (2008), faz com que 

questionemos a nossa formação histórica, o que negamos e silenciamos, o que afirmamos, 

valorizamos e integramos na nossa construção sociocultural. Mais uma vez relacionamos este 

texto aos estudos do professor e autor Paulo Freire, pois o que buscamos é relacionar e 

problematizar as variadas culturas existentes nas escolas para a formação integral de nossos 
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educandos. Freire sempre primou por um ideal de sociedade em que os sujeitos oprimidos e 

excluídos tivessem “seus lugares ao sol”. A educação popular discutida e praticada por Freire 

faz parte da raiz histórica da multiculturalidade na educação brasileira, principalmente quando 

se enfatiza a cultura como sendo o centro dos debates e a relação ético-política como 

componentes sociais dos oprimidos, guiando o ensino-aprendizagem para a prática crítica da 

cidadania e para afirmação destes atores sociais como sujeitos de sua cultura. 

Oliveira aponta que “a escola era criticada por não ser democrática e não estar 

integrada aos espaços culturais e tempo histórico de sua sociedade. Como aprender a discutir 

e a debater numa escola que não nos habitua a discutir, porque impõe?” (OLIVEIRA, 2011, p. 

3). Freire nos mostra que esta não é uma atitude de um educador que se diz libertador, pois, 

quem apenas fala e jamais ouve; quem ‘imobiliza’ o conhecimento e o transfere a 

estudantes...quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, numa espécie de 

narcisismo oral, quem considera petulância da classe trabalhadora reivindicar seus 

direitos... pelo contrário, quem assim atua, e assim pensa, consciente ou 

inconscientemente, ajuda a preservação das estruturas autoritárias (FREIRE, 1998, 

p. 26) 

 

A educação e a escola, na perspectiva freireana necessitariam de um enfoque 

relacionado à participação e à criatividade de discentes e docentes, presumindo não somente o 

acesso dos menos favorecidos à escola, mas a sua participação ativa na vida diária escolar. 

(OLIVEIRA, 2011). Esta participação dos educandos menos favorecidos na escola de forma 

efetiva nos remete também à ideia de que estes poderão compor um misto deste espaço de 

educação, num processo em que se vejam nos seus modos de vida, seus modos de ser e estar 

com o outro. Candau e Moreira (2014, p. 8), nos mostram que neste cenário, 

expandem-se também os meios de comunicação de produção, difusão e troca 

cultural, em função dos incessantes avanços tecnológicos. A revolução cultural que 

então se acentua apresenta um destaque ímpar, em decorrência de sua abrangência 

global, de seu impacto e de seu caráter democrático e popular. As consequências 

fazem sentir no cotidiano e no modo de viver das pessoas, no sentido que conferem 

à vida, bem como em seus projetos. 

 

Oliveira (2011) enfatiza que o diálogo em Freire é o caminho para a formação do ser 

na sua totalidade, uma vez que considera que o ser humano através do diálogo, transforma o 

mundo, comunicando e dialogando. O diálogo na visão de Freire, facilita aos sujeitos 

apreenderam e a crescerem na diferença, bem como a se humanizarem. 

 
A relação entre os saberes está dimensionada na educação popular no campo 

“político e cultural”. Respeitar os saberes dos educandos significa respeitar a sua 

forma de expressar, sua linguagem, os saberes culturais apreendidos em suas 

práticas sociais, como os da religiosidade, da saúde, enfim, respeitar a sua cultura. E 
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o respeito às culturas pressupõe o diálogo, ou seja, a relação dialógica entre as 

mesmas (OLIVEIRA, 2011, p. 117). 

 

Freire nos situa que a linguagem dos estudantes das classes populares não é respeitada 

na escola, sendo apenas repassado a elas um ensino-aprendizagem esvaziado de ação política, 

de forma mecânica e memorizadora. Ao problematizar as culturas em salas de aula de modo 

equânime, estamos colocando todas em situação de igualdade e, portanto, valorizando todos 

os nossos discentes, independentemente de sua classe social. A linguagem das crianças deve 

ser respeitada em todos os seus contextos, pois cultura não é apenas a erudita, mas também a 

do povo, cultura é tudo que o ser humano cria e recria (FREIRE, 1998). O autor coloca que 

em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da inconclusão do homem, 

pois “a educação é mais autêntica quanto mais se desenvolve este ímpeto ontológico de criar. 

A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade para que 

os educandos sejam eles mesmos” (FREIRE, 1979, p. 17). A escola democrática deve estar a 

serviço do povo para melhor compreendê-lo e dar-lhe oportunidade de ser como sujeitos 

culturais que são, nem menos, nem mais, apenas iguais. 

Para Santana (2004), no período colonial em que o povo era subordinado a uma 

minoria dominante, as bases culturais foram construídas negando a participação dos sujeitos 

nas situações públicas, predominando um etnocentrismo europeu baseado na supremacia 

ocidental branca. As teorias que propugnavam a construção de um país mais próximo dos 

padrões euroupeus, ou seja, 

As teorias do branqueamento, continuam rondando as cabeças de muitos brasileiros. 

A ideologia do branqueamento foi proposta no Brasil por muitos autores como 

Oliveira Viana e passou a fazer parte dos ideais dos brasileiros (...) baseando-se nas 

características físicas e culturais dos grupos dominantes, impingiu-se aos negros, 

mestiços e indígenas a condição de inferioridade (SANTANA, 2004, p. 17). 

 

Ressaltamos mais uma vez a grande necessidade de problematização das culturas 

advindas do povo. Nenhuma cultura é soberana e está acima da outra. É preciso que as 

culturas se entrecruzem na busca pela troca de conhecimentos e da autovalorização, no 

encontro consigo mesmo. Reconhecemo-nos no confronto das diferenças uns com os outros. 

Freire (2011) nos faz refletir sobre o porquê de não elaborar junto aos alunos suas 

experiências concretas associando-as à disciplina, cujo conteúdo se ensina, como por exemplo 

a violência sofrida por muitas crianças em seus espaços de vivências. Desse modo, por que 

não estabelecer uma proximidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 

experiência social que eles têm com outros sujeitos? Para Freire (2011, s/a, p. 106), a análise, 
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mesmo superficial, do seu currículo revela, ainda uma vez, a presença vigorosa de um dos 

termos da antinomia fundamental de nossa atualidade. 

 
A presença de nossa “inexperiência democrática. Daí a verbosidade em que se  

perde ele, em quase toda a extensão do seu currículo reduzido a disciplinas de 

estudo, que se fazem intensamente palavrescas. Até aquelas cujo aprendizado exige 

experiências, constatações, se nocionalizam, quase sempre. No currículo, nada, ou 

quase nada, de atividades com que se propicie aos estudantes o desenvolvimento de 

sua criticidade. Em que lhes ofereça oportunidade de participação. Em que discutam. 

Em que debatam. Em que pesquisem (FREIRE, s/a, p. 106). 

 

O autor coloca que para uma educação que foque a formação crítica do aluno, 

precisamos ouvi-los, dar-lhes oportunidade de dialogar. Não é no antidiálogo que a 

consciência crítica se dá. Contrapondo a esta ideia de comodismo no antidiálogo é que o autor 

nos mostra que a consciência crítica pode ajudar o homem a se inserir na sociedade em que 

vivemos. 

Sem esta consciência cada vez mais crítica..., não é possível ao homem ajustar-se à 

sociedade atual, intensamente cambiante. Daí as relações do assistencialismo com a 

massificação, de que é a tempo efeito e causa. O que importa, realmente, ao se 

ajudar o homem é “ajudá-lo a ajudar-se”. É promovê-lo. É fazê-lo agente de sua 

própria recuperação. É, repitamos, pô-lo numa postura conscientemente crítica 

diante de seus problemas e dos problemas de sua comunidade (FREIRE, s/a, p. 16). 

 

Todos em comunhão podem contribuir com a formação de cada um, porque para 

Freire (s/a, p. 69), “ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma 

coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa”. Toda cultura é válida. Qualquer pessoa produz 

cultura de forma a mudar o mundo. Todos nós temos contribuição a dar nesta construção e 

formação da sociedade. “Todos os povos têm cultura, porque trabalham, porque transformam 

o mundo, e ao transformá-lo, se transformam” (FREIRE, s/a p. 75). É preciso respeitar cada 

um, pois todos têm algo a oferecer para a formação da sociedade como um todo. 

Os estudos e pensamentos freireanos muito se assemelham aos estudos de muitos 

outros autores, como Abramowicz e Gomes (2010), na busca por uma visão de mundo mais 

humanizada quando demonstram que africanos e afro-brasileiros tiveram seus direitos de 

cidadãos desrespeitados e que na atualidade isto ainda é uma realidade para muitos. A ideia é 

libertar todo o povo que ainda vive sob o julgo de classes dominantes que se julgam melhores 

e acima desta gente tão sofrida. Estas autoras da atualidade, com seus ideais de libertação do 

povo negro, na busca pelo direito a uma vida justa, se equiparam ao que Freire muito 

defendeu em seus escritos. Um importante ponto de vista defendido por estas autoras é que: 

A visão de mundo de africanos, nas mais diversas e adversas circunstâncias, desde 

há cinco séculos, vem sendo apoiada em valores de refúgio, ou seja, em valores que 
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sobrevivem à opressão da escravidão, da colonização, do racismo, assim como em 

valores construídos nessas circunstâncias, se constituem em possibilidades de 

proteção, segurança, afirmação, fundamento para viver, pensar, construir. Vem 

sendo impulsionada por sofrimentos, resistência, desejo de justiça. Nas suas 

diferentes conotações que convergem para a unidade comum promovida pela 

ancestralidade, suas visões de mundo foram e vão traçando as Africanidades. 

(ABRAMOWICZ e GOMES, 2010, p. 49, grifos das autoras). 

 

Portanto, o que autoras como estas defendem é o rompimento do status de oprimidos 

que muitas pessoas ainda vivem em nossa sociedade, sejam estes sujeitos negros ou não 

negros a luta é por uma sociedade que dê a todos os direitos que lhes cabem. Mas 

principalmente aos negros, porque travam uma luta desigual na sociedade brasileira há 

séculos. Para Abramowicz e Gomes (2010, p.48), a visão de mundo dos africanos, tanto do 

continente como a diáspora, 

sustenta-se e impulsiona entre a alegria de viver e o dilaceramento de ter o direito à 

vida cidadã negado; corre do passado antes da escravidão, da atrocidade de haver 

sido relegado de humano a semovente ou objeto, ao presente de marginalizado pela 

sociedade, tende para um futuro de libertação, de realização, em sociedades 

multirracial e pluricultural, enquanto pessoas negras de raízes africanas. 

 

Freire corrobora com este pensamento pela libertação dos sujeitos e nos mostra que  

em uma relação de opressor e oprimido ambos estão aprisionados nesta busca, um pelo desejo 

de libertar-se e o outro pela sede insaciável de sempre querer cada vez mais, não importando o 

quanto terá que explorar e destruir o outro. 

A relação senhor-escravo a que se empreste o mais colorido disfarce, pouco importa, 

não desumaniza apenas o escravo, mas também o senhor. Do ponto de vista ético, e 

cresce cada vez mais a importância radical da ética, são ambos desumanizados. Não 

há, por isso mesmo, o que escolher entre ser dominador ou ser dominado. As 

indiscutíveis vantagens materiais de quem domina vão se esvaziando em face da 

resistência, qualquer que seja ela, de quem, ofendido, luta pela restauração ou pela 

“inauguração” da liberdade. Entre ser dominador ou dominado o caminho é o da luta 

sem trégua, bem vivida, astutamente planejada, com a malícia e a sagacidade da 

serpente e não só com a candura do cordeiro. Saliente-se, por isso mesmo, que a 

opção não pode ser da imolação, a da desistência, mas a de quem se afirma na luta 

crítica em busca de sua autenticidade. (FREIRE, 2015, p. 281). 

 

O autor complementa este pensamento, nos colocando a par de que esta não é uma luta 

tranquila e fácil. É uma busca ferrenha de gente corajosa, persistente, esperançosa, com sede 

de vencer. Gente destemida, encarando no diferente algo a ser aprendido, sabedoria retirada 

do seu oposto; sujeitos politicamente competentes, que não se sentem sozinhos, mas que na 

verdade se juntam a outras pessoas para que na coletividade lutem por um mundo melhor. 

Gente que saiba fazer política cedendo quando deve sem ser conivente com o erro e as falhas 

(FREIRE, 2015). 
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3.2 Conscientização e libertação 

 
Considerando que o histórico das instituições escolares trilha pela luz da consciência 

ingênua no tocante ao racismo, guiando se para a exclusão dos menos favorecidos, buscamos 

nos estudos freireanos a denúncia/anúncio para tratar do tema racial. A denúncia feita pelos 

educadores sobre o racismo persistente em nossa sociedade e o anúncio como forma de 

superação do preconceito e discriminação através de práticas libertadoras e de resistência 

utilizadas por docentes, como possibilidades para a transformação da realidade. De acordo 

com este pensamento a denúncia e o anúncio tomam corpo quando as classes dominadas os 

assumem, assim como a teoria da ação transformadora – a teoria revolucionária – se efetiva 

quando é igualmente assumida por aquelas classes. 

Por isso, denúncia e anúncio, nesta pedagogia, não são palavras vazias, mas 

compromisso histórico. Por outro lado, a denúncia da sociedade de classes como 

uma sociedade de exploração de uma classe por outra exige um cada vez maior 

conhecimento cientifico de tal sociedade e, de outro, o anúncio da nova sociedade 

demanda uma teoria da ação transformadora da sociedade denunciada. (FREIRE, 

1981, p. 48) 

 

O caminho para a libertação das pessoas oprimidas, segundo Freire, neste sistema 

dominador, será pela via da conscientização, pois só assim as pessoas compreendem qual é de 

fato seu comprometimento com a história da sociedade a que pertencem. Não se sentem 

inertes, envolvem-se com os problemas para resolvê-los e mudar o mundo a sua volta. Para o 

autor, “a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel 

nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo”. (FREIRE, 2015, p. 

285). O autor conclui que a pessoa conscientizada sabe que é possível mudar sua realidade, 

mas, 

sabe também que sem a unidade dos dominados não é possível fazê-lo. Sabe muito 

bem que a vitória sobre a miséria e a fome é uma luta política em favor da profunda 

transformação das estruturas da sociedade. Sabe claramente que a superação  da 

fome passa pela existência de empregos nos campos e nas cidades, assim como a 

criação dos mesmos passa, mais uma vez, pela reforma agrária. (FREIRE, 2015, p. 

285; 286). 

 

Todo sujeito que sofre com a discriminação seja pela cor da pele, pela etnia, classe 

social, ou por falta de oportunidades para vencer, são sujeitos oprimidos que sofrem nas mãos 

dos opressores e a mudança de status pode se dar através da imposição dos seres conscientes 

de que mulheres e homens estão não apenas no mundo, mas com o mundo. Somente homens e 

mulheres, como seres criticizados, são capazes de realizar a complexa operação de, 
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simultaneamente, transformando o mundo através de sua ação, captar a realidade e expressá- 

la por meio de sua linguagem criadora. Sendo assim, 

 
O ponto de partida para uma análise, tanto quanto possível sistemática, da 

conscientização, deve ser uma compreensão crítica dos seres humanos como 

existentes no mundo e com o mundo. Na medida em que a condição básica para a 

conscientização é que seu agente seja um sujeito, isto é, um ser consciente, a 

conscientização, como a educação, é um processo especifica e exclusivamente 

humano. E é enquanto são capazes de tal operação, que implica em “tomar 

distância” do mundo, objetivando-o, que homens e mulheres se fazem seres com o 

mundo. Sem esta objetivação, mediante a qual igualmente se objetivam, estariam 

reduzidos a um puro estar no mundo, sem conhecimento de si mesmos nem do 

mundo. (FREIRE, 1981, p.53). 

 

Os educadores que ousam trabalhar as questões do negro como sujeito histórico na 

sala de aula – mesmo antes da obrigatoriedade da lei, pois as lutas geram as leis – combatem o 

sistema de opressão e exclusão no qual sobrevivemos, onde o importante no sistema 

capitalista é o ter e não o ser. Existir enquanto cidadão hoje é ter poder de compra, não 

levando em conta a formação das pessoas para uma consciência crítica objetivando um mundo 

de igualdade de direitos. Práticas de resistência, realizadas por educadores comprometidos 

com a igualdade de direitos, nos levam a Paulo Freire, que nos remete a um compromisso de 

que o autor/educador sempre teve a sua prática, pautada no tripé 

rigorosidade/comprometimento/afetividade (FREIRE, 2011). 

Só na luta por deixar de ser dominado é que o sujeito se liberta. A ação cultural para 

libertar o oprimido se diferencia de formas de ação praticadas pelo opressor. Tendo por base o 

mito, a ação cultural para a dominação não traz à tona a realidade aberta que estampa o 

horizonte, pois assim estaria contrariando os interesses da classe dominante. Na ação cultural 

problematizante, a verdade dos fatos é propagada e o projeto histórico de liberdade a se 

efetivar pelas classes subalternas é o da consciência crítica que se sobrepuja à consciência 

ingênua e a consciência intransitiva 15 – “máximo de consciência possível”. (FREIRE, 1981). 

Quando Freire nos mostra a necessidade de fazer emergir uma consciência crítica em 

nós, sujeitos dominados à mercê de uma minoria dominadora, ele inclui neste grupo de 
 

15 Os níveis de consciências segundo (FREIRE, s/a, p. 34, 35) se definem por estágios da consciência humana. 

A primeira postura se caracteriza pela quase centralização dos interesses do homem em torno de formas mais 

vegetativas de vida. Pela extensão do seu raio de apreensão de problemas a essas formas de vida, quase 

exclusivamente. Suas preocupações se cingem mais ao que há nele de vital, biologicamente falando. Falta lhe 

historicidade, ou, mais exatamente, teor de vida em plano mais histórico. Sua consciência é intransitiva, nestas 

circunstâncias. A segunda posição se caracteriza, ao contrário, por preocupações acima de interesses meramente 

vegetativos. Há uma forte dose de espiritualidade, de historicidade, nessas preocupações. Nestas circunstâncias, 

o homem alarga o horizonte de seus interesses. Vê mais longe. Sua consciência é, então, transitiva. Esta 

consciência transitiva é, porém, num primeiro estágio, predominantemente ingênua. Num, predominantemente 

crítica. A transitividade ingênua, fase em que nos encontramos, com tintas mais fortes aqui, menos ali, se 

caracteriza pela simplicidade na interpretação dos problemas. 
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dominados mulheres em face do machismo existente; homossexuais frente aos heterossexuais 

que os diminuem, condenam, discriminam, e os negros frente aos brancos que os 

desvalorizam, os rebaixam, porém o autor coloca que em seu retorno ao Brasil, após o exílio, 

já vinha percebendo uma mudança, ainda que tímida, de comportamento destes grupos citados 

acima na luta pela libertação. 

 
Uma das novidades que observei ao voltar ao Brasil, quatro anos atrás, foi a luta das 

mulheres. Isto é, as mulheres no Brasil começaram a lutar, começaram a rejeitar o 

fato de continuarem a ser objetos dominados pelos homens. Isto não significa que já 

tenham conquistado sua liberdade. Ao mesmo tempo, também pude ver, depois do 

meu retorno, como parte da população negra tinha começado a se tornar consciente. 

Começaram a estudar a história do Brasil de outra maneira, enfatizando as 

contribuições do povo negro ao desenvolvimento histórico-cultural do país. A 

história oficial ocultava as contribuições do negro no Brasil (FREIRE, 1986, p. 196, 

197). 

 

O autor já apontava em seus estudos que estes grupos discriminados sofriam, mas ele 

começava a perceber uma conscientização destes se impondo mais que em outros tempos. 

Mas ainda assim a sociedade brasileira permanecia machista, classista, racista. O que se 

observava era um princípio de resistência à situação experienciada por estes grupos. Das 

histórias negadas e silenciadas destes grupos. Por isso a necessidade de lutar para a equidade 

dos direitos de todos os sujeitos independentemente de qualquer diferença que se possa ter. 

Freire nos mostra que o caminho é a educação, o diálogo, a conscientização dos sujeitos. É 

preciso formar cidadãos críticos que se vejam como oprimidos. Uma educação dialógica e 

problematizadora poderá ser a saída para as pessoas que estão à margem da sociedade. Em 

uma conclusão sobre as mudanças que devemos provocar para o anúncio de um mundo 

melhor e mais igual, Freire aponta quais são os caminhos que a sociedade brasileira precisa 

tomar para esta mudança se efetivar: 

É esta exigência que nos faz a sociedade brasileira atual, a de não perder tempo, a de 

não deixar para amanhã o que pudermos fazer hoje, quanto ao caráter democrático, 

ético, de nossa prática. Quanto mais dramaticamente vivamos a contradição entre 

herança, bem viva, antidemocrática, e o gosto recente da liberdade, tanto mais 

devemos competente e responsavelmente estimular o gosto novo da liberdade. 

A luta, no Brasil, pela democracia, passa por uma série de possíveis ângulos a ser 

política e pedagogicamente tratados – o da justiça, sem a qual não há paz, o dos 

dirietos humanos, o do direito à vida, que implica o de nascer, o de comer, o de 

dormir, o de ter saúde, o de vestir, o de chorar os mortos, o de estudar, o de 

trabalhar, o de ser criança, o de crer ou não, o de viver cada um e cada uma a sua 

sexualidade como bem lhe aprouver, o de criticar, o de discordar do discurso oficial, 

o de ler a palavra, o de brincar não importa a idade que se tenha, o de ser eticamente 

informado do que ocorre no nível local, no regional, no nacional e no mundial. O 

direito de mover-se, de ir e vir. O direito de não ser discriminado nem do ponto de 

vista do sexo, da classe, da raça ou por outra razão qualquer, como por ser 

demasiado gordo ou gorda ou demasiado magro ou magra. (FREIRE, 2015, p. 246; 

247). 
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O nosso dever é a busca incessante por estes direitos não importando qual o nosso 

lugar na sociedade, o nosso papel é lutar incansavelmente até que consigamos alcançar o que 

pretendemos, e a educação é sem dúvida um caminho viável, pois, “a prática educativa é a 

chave para as necessárias transformações de que a sociedade precisa para que aqueles direitos 

e outros tantos se encarnem, de outro sem ela, essas transformações não se dão”(FREIRE, 

2015, p. 247). 

Educadores e educandos que almejam mudanças significativas na sociedade brasileira, 

mudanças que contemplem os marginalizados, necessitam trazer o cotidiano da vida para 

dentro do espaço escolar. Parece necessário situar os discentes sobre as discriminações reais 

que acontecem na vida das pessoas, sendo estas discriminações de raça, de classe, de sexo. 

Estudá-las como ameaçadoras do que Freire chamava vocação para o ser mais de mulheres e 

de homens (FREIRE, 2015). O sujeito só se libertará de fato das amarras da opressão se tiver 

consciência que o sistema em que vive o oprime, o prende. Não é possível que alguém que 

sofra com o racismo negar que sofre, para encobrir as mazelas de um sistema que privilegia 

uma minoria em detrimento da maioria. Uma educação com criticidade e conscientização traz 

em si uma grande possibilidade de promoção da pessoa acrítica para uma pessoa consciente 

de seu papel de cidadão participativo, politizado e atuante. 

Numa sociedade de classes toda educação é classista. E, na ordem classista, educar, 

no único sentido aceitável, significa conscientizar e lutar contra esta ordem, 

subverte-la. Portanto, uma tarefa que revela muito mais o conflito interior à ordem 

classista do que busca um diálogo que instaure a comunhão de pessoas ou  de 

classes. (FREIRE, 2016, p. 14) 

 

Para haver uma transformação na sociedade em que vivemos é preciso acreditar que  

há um sujeito crítico pronto para vencer seus próprios medos, seus próprios fracassos. O 

caminho para humanizarmos as pessoas que se sentem desumanizadas pode ser pela 

educação, quando damos a elas a condição de enxergar que isso é possível por si mesmo no 

reflexo com o outro. 



84 
 

 

 
 

4. A METODOLOGIA DA PESQUISA: INVESTIGAR E INDAGAR PARA BUSCAR 

COMPREENDER 

O que me move, é o que me falta. O que não mais 

espanta, é o que me mata. O que me assusta, é o que me 

alcança. O que me impede de entrar na dança. O que me 

espera é outra história. O que tem presa é o que me 

cansa. O que me assusta é o que te alcança. O que te 

impede de entrar na dança. E o que não tem resposta a 

gente canta. E o que não tem resposta... 

 

(MARCIA CASTRO, 2017) 

 

O que me move nesta pesquisa é o desejo por compreender, talvez, o de indagar o 

porquê, o de busca para completude do que me falta. Quando não mais me espanto diante das 

perplexidades dos acontecimentos mato meu ser curioso e me acomodo, me calo mesmo 

diante das injustiças, ao passo que, o que me assusta, me alavanca, me aguça. Ao especular, 

tenho a possibilidade de mudar a história, de contá-la de outra forma, de recontá-la. Para as 

repostas não encontradas, refaço o trajeto e busco novos caminhos porque “a metodologia tem 

como função mostrar a você como andar no ‘caminho das pedras’ da pesquisa, ajudá-lo a 

refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo” 

(SILVA; MENEZES, 2005, p. 9). 

Sei que não é fácil produzir uma pesquisa de Mestrado, mas não temi o desafio. Enchi- 

me de coragem e fui em direção àquilo que pretendi investigar. Como nos lembra Freire 

(2008, p. 39), há sempre uma relação entre medo e dificuldade, “mas, nesta relação, 

obviamente, se acha também a figura do sujeito que tem medo do difícil ou da dificuldade... 

para finalmente entender o texto, ou produzir a inteligência do texto”. 

Com determinação e um bom direcionamento, busquei compreender quais os sentidos 

que os docentes das Escolas Públicas Municipais de Prados vêm construindo para a Lei 

10.639/2003 e como eles desenvolvem o contexto desta Lei em suas salas de aula, por meio 

de uma proposta dialógica mediada por grupos focais. Na composição dos grupos focais, 

busquei estimular o entendimento do que é a Lei e o que ela representa para a vida de todos 

quando é trabalhada em seu contexto de forma a destacar o negro como um sujeito com todos 

os direitos e deveres, que ajudou na formação da sociedade brasileira. Pretendi, perceber 

como os professores podem expressar e significar suas essências, seus anseios, seus sentidos e 

a forma como leem o mundo a sua volta. 

Participaram desta pesquisa doze professoras, entre efetivas e contratadas, das cinco 

Escolas Públicas Municipais da cidade de Prados/MG, sendo elas, Escola Getúlio Silva, da 

comunidade de Bichinho, Escola Municipal Monsenhor Assis, pertencente à comunidade rural 
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do Orozimbo e demais adjacências, Escola Municipal Aquino Carlos, pertencente à 

comunidade de Pitangueiras, Escola Municipal Professor Antônio Américo, situada no bairro 

de Pinheiro Chagas e por fim a Escola Municipal Maestro Adhemar Campos Filho, situada no 

centro da cidade de Prados e que recebe alunos de várias comunidades da cidade que não 

possuem escola. Houve a colaboração da co-pesquisadora, Franciane de Sousa Ladeira Aires16 

que muito contribuiu com minha pesquisa, com sua experiência profissional, pois ela é 

docente da rede municipal de Prados. Por também ser uma pesquisadora recém-formada no 

mestrado em Educação do PPEDU, soube compreender muito bem o que eu pretendia e assim 

me ajudar grandiosamente. 

Dessa forma, para indagar, investigar e compreender a pesquisa em ação, de 

abordagem qualitativa, o diálogo freireano permeou todo o movimentar investigativo 

proporcionando discussões pertinentes. Sendo assim, o diálogo contribui para a minha ação e 

a dos sujeitos no campo de pesquisa. 

 

 
4.1 A pesquisa qualitativa: pesquisando e aprendendo 

 
 

Para este trabalho, escolhemos a abordagem qualitativa pela coerência com os 

objetivos propostos. Esta abordagem é a mais indicada para este tipo de investigação, vez que 

busca os sentidos construídos pelos sujeitos acerca do objeto de estudo, por ser desvencilhada 

de representatividade numérica, a sua preocupação está voltada para a contextura social, 

histórica e cultural. A pesquisa qualitativa centra-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Os estudiosos que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto dos que 

defendem um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm 

sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores 

qualitativos se negam ao modelo pragmático voltado ao estudo da vida social, uma vez que o 

pesquisador não pode ter preconceitos sobre o que busca, nem permitir que suas 

determinações e crenças “contaminem” a pesquisa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Esta 

abordagem se caracteriza por algumas particularidades, tais como: 

 

16Franciane de Sousa Ladeira Aires é Mestre em Educação pela Universidade Federal de São João Del Rei –MG. 

Professora dos anos Iniciais da Educação Básica de Prados/MG e membro integrante do Grupo de Estudos 

Críticos do Discurso Pedagógico (GECDIP/UFSJ). 
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objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao 

caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; 

oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências (MINAYO apud GERHARDT e SILVEIRA 2009, p. 32) 

 

Nesse sentido, para Gerhardt e Silveira (2009), o pesquisador deve estar alerta com 

relação a alguns riscos sobre a pesquisa qualitativa, tais como excessiva confiança no 

investigador como instrumento de coleta de dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca 

das notas de campo possa representar uma tentativa de domínio total do objeto estudado, além 

de querer controlar a influência do observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes 

sobre os processos através dos quais as conclusões foram alcançadas; falta de observância de 

aspectos diferentes sob enfoques diferentes; absolutismo do próprio pesquisador com relação 

a seus dados; sensação de domínio profundo do seu objeto de estudo; envolvimento do 

pesquisador na situação pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados. Neste caso, as autoras 

nos alertam sobre o perigo do pesquisador achar que sua pesquisa se esgota nesta única busca. 

Por isso, penso que a abordagem qualitativa tem muita intimidade com o meu gosto 

por tornar-me uma pesquisadora. Desejei a vida inteira estudar. Tive muitas dificuldades para 

chegar aonde cheguei e cursar um mestrado então, era algo que me parecia ficar apenas no 

campo dos sonhos impossíveis de realização. Mas a persistência sempre foi meu forte e 

conciliar este desejo junto à profissão docente se constituiu em um processo fundamental para 

minha realização enquanto professora/pesquisadora, até mesmo porque concomitante ao 

lecionar com crianças dos anos iniciais da educação sempre trabalhei também com 

capacitação dos meus pares. Fiz muitos cursos de capacitação em serviço e em alguns deles 

me tornei multiplicadora dos mesmos, levando o conhecimento aos meus colegas de trabalho. 

Não foi fácil o percurso do fazer pesquisa, pois em minha formação há uma 

deficiência neste eu-pesquisadora. Em meu curso de Licenciatura em Geografia não houve um 

bom preparo para pesquisa. Contudo, para Gatti (apud BELOTTI, 2010, p. 53), “pesquisar só 

se aprende fazendo”. Nesse sentido, a autora me aponta a ideia de abandonar esta crendice de 

que não tem como aprender a fazer uma pesquisa quando na verdade para fazê-la preciso 

encher-me de coragem e acreditar na possibilidade de fazer fazendo, lendo, estudando, 

acreditando que é possível. 

Freire (2015) nos mostra a grande responsabilidade que temos que assumir ao 

tomarmos a decisão de fazer um trabalho sério de escrita. “É preciso, por outro lado, que o 
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estudante ou a estudante, em processo de orientação, assuma responsavelmente seu papel. 

Escrever, de modo geral, é um quefazer prazeroso, mas demandante” (FREIRE, 2015, p. 269). 

Para que a escrita flua com leveza é necessário saber com bastante propriedade o que se 

busca, o que se pretende com este estudo. É preciso rigor, seriedade, disciplina intelectual. É 

preciso ler muito sobre o tema. Para fazer uma escrita rica, recheada de bons autores é preciso 

esforço, dedicação, muita responsabilidade. A pesquisa qualitativa escolhida para este 

trabalho é um instrumento que exige todo este esforço e dedicação, pois, como já dito acima, 

esta se preocupa com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, aqui 

representado por um coletivo de professoras da cidade de Prados/MG. 

A pesquisa qualitativa ajuda-me a pensar de forma reflexiva como se dá a prática 

docente, com o intuito de possibilitar um avanço do conhecimento quanto à conscientização 

da importância que possui o objeto de estudo em questão, que é a compreensão de um efetivo 

trabalho sobre a Lei 10.639/2003. 

Sendo assim, a pesquisa qualitativa nos proporcionou a observação, a dialogicidade, a 

escuta ativa e a análise das experiências das professoras colaboradoras desta pesquisa. Para 

alcançar uma compreensão significativa foi utilizado o grupo focal reflexivo, instrumento 

investigativo coerente com os objetivos propostos e com o referencial teórico assumido. Este 

fundamentado nos pensamentos dialógicos de Freire. 

 

 
4.2 O diálogo em Freire: uma forma de desocultação do objeto pesquisado 

 
 

Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata 

do objeto, é perceber suas relações com os outros  

objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se 

arrisque, se aventure, sem o que não cria nem recria. 

 

(PAULO FREIRE, 2008) 

 

Pesquisar é estudar, é descobrir algo nas entrelinhas, pois na pesquisa sempre 

primamos por desocultar algo que nos incomoda. Algo que não está claro. Daí que ao 

estudarmos o objeto escolhido, buscamos ganhar compreensão clara das coisas, percebemos 

como este objeto se relaciona com outros objetos. Tudo isto leva o sujeito, o estudioso, o 

pesquisador, a se atirar, pois sem esta coragem não frutificará, não produzirá (FREIRE, 2011). 

Logo, podemos encontrar muito nas leituras de Freire que contribui para a pesquisa em 

questão, pois o diálogo, tão comentado por ele, viabiliza o caminho para compreender o que 

almejo junto às professoras das escolas públicas Municipais de Prados. Para Freire, o diálogo 
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é sempre um caminho para se chegar ao que se deseja, pela troca de conhecimentos que este 

oferece. 

Como sempre enfatizado por Paulo Freire, educação não é sinônimo de transferência 

de conhecimento pela simples razão de que não existe um saber feito e acabado, 

suscetível de ser captado e compreendido pelo educador e, em seguida, depositado 

nos educandos (BRANDÃO, 1986, p. 19). 

 

O mesmo se aplica à pesquisa, pois esta também não se constitui um feito acabado, 

ela sempre deixará aberto o caminho para o pesquisador buscar cada vez mais o conhecimento 

que a rodeia. A pesquisa é dialógica por natureza. Não fazemos pesquisa fechados em nós 

mesmos. É um constante diálogo entre pesquisador e pesquisados, pesquisador e objeto, 

pesquisador e orientador, pesquisador e pesquisador, pois o tempo todo também dialogamos 

com o nosso eu. Freire (2011) diz que as diferenças ganham força no diálogo ajudando um na 

construção do outro. 

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas 

opções que fiz, no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso 

partir de que devo “conquista-los”, não importa a que custo, nem tampouco temo 

que pretendam “conquistar-me”. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou 

elas, na coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou elas. É 

na minha disponibilidade à realidade que construo a minha segurança indispensável 

à própria disponibilidade. É impossível viver a disponibilidade à realidade sem 

segurança, mas é impossível também criar a segurança fora do risco da 

disponibilidade (FREIRE, 2011, p. 132). 

 

Assim como professora em minha prática que, frente aos alunos devo demonstrar 

segurança ao discutir um tema, enquanto pesquisadora também devo fazer o mesmo; ao expor 

minha opinião em face de uma decisão. Minha segurança não pode ser a de quem demonstra 

saber tudo, de que estou acima de todos. Minha segurança está na troca do conhecimento, sei 

algo, ignoro algo, e isso faz com que eu busque saber melhor o que já conheço e também o 

que ainda não conheço. Minha segurança está baseada no saber, que sou um sujeito 

inconcluso, e que, portanto, preciso sempre me completar (FREIRE, 2011). 

Se é a inconclusão que leva a querer ser cada vez mais, não tenho porque me sentir 

menos por não dominar certos saberes, “me sinto seguro porque não há razão para me 

envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade 

curiosa à vida, a seus desafios são saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 2011, p. 

132 - 133). Viver a abertura respeitosa ao mundo e aos outros, por vezes, de acordo com o 

momento, torna a própria prática de abertura ao outro objeto da reflexão crítica, devendo fazer 

parte da aventura do professor-pesquisador que fundamenta sua práxis com atos ético- 

estéticos e políticos. Assim, Freire (2011) enfatiza que 
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a razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a 

boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como 

experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria 

impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de 

explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros 

se torna transgressão ao impulso natural da incompletude (FREIRE, 2011, p. 133). 

 

O sujeito que se abre ao mundo e às outras pessoas estreia, com o seu gesto, a relação 

dialógica em que se confirma como desassossego e curiosidade, como incompletude em 

permanente movimento na história (FREIRE, 2011). 

É com o espírito desta abertura ao mundo e aos outros, com desassossego e 

curiosidade, mergulhada no campo de pesquisa, problematizei a realidade concreta, 

desanuviei o provável e encontrei o improvável, nas leituras do que não estava claro. Assim 

me dispus a pesquisar na perspectiva assumida por Freire: a de que “fazendo pesquisa, educo 

e estou me educando” (FREIRE, 1988, p. 36). Sendo assim, com o intuito de contribuir para a 

reconstrução de conhecimentos, optamos pelo diálogo, conforme Freire reflete: 

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas 

opções que fiz, no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso 

partir de que devo “conquistá-los”, não importa a que custo nem tampouco temo que 

pretendam “conquistar-me”. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na 

coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas. É na 

minha disponibilidade á realidade que construo a minha segurança indispensável à 

própria disponibilidade. É impossível viver a disponibilidade à realidade sem 

segurança, mas é impossível também criar a segurança fora do risco da 

disponibilidade (FREIRE, 2011, p. 132). 

 

Neste diálogo, em grupo e na troca de ideias e experiências, o sentido que se buscou 

foi a compreensão do que cada sujeito da pesquisa pensa sobre o objeto pesquisado. Num 

diálogo horizontal que todos sabem alguma coisa, todos ignoram alguma coisa (FREIRE, 

1987), podemos construir, possibilitar novos conhecimentos, novos saberes. 

Freire, em suas obras, nos aponta que o diálogo muda o sentido já determinado 

historicamente da orientação dos fatos e das coisas, tira do centro de poder, aquele saber 

superior. Dialogar inverte a ordem estabelecida, o ato criador e a autonomia ganham forma e 

força para o sujeito e este, dessa forma supera o jeito alienante de ser e se envolve mais com a 

realidade que o cerca. Assim, nós professores-pesquisadores nos constituímos em sujeitos de 

nossa própria história, e podemos nos reconhecer em profissionais e pessoas mais expressivas, 

produtores de sentidos e de cultura. É com esta perspectiva que se constituiu o grupo focal 

reflexivo para esta pesquisa. 
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4.3 Grupo focal reflexivo com uma abordagem freireana: metodologias entrelaçadas 
 

 

A pesquisa que deu origem a este trabalho objetiva compreender como os professores 

das escolas públicas municipais da cidade de Prados/MG estão se posicionando frente a lei 

10.639/2003 e quais desafios estão colocados à sua implementação no cotidiano escolar. Para 

tanto, como instrumento de pesquisa qualitativa, optei pelo grupo focal reflexivo, que nesta 

pesquisa assume uma particularidade freireana, pois nos inspira ao diálogo horizontal, ao 

respeito mútuo, à troca de conhecimentos, em que nenhum saber sobrepõe o outro e sim se 

complementa. Todavia, para compreender como se desenvolveu o grupo focal reflexivo com 

abordagem freireana, é preciso buscar conhecimentos acerca do que é um grupo focal 

propriamente dito. 

Gatti (2012) enfatiza que devemos ser criteriosos com a escolha do grupo focal como 

instrumento de pesquisa, pois este deve estar alinhado ao corpo geral da investigação e a seus 

objetivos, com foco no que já está formalizado e no que se busca. Ele é um objeto 

metodológico de levantamento de dados para investigações em ciências sociais e humanas, 

mas seu uso deve ser bem pensado e coerente aos propósitos da pesquisa. 

Ainda segundo (GATTI, 2012), a pesquisa com grupos focais auxilia no entendimento 

dos modos diferentes de se ver um mesmo problema, permite entendimento de ideias 

divididas por sujeitos no seu cotidiano e também como os indivíduos são instigados uns pelos 

outros. 

Dessa forma, não devemos confundir grupo focal com entrevista, nos lembra Gatti 

(2012), pois não estamos trabalhando com este instrumento de pesquisa em que geralmente há 

um questionamento e em seguida há uma resposta, ao contrário, estamos buscando condições 

para que os sujeitos envolvidos se situem, deem suas opiniões, façam inferências, coloquem 

seus pontos de vistas, façam análises, critiquem, dialoguem de forma respeitosa para que haja 

consenso, mas também dissenso, que criem expectativas para o objeto problematizado. Para 

Morgan e Krueger (apud GATTI, 2012, p. 9): 

a pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a partir das trocas realizadas 

no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um 

modo que não seria possível com outros métodos, como, por exemplo, a observação, 

a entrevista ou questionários. 

 
Comparado à entrevista individual, se ganha em relação à captação de processos e 

conteúdos cognitivos, emocionais, ideológicos, representacionais, mais coletivos, portanto são 

menos idiossincráticos e individualizados. Quanto ao uso de questionários, o grupo focal, ao 

propiciar a exposição ampla de ideia e perspectivas, permite trazer à tona respostas mais 

completas e possibilita também verificar a lógica ou as representações que conduzem à 
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resposta. No uso da observação, depende-se da espera que as coisas aconteçam, e o tempo 

para isso pode ser bem estendido. Comparado à observação, um grupo focal permite ao 

pesquisador conseguir boa quantidade de informação em um período de tempo mais curto 

(GATTI, 2012). 

Os grupos focais para Powell, Single e Kitzinger, citados por Gatti (2012), têm suas 

particularidades frutíferas em pesquisas em que há desejo pelo uso diário da linguagem e da 

cultura de um grupo em particular e, necessariamente, quando se quer sondar o tamanho da 

consonância sobre certo tema. “Poderíamos acrescentar: quando se quer compreender 

diferença e divergências, contraposições e contradições” (MORGAN; KRUEGER apud 

GATTI, 2012, p.9). 

Nesse sentido, para Gatti (apud BELLOTTI, 2010), as discussões nos grupos focais 

devem ser coordenadas por um facilitador. O papel deste é ajudar a definir o tema a ser 

discutido no dia do encontro, fazer inferências que ajudem nas trocas de conhecimentos, fazer 

as notas de campo. Outro importante papel a ser desempenhado pelo facilitador é o de sempre 

manter o foco do que será discutido, contornando para que o grupo não se disperse. O tempo e 

a organização favorável ao bom desenvolvimento das discussões também são 

responsabilidade do coordenador. Cabendo a ele fazer com que o encontro seja prazeroso, 

flexível, conduzindo as discussões, sendo simpático, observando muito atentamente cada 

gesto, cada fala, estimulando o diálogo, com leveza, sem deixar perder o objetivo do encontro. 

“Cabe a ele, portanto, proporcionar uma atmosfera favorável à discussão estimulando a 

participação de todos” (BELLOTTI, 2010, p. 38). É importante também que possamos contar 

com a presença de um ou dois relatores com equipamentos adequados, para anotarem e 

registrarem tudo que for colocado pelo grupo (BELLOTTI, 2010). No grupo criado para esta 

pesquisa contei com a participação da co-pesquisadora já citada. 

A partir das considerações sobre o grupo focal, Bellotti (2010) fez modificações neste 

instrumento metodológico com o intuito de atingir os objetivos de sua pesquisa, visto que não 

somente buscou colher informações que trouxessem compreensões dos sentidos construídos 

pelos sujeitos acerca do objeto estudado, mas para compreender com os sujeitos esses 

sentidos, colaborando de forma reflexiva para repensarem a realidade, interagindo e 

possibilitando mudanças. A denominação grupo focal reflexivo, então, foi adotada com o 

intuito de expressar essas modificações instauradas nesse instrumento, porque 

permite compreender processos de construção da realidade por determinados grupos 

sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 

comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o 

conhecimento das representações, percepções, crenças hábitos, valores, restrições, 
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preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por 

pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do 

problema visado (BELLOTTI, 2010, p. 37). 

 

Assim, o grupo focal reflexivo, para Bellotti (2010), permite fazer emergir uma 

multiplicidade de pontos de vistas e processos emocionais, pelo próprio contexto de interação 

criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de 

manifestar. 

Todavia, o grupo focal reflexivo, pelas suas especificidades, não pode ser confundido 

com o grupo focal ou mesmo ser considerado apenas pelas modificações instauradas, visto 

que deve “ser compreendido como um outro instrumento metodológico que muito contribui 

para que o pesquisador estabeleça uma relação dialógica com os pesquisados dentro da 

pesquisa qualitativa” (BELLOTTI, 2010, p. 52). 

Nesta pesquisa, o grupo focal reflexivo assume algumas particularidades em função do 

referencial dialógico que nos orienta. Segundo Freire (1983, p.197), “o diálogo, que é sempre 

comunicação, funda a colaboração”. Este grupo nos oferece uma forma dialógica horizontal 

de modo que as discussões travadas são feitas em círculos e as pessoas se entreolham de igual 

para igual, com uma dinâmica respeitosa em que cada um tem o mesmo poder da palavra, e 

conta com um mediador para que as falas não se percam ou se confundam. Neste grupo 

também se permite e constrói a circularidade dos saberes. Isto nos leva a pensar no grupo 

focal reflexivo como um instrumento metodológico que se aproxima dos Círculos de Cultura 

de Paulo Freire, pelo seu caráter dialógico. 

Os Círculos de Cultura eram espaços em que dialogicamente se ensinava e se 

aprendia. Em que se conhecia em lugar de se fazer transferência de conhecimento. 

Em que se produzia conhecimentos em lugar de justaposição ou de superposição de 

conhecimento feitas pelo educador a ou sobre o educando. Em que se construíam 

novas hipóteses da leitura do mundo (FREIRE, 2015, p. 192). 

 

Os Círculos de Cultura de Freire eram ambientes de comunhão de aprendizado mútuo, 

de prática libertadora, de produção de conhecimento a partir de elementos culturais, de 

transformação do mundo (PEROZA, 2012). Para Oliveira e Dominice (2014) os Círculos de 

Cultura eram contextos teóricos que permitiam, aos participantes, um distanciamento crítico 

em relação ao seu meio concreto transformado em objeto de reflexão. Assim, os Círculos de 

Cultura ganham, nesse sentido, 

uma inesperada e inovadora dimensão dialógica. O reconhecimento de uma cultura 

local ganha forma pelas inúmeras experiências de diálogos entre pessoas e culturas. 

Desloca-se o eixo do educacional para o cultural. O ensinar e o aprender expressa 

agora valores culturais em uma espécie de tradição inovadora. Esse deslocamento 
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permitia aos educandos mais do que a leitura da palavra em si mesma, permitia a 

leitura do mundo e o reconhecimento de uma cultura própria (MACIEL, 2011, p. 

240). 

 

Dessa forma, a denominação de Círculo de Cultura se equipara com uma roda de 

conversa porque todos estão à volta de uma equipe de trabalho, com um animador de debates 

que participa de uma atividade comum em que todos se ensinam e aprendem ao mesmo 

tempo. A maior qualidade desse grupo é a participação em todos os momentos do diálogo. 

Tais Círculos extrapolam o aprendizado individual, produzindo também modos próprios e 

renovados, solidários e coletivos de pensar, valorizando as individualidades e propiciando a 

interculturalidade. 

O círculo de Cultura reconstrói a vida em profundidade crítica. A consciência 

emerge do mundo vivido, objetiva-o, problematizando-o, compreende-o como 

projeto humano. Em diálogo circular, se penetram mais e mais, vão assumindo, 

criticamente, o dinamismo de sua intimidade numa emersão criadora. Todos juntos, 

em círculos, e em cooperação, refazem o mundo (FREIRE, 1987, p. 17). 

 

Sendo assim, o grupo focal reflexivo e os Círculos de Cultura de Freire são propostas 

metodológicas que se entrecruzam na presente proposta, pois são metodologias que visam 

uma relação de alteridade, a não sobreposição de informações, priorizam a reconstrução de 

conhecimentos proporcionada pela reflexão e pelo diálogo. 

Isto posto, a escolha do instrumento metodológico pelo grupo focal reflexivo com 

abordagem freireana para esta pesquisa se deu por considerá-lo o mais apropriado ao meu 

objeto de estudo, pois este instrumento possibilita ouvir a voz dos sujeitos, estabelecendo 

interações, compreensões de sentidos de forma reflexiva e dialógica. 

 

 
4.4 A pesquisa em ação 

 
 

A busca por compreender como os professores das escolas da cidade de Prados/ MG 

estão elaborando o conhecimento acerca da Lei 10.639/2003 e quais desafios estão postos 

para sua implementação no cotidiano escolar destes professores sempre esteve presente no 

meu imaginário, principalmente por fazer parte do corpo docente na referida cidade. Sempre 

me incomodou o fato de saber que existe uma Lei que contempla a história do negro focada 

no seu protagonismo na formação do Brasil e não vê-la sendo colocada em prática nas escolas 

em que eu e os colegas docentes lecionamos. Em 2014, folheando alguns livros da disciplina 

de história adotados pela escola em que eu estava atuando, Escola Municipal Professor 

Antônio Américo, pude observar que um destes livros contemplava a história do negro não 
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com enfoque na escravização, mas contando como foi positiva e forte sua participação na 

formação de nosso país e também toda a história da África, sua rica cultura. O que mais me 

instigou foi constatar que as professoras do 5º ano não faziam uso deste livro e persistiam no 

trabalho sobre o negro focado na escravidão, e também na Lei Áurea como um grande ato da 

época. 

Entrei para o Mestrado em Educação da UFSJ com a problematização: Compreender 

como os professores das escolas públicas da cidade de Prados/MG estão se posicionando 

frente à Lei 10.639/2003 e quais os desafios que estão colocados para sua implementação no 

cotidiano escolar. Em 2016, iniciei o curso com bastante afinco. Durante o percurso o 

caminho que achamos mais viável para as respostas que eu buscava seria a formação de um 

grupo focal reflexivo com professoras das escolas Municipais de Prados/MG para ouvi-las, 

compreender seus posicionamentos e permitir reflexões e reconstruções de conhecimentos 

envolvendo a Lei 10.639/2003. 

Nesse sentido, para a seleção e organização do grupo focal reflexivo, é imprescindível 

ter claro os critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa. O fundamental na criação do grupo 

é a semelhança que há entre os participantes, de forma intencional. “Privilegia-se a seleção 

dos participantes segundo alguns critérios – conforme o problema em estudo -, desde que eles 

possuam algumas características em comum...” (GATTI, 2012, p. 7). Isso favorece os relatos 

de experiências, necessidades, valores e crenças, as quais interagem na temática em foco. 

Dessa forma, o número de participantes pensado para este grupo foi de acordo com a 

orientação dos estudos acerca do grupo focal, que se referem de seis a quinze pessoas como 

um módulo recomendável. Na pesquisa em discussão, foram convidadas doze professoras dos 

anos iniciais da educação básica, que lecionam nas escolas de Prados/MG, algumas efetivas e 

outras contratadas, privilegiando algumas características físicas, como a cor da pele, e/ou 

aquela que já sofreu racismo nas escolas pradenses. Em torno de seis professoras com 

bastante experiência em sala de aula e as outras seis iniciantes na profissão. 

A cada participante foi assegurado o sigilo do nome, pois, segundo Bogdan e Biklen 

(1994, p. 77), “as identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação que o 

investigador recolhe não possa causar-lhes qualquer tipo de transtorno ou prejuízo”. Diante 

disso, os nomes utilizados para identificar as professoras participantes são fictícios e se 

repetem durante todo o processo de análise. Cada nome fictício escolhido para esta pesquisa 

refere-se a uma importante personalidade negra e mulher que faz parte da história brasileira: 

Aqualtume, Tereza de Benguela, Maria Firmino dos Reis, Maria dos Gantois, Antonieta de 
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Barros, Carolina de Jesus, Luisa Mahin, Jacimba Gaba, Jarid Arraes, Adelina e Anastácia17. 

Negras fortes, guerreiras que lutaram em favor de um país com igualdade de direitos. 

A seguir, apresentamos os sujeitos da pesquisa relacionados às escolas nas quais 

lecionam e seus nomes fictícios: 

 
Quadro 8: Sujeitos da pesquisa e as respectivas escolas 

 

ESCOLAS QUE FIZERAM PARTE DA PESQUISA PROFESSORAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Escola M. Maestro Adhemar Campos Filho Tereza; Maria Firmino; Alquatume; Luisa, 

Escola M. Professor Antônio Américo Carolina; Maria de Jesus; Jacimba; Jarid; Antonieta 

Escola M. Getúlio Silva Maria 

Escola M. Monsenhor Assis Anastácia 

Escola. M. Aquino Carlos Adelina 

Fonte: criado pela pesquisadora. 

 

 

Assim, foram realizadas seis sessões de grupo focal reflexivo com abordagem 

freireana. Cada sessão teve em média uma hora de duração. As reuniões ocorreram 

semanalmente, em dia e hora combinados com as colaboradoras. Esse cuidado é uma 

recomendação para o bom desenvolvimento dos grupos focais, uma vez que esta decisão deve 

ser democrática, conjunta com as possibilidades do grupo como um todo. 

 

17 Aqualtume é, segundo a tradição, a mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi dos Palmares, nascida em 

Costa Mina, na África, no início do século XIX; Luísa Mahin foi trazida para o Brasil como escrava, pertencente 

à tribo Mahi, da nação africana Nagô, Luísa esteve envolvida na articulação de todas as revoltas e levantes de 

escravos que sacudiram a então Província da Bahia nas primeiras décadas do século XIX; “Rainha Tereza”, 

como ficou conhecida em seu tempo, viveu na década de XVIII no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, ela 

liderou o Quilombo de Quariterê após a morte de seu companheiro, José Piolho, morto por soldados; Maria 

Firmina dos Reis nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 11 de outubro de 1825, filha bastarda de João Pedro 

Esteves e Leonor Felipe dos Reis, foi uma escritora brasileira, considerada a primeira romancista brasileira; 

Jacimba Gaba foi uma princesa africana trazida para o Espírito Santo como escrava que não aceitou a sorte que o 

destino preparou a ela e ao seu povo, liderou várias revoltas e muitas vitórias para seu povo africano; A cearense 

Jarid Arraes encontrou no cordel sua voz contra o machismo e o racismo que sofreu e assistiu o outro sofrer; 

Adelina é um nome pouco conhecido, mas ela não deixa de ser notável por isso, ela é mais uma mulher negra 

que lutou contra a escravidão e que teve seu nome invisibilizado na história por causa do machismo e do 

racismo; Anastácia, cultuada no Brasil como santa e heroína, considerada uma das mais importantes figuras 

femininas da história negra, sua vida é um misto de luta, bravura, resistência, doçura e fé; Maria dos Gantois, 

nascida no Centro Histórico de Salvador em 10 de fevereiro de 1894, conhecida por Mãe Menininha do Gantois, 

descendente de escravos africanos, ainda criança foi escolhida para ser Iyálorixá no terreiro Ilê Iyá Omi Axé 

Iyamassê, fundado em 1849 por sua bisavó; Maria Júlia da Conceição Nazaré, cujos pais eram originários de 

Agbeokuta, sudoeste da Nigéria; Antonieta de Barros foi a mulher pobre e negra que tornou-se deputada, 

jornalista e educadora; Carolina Maria de Jesus (1914-1977) foi uma escritora brasileira, considerada uma das 

primeiras e mais destacadas escritoras negras do país, autora do livro autobiográfico “Quarto de Despejo: Diário 

de uma Favelada”. Para saber mais: www.palmares,gov.br, www.geledés.com, dirieitomulhernegraconquistas 

blogspot.com.br, revistatrip.uol.com.br, incrível.blogspot.com/2014. 
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As reuniões contaram com uma preparação especial, de acordo com o objetivo e a 

metodologia que foi utilizada. Alguns cuidados foram tomados que permearam todas as 

reuniões, tais como agendamento prévio do local, preparo da sala (iluminação, ventilação, 

cadeiras, espaço adequado para a realização das técnicas), manutenção do gravador, seleção e 

preparo antecipado do material específico para cada encontro e organização do ambiente. 

Esses preparativos são previstos nos estudos acerca dessa técnica. No caso desta pesquisa foi 

usado gravador de áudio para registro dos diálogos construídos pelo grupo e construção de 

notas de campo por minha parte e por parte da co-pesquisadora. 

Para compreender como as professoras da rede municipal de Prados desenvolvem o 

conhecimento acerca da Lei 10.639/2003, usei imagens como disparadores de sentidos, assim 

como Freire utilizou a simbolização gráfica das situações existenciais nos Círculos de Cultura, 

por suas características ético-estéticas e por considerá-las motivadoras do processo de 

discussão, sendo o ponto de partida para o diálogo. Além das imagens, utilizei ainda alguns 

importantes documentos, tais com o PPP (Projeto Político Pedagógico), documento essencial 

que define a identidade da escola, indica caminhos para ensinar com qualidade e propõe a 

filosofia da instituição18. Durante os encontros do Grupo Focal, houve um momento de debate 

coletivo acerca do projeto Político Pedagógico. Algo chocante foi ouvir de algumas 

professoras que nunca ouviram falar deste documento e de todas em consenso que nunca 

participaram da criação de tal documento e menos ainda de sua formulação. Outro importante 

e fundamental documento foi o texto da Lei 10.639/2003. É muito importante o cuidado na 

escolha de cada disparador de sentido, pois estes irão contribuir com as discussões a serem 

desenvolvidas de modo a influenciar diretamente a reflexão de cada participante. 

No primeiro encontro as imagens que levei foi sobre temas que mexeram com as 

emoções das participantes do grupo: de refugiados da guerra Síria, de protesto dos grupos 

LGBTTs, da mulher que sofre com o machismo, de pessoas que sofrem com a desigualdade 

de classe, e de pessoas que sofrem com a fome. A escolha destes temas se deu por analisar 

que estes são grupos vulneráveis que sofrem com as mazelas da vida, tanto quanto o negro 

sofreu na época da escravidão e que ainda sofrem com o racismo. No segundo encontro 

dialogamos sobre o racismo de modo geral, com imagens que se relacionavam a este tema. No 

terceiro encontro discutimos o racismo na escola. No quarto encontro analisamos as imagens 

do livro didático de história adotado pelas escolas. Dialogamos sobre a Lei 10.639/2003 e seu 

18 Considero que deveria haver uma proposta geral de educação do Município e uma proposta para cada escola 

contemplando a realidade de cada uma, mas não há. O que existe é um único PPP para a rede municipal de 

ensino de Prados, o qual foi reformulado em 2011 por diretores das escolas e diretor do departamento de 

Educação, sem a participação do coletivo de docentes e da comunidade escolar. 
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contexto, no quinto encontro, em que levamos imagens que retratavam a mesma e o Projeto 

Político Pedagógico para verificar se a mesma estava contida nele. No quinto encontro foi 

discutido sobre a Lei 10.639/2003 na escola, se ela estava sendo implementada ou não e quais 

os entraves. Por fim, no sexto encontro analisamos mais uma vez a Lei 10.639/2003 com 

imagens sobre a mesma, quais os caminhos para anunciá-la e efetivá-la de fato. 

Nos encontros em que o diálogo teve como base situações fortes que despertam nossos 

sentimentos enquanto seres humanos que somos, tive como mote a seguinte pergunta: Como 

ser humano no mundo, qual sentimento te desperta? 

Começamos nossas discussões com imagens19 que mexem com nosso espírito de 

solidariedade e de luta para chegarmos até a temática do racismo, tema que me levou a fazer 

esta pesquisa, visto que a Lei 10.639/2003 foi criada com o intuito de combater o racismo, 

uma vez que esta Lei eleva a historicidade do negro. 

Assim se organizaram as discussões, do primeiro encontro do grupo focal reflexivo 

com abordagem freireana, acerca das opressões que sofremos no cotidiano: 

 
Quadro 9: Temas discutidos no primeiro encontro do grupo focal 

Os refugiados da Guerra Síria Imagem 1 em anexo 

Protesto LGBTTs Imagem 2 em anexo 

A violência do homem contra a mulher (Machismo) Imagem 3 em anexo 

Desigualdade social (DIVISÃO DE CLASSE) Imagem 4 em anexo 

Fome Imagem 5 em anexo 

Racismo Imagem 6 em anexo 

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 

 

Do segundo encontro em diante escolhemos imagens e textos que estivessem de 

acordo com a Lei 10.639/2003. No quadro abaixo, podemos observar quais foram os temas de 

cada encontro e as imagens relacionadas a cada um. 

 

 

Quadro 10: Temas discutidos em cada um dos seis encontros do grupo focal 

 

19 As imagens utilizadas como disparadores de sentidos em todos os encontros foram retiradas da internet, com 

exceção das imagens que representam os negros escravizados nos livros didáticos, as quais foram retiradas dos 

livros didáticos utilizados pela Rede Municipal de Ensino de Prados/MG. 
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AS OPRESSÕES SOFRIDAS NO DIA A DIA Encontro I (disparadores de sentidos em anexo) 

RACISMO Encontro II (disparadores de sentidos em anexo) 

RACISMO NA ESCOLA Encontro III (disparadores de sentidos em anexo) 

O TEXTO DA LEI 10.639/2003 Encontro IV (disparadores de sentidos em anexo) 

A LEI 10.639/2003 NA ESCOLA: entraves Encontro V (disparadores de sentidos em anexo) 

A Lei 10.639/2003: anúncios Encontro VI (disparadores de sentidos em anexo) 

Fonte: criado pela própria pesquisadora 

 

 

Para Bellotti (2010), é importante que o pesquisador faça questionamentos para 

estimular a reflexão dos participantes da pesquisa, usar de textos de vários outros autores para 

subsidiar as discussões e referenciá-las na busca pela compreensão da realidade. O sentido 

que se dá ao nome grupo focal é justamente por colocar o foco em algo, por um grupo em 

busca de entender algum tema, algum assunto em pauta “diz que o grupo é “focalizado”, no 

sentido de que envolve algum tipo de atividade coletiva – como assistir a um filme e 

conversar sobre ele, examinar um texto sobre algum assunto, ou debater um conjunto 

particular de questões” (KITZINGER apud GATTI, 2012, p. 7). Logo, na pesquisa em ação, 

as atividades coletivas que utilizei para focalizar o tema da Lei 10.639/2003 se constituíram 

pela observação, análise e diálogo sobre as imagens e os referidos documentos. 

Logo, os encontros do grupo focal reflexivo com abordagem freireana 

proporcionaram-me um conhecimento acerca da Lei, seu contexto nas escolas da cidade de 

Prados/MG e como as professoras trabalham ou não trabalham com a mesma. Tais encontros 

nos revelaram que são muitas as denúncias proferidas pelas professoras, as quais são entraves 

para o efetivo trabalho sobre as relações étnicos-raciais nas escolas, todavia também foram 

anunciadas situações para a reversão desse contexto. Isto nos leva compreender que não 

devemos ficar apenas no campo das denúncias, devemos alcançar os anúncios, afinal os atos 

de denunciar e anunciar são dialéticos, conforme afirma Freire: 

Utopia é a dialetização nos atos de denunciar e anunciar. O ato de denunciar a 

estrutura desumanizante e ato de anunciar a estrutura humanizadora. Por essa razão, 

é também compromisso histórico. A utopia exige conhecer criticamente. É um ato  

de conhecimento. Eu não posso denunciar a estrutura desumanizante sem penetrá-la 

para conhecê-la. Não posso anunciar se não a conheço. Entre o momento do anúncio 

e a realização do anúncio, porém, há algo que deve ser enfatizado: é que o anúncio 

não é o anúncio de um projeto, mas o anúncio de um anteprojeto. Porque o 

anteprojeto se faz projeto na práxis histórica (FREIRE, 2014, p. 76-77). 
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Por fim, a pesquisa em ação revelou que o trabalho com a Lei 10.639/2003 por mais 

que tenha seus entraves, é algo utópico, no sentido freireano. Afinal, trabalhar com as 

questões étnicos-raciais não é algo ligado ao idealismo ou ao irrealizável, pelo contrário, com 

diálogo, ação-reflexão-ação podemos chegar ao sonho possível de uma escola com práxis 

enegrecidas. 
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5. SENTIDOS COMPARTILHADOS SOB O OLHAR DA PESQUISADORA E DOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Ninguém nasce feito. Vamos nos formando pouco a pouco nas relações estabelecidas 

uns com os outros. Experimentando-nos na prática social (FREIRE, 2017). Com suas ideias, 

Paulo Freire toca fundo no ponto alto de minha pesquisa que é a busca da compreensão do 

olhar do outro sobre um determinado tema. Como compreender o que o outro pensa sem 

trocarmos experiências em um diálogo aberto e respeitoso, em que ouvimos e nos fazemos 

ouvir? No campo, pude me relacionar com os sujeitos da pesquisa, ouvir e sentir o que 

pensavam e como se relacionavam uns com os outros. Diante disso surgiram vários 

questionamentos acerca de como nos percebemos em tudo o que foi proposto para discussão 

em campo entre os sujeitos no grupo focal, a fim de compreender como os professores das 

escolas públicas da cidade de Prados/ MG estão se posicionando frente à Lei 10.639/2003 e 

quais os desafios que estão colocados para sua implementação no cotidiano escolar. O texto 

compreende as falas dos participantes do grupo focal nas transcrições dos encontros, como, 

também, as notas de campo realizadas pela co-pesquisadora, com suas impressões, angústias e 

sentimentos com relação a esses encontros. São vozes, ecos, palavras, que se encontram 

ocultas dentro de nós. Conforme Freire (2017, p. 23): 

Ressaltamos inicialmente a sua condição de ser histórico-social, experimentando 

continuamente a tensão de estar sendo para poder ser e de estar sendo não apenas o 

que herda, mas também o que adquire e não de forma mecânica. Isto significa ser o 

ser humano, enquanto histórico, um ser finito, limitado, inconcluso, mas consciente 

de sua inconclusão. 

 

Por isso um ser constante em busca, em procedimento. Em constante procura pelo 

aprendizado em comunhão. Sempre coerente com o que me trouxe para esta pesquisa, analiso 

o que percebo no campo, explorando o texto sem perder o foco no que busco. Desta forma ao 

trabalhar o texto retomo o que busquei desde o início permitindo-me um direcionamento ao 

processo de análise e à construção de categorias. Estas categorias estão intimamente ligadas 

ao processo de construção de sentidos e são construídas de acordo com o campo, ou seja, o 

campo é que “diz” quais categorias analisar. Assim, para a construção das categorias, é 

preciso estar atenta às questões que norteiam este trabalho e que dão um direcionamento ao 

processo de análise. O primeiro passo foi a leitura atenciosa do texto, as transcrições e notas 

de campo. Essa leitura permite ao pesquisador uma visão global do que já foi construído no 

campo de pesquisa. Durante a leitura, realizei marcações no texto, buscando aproximar as 

falas dos sujeitos ao que me propus a investigar. Assim, construí os primeiros indicadores, ou 
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seja, as falas e assuntos recorrentes no texto e fundamentais para a pesquisa. Para esta 

construção, separei esses indicadores por cores, com o intuito de facilitar a aglutinação para a 

construção das categorias. Dessa forma, após a leitura dos indicadores separados por cores, 

percebi que estes poderiam ser agrupados em quatro temas: 

 
1) A identidade do negro impregnada pela escravização por este sofrida e sua relação 

com o racismo presente e incutido nestas pessoas s na atualidade: 

2) Os sentidos da criação da Lei 10.639/2003; 

3) As denúncias feitas pelas docentes acerca da não implementação da Lei 

10.639/2003; 

4) As possibilidades vislumbradas pelas docentes para que a Lei se efetive na cidade 

de Prados/ MG. 

 
Após as análises desses temas organizou-se novas junções, originando uma nova 

organização o que propiciou a construção das categorias analíticas. 

O processo de construção das categorias é algo que requer muito foco, pois este, 

consiste em sistematizar analiticamente todo o acontecido no campo de pesquisa. Todavia, ao 

criar as categorias, não se trata apenas de separar elementos importantes do texto de acordo 

com os objetivos da pesquisa, mas trata-se de contextualizá-los no discurso, buscando os 

sentidos nas falas dos sujeitos. Assim sendo, procurei categorizar os enunciados das 

professoras durante o grupo focal, buscando os sentidos construídos para compreender como 

os professores das escolas públicas da cidade de Prados/MG estão se posicionando frente à 

Lei 10.639/2003 e quais os desafios que estão colocados para sua implementação no cotidiano 

escolar, por meio de uma composição metodológica fundamentada em Freire. Foram feitas 

leituras, releituras, marcações no texto. No quadro abaixo apresento as categorias e seus 

objetivos para a melhor visualização e compreensão do que cada uma representa: 

 
Quadro 11: As categorias e seus objetivos 

 

CATEGORIAS 

SER NEGRO NO BRASIL: Compreender como se formou a identidade do 

IDENTIDADE/RACISMO. negro no Brasil e suas relações com o racismo na 

O LIVRO DIDÁTICODE PRADO/MG: UM atualidade. 

INSTRUMENTO IDEOLOGIZANTE DO Analisar como são tratados temas relacionados ao 

RACISMO? negro em livros didáticos de um modo geral e 

 mais especificamente nos livros didáticos da 

 cidade de Prados MG. 

A LEI 10.639/2003 E SEU CONTEXTO 
HISTÓRICO:  o  que  revelam  as  denúncias  das 

Identificar a importância da Lei e o porquê de sua 
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professoras criação, bem como os entraves para sua 

implementação a partir das denúncias construídas 

pelas professoras no movimento de crítica 

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003 NA 

ESCOLA: do percurso das denúncias, aos 

anúncios proclamados 

Compreender como as professoras percebem 

possibilidades para transformar o que foi 

denunciado por meio dos anúncios 

compartilhados 

 

As categorias acima dispostas foram construídas em um movimento dialógico com o 

campo de pesquisa, pois para Sobral (2009) todo sujeito depende do outro, de seu 

reconhecimento, para ser visto como íntegro, para ser reconhecido, construído. Ele só tem 

uma ideia mais clara de si mesmo quando se relaciona com o outro, cujas reações lhe mostram 

coisas sobre si mesmo a que ele não tem acesso. Ao mesmo tempo, o sujeito vê o próximo 

como ser completo, ser único, e, assim, mostra ao outro uma imagem do que esse outro “é” 

enquanto ser íntegro. Após a escrita das transcrições das falas dos participantes do grupo focal 

e com grande influência das notas de campo feitas pela co-pesquisadora, busquei agrupar as 

falas recorrentes dos docentes, o que possibilitou o aglutinamento das categorias. Nesse 

sentido, no item que segue apresento a análise realizada tomando como ponto de partida as 

categorias construídas. 

 

 
5.1 Ser negro no Brasil: identidade/racismo 

 

 
Eu tive a sorte de ser negro em pelo menos quatro 

continentes e em cada um desses é diferente ser negro e;  

é diferente ser negro no Brasil. 
(MILTON CAMPOS, s/a) 

 

A composição desta primeira categoria “Ser negro no Brasil: Identidade/Racismo” 

apresenta uma forte ligação com a epígrafe de Milton Campos, pois trataremos aqui sobre 

como tem sido a trajetória do negro na atualidade, não de todo ou qualquer negro, mas dos 

negros brasileiros, como sãos tratados em seus espaços de vivências, as formas de tratamento 

ao ser negro que culminaram na criação de uma Lei para que os mesmos sejam respeitados 

em sua dignidade e direito. As análises que buscaremos construir a partir  dos 

posicionamentos assumidos pelas professoras participantes da pesquisa, nos ajudam a 

compreender como o negro tem sido tratado nos dias atuais e os reflexos da escravização que 

os  mesmos  sofreram  frente  a  uma  suposta  liberdade  conquistada,  e  também  o  racismo 
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enraizado na formação da identidade do negro o impedindo de “ser mais”. É nesse cenário 

que um trabalho bem elaborado no cotidiano escolar sobre a Lei 10.639/2003 pode ajudar no 

combate ao racismo e, entre outras ações, elevar a autoestima do negro, mudando sua posição 

de coitados da história do país, para protagonistas na formação da sociedade brasileira. 

No interior desta discussão, apontamos como subcategoria de análise o livro didático e 

sua relação com a ideologia do racismo. O livro didático é um importante instrumento usado 

no dia a dia nas salas de aula da cidade de Prados/MG, portanto é fundamental saber como 

estes abordam o racismo, a escravidão, a culturicidade do negro, suas vivências, seus modos 

de ser e estar com o mundo e no mundo. 

Para Marais (apud MUNANGA, 2001), existe uma relação muito íntima entre os 

negros escravizados e a recusa pelas pessoas negras. Para o autor citado, os estereótipos em 

relação aos negros têm sido reforçados pelos interesses econômicos e sociais que forçaram os 

negros à escravidão, fato que converteu o mesmo ao símbolo de rejeição e de sujeito menor. 

Há um lugar para o negro na sociedade atual? Na escola estas pessoas são vistas, e se são, 

como são? Quantos negros nós temos nas escolas? Quantos negros se formam? Quantos 

negros abandonam a escola durante o processo de formação? É expressivo o número de 

alunos negros no ensino superior? E após se formarem conseguem espaço para trabalhar? Há 

um número grande de negros em posição de prestígio em nossa sociedade? Quantos negros 

conseguem se sobressair em profissões, geralmente ocupadas por brancos e principalmente 

brancos de classe média? 

Diante dessas indagações feitas, uma das professoras participantes do grupo focal 

expôs a situação de uma amiga sua, estudante de pedagogia, que experienciou uma situação 

de racismo quando entrou na Universidade. 

Isso aconteceu com uma amiga minha. A professora lá na faculdade falou com ela 

"Você está achando que quantos negros formados são médicos?" Ela falou: "meu 

irmão é". A professora respondeu: "conta quantos mais?" Humilhou ela assim... "o 

que você está fazendo aqui?" falou com ela. (TEREZA, 2º encontro do GF). 

 

Diante do comentário da professora acima, podemos analisar que uma aluna da 

faculdade foi humilhada pela professora, e foi questionada por estar naquele espaço, dizendo 

que ali não era seu lugar. Pelo depoimento da participante do grupo, entendi que a estudante e 

seu irmão são negros, e este é formado em medicina. Algo que soa dar orgulho para a irmã. 

Porém, para a professora da faculdade aquela moça e seu irmão não podiam estar numa 

faculdade, pois ali não era ambiente para negros. 
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No caso da descrição desta professora, sabemos que é muito mais corriqueiro do que 

talvez possamos imaginar, o quanto o racismo está impregnado em muitos sujeitos, tratados 

como inexistentes em nosso meio, existe e perpetua negatividade nas pessoas por sua cor de 

pele. A distância imposta entre pessoas brancas e negras é enorme. Há um entendimento que  

o branco tem mais direitos que o não branco. Munanga afirma que: 

A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais de um povo, bem 

como a inferiorização dos seus atributos adstritivos, através de estereótipos, conduz 

esse povo, na maioria das vezes, a desenvolver comportamentos de auto rejeição, 

resultando em rejeição e negação dos seus valores culturais e preferência pela 

estética e valores culturais dos grupos sociais valorizados nas representações 

(MUNANGA, 2001, p. 14). 

 

Em nosso país, o racismo é tratado por muitos de forma escorregadia, confusa, 

imbricado no passado escravagista e focado no ideal do embranquecimento, o que suscita 

dificuldades para o desvelamento de como se dão as relações raciais na nossa sociedade. Para 

a professora Carolina, em posicionamento assumido no primeiro encontro do grupo focal, a 

culpa de terem a raça renegada é dos próprios negros por não terem sabido se unir contra 

aqueles que os dominavam e os escravizavam. Segundo afirma a professora, o preconceito de 

não aceitação parte dos próprios negros: “Os negros foram desunidos e a gente vê preconceito 

dentro dos próprios negros. Muitas vezes são os mais preconceituosos” (CAROLINA, 1º 

encontro do GF). Santana (2004) explica o que pode ser este preconceito citado pela 

professora participante, do negro contra si mesmo. É uma história enraizada em que o negro 

não vê outra saída, senão a negação de si mesmo para sobreviver. 

As dificuldades localizam-se em um terreno que levou séculos para se construir e 

criou um arraigamento de ideias que podem estar vinculadas a formas de pensar de 

séculos passados, nos quais as hierarquias sociais eram explicadas com base em 

concepções biológicas sobre a existência das raças (SANTANA, 2011, p. 130). 

 

Um importante ponto de tensão nos diálogos ocorridos no grupo focal se deu quando 

Jacimba contrapôs o que Carolina diz mostrando que o negro busca o ideal do 

embranquecimento justamente para fugir do racismo existente contra eles, algo herdado na 

escravização sofrida e que perpetua na atualidade. 

Foi com você que eu comentei o negócio que negro é preconceituoso com o próprio 

negro quando vai casar? “Eu não quero ninguém com a cor da minha pele não, eu 

quero um branquinho”. Mas por quê? Para quê? Para não passar, gente, o que os 

antepassados passaram. (...) Eu ainda falei que está no poder, jogador de futebol... A 

primeira coisa: é um amor à tiracolo. Dos olhos azuizinhos, para quê? Para não 

sofrer preconceito (JACIMBA, 1º encontro do GF). 
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Para a referida professora, o negro se sente “menos” que o branco e seu desejo de 

embranquecimento está tão intrínseco, que o mesmo procura alguém de cor branca para se 

relacionar. Outra professora também comenta sobre o negro se sentir “menos” diante do 

branco. “Em uma briga, uma discussão, a pessoa fala que só porque é negro que está 

brigando” (AQUALTUNE, 1º encontro GF). Freire endossa este comportamento do sujeito de 

se sentir menos ao dizer que de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, 

Que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 

produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua incapacidade. 

Falam de si como os que não sabem e do doutor como o que sabe e a quem devem 

escutar. Os critérios de saber que lhe são impostos são os convencionais (FREIRE, 

1983, p. 54). 

 

O que se percebe é que a escola pouco colabora no sentido de desenvolver trabalhos 

com os alunos negros que os humanizem, que valorizem sua cultura, que os façam crer em si 

mesmos, em seus potenciais, pelo contrário o que se vê é uma supervalorização no que tange 

a escravização sofrida, a “Lei Áurea” como um grande feito de uma princesa branca bondosa 

para os negros. Não se leva em conta a cultura do negro e sua historicidade de forma positiva 

como contributo deste país. Uma professora participante do grupo focal expressa bem esta 

situação na seguinte fala: 

Acho que a escola, ela frisa muito a lei áurea, os escravos, frisando que eles foram 

escravos, frisando no passado e não frisa a cultura, trabalhar tanta, coisa boa que os 

negros trouxeram pra gente. Não trabalham isso, a capoeira, o cabelo afro que é 

lindo, a cultura, não trabalha isso, trabalha outras coisas (CAROLINA, 3º encontro 

GF). 

 

Para Carolina, a cultura do negro é relegada, e a escola foca o ensino/aprendizagem na 

lei Áurea, na escravização sofrida por estes sujeitos. Para ela a cultura do negro que é a 

capoeira, o cabelo afro, tudo mais que eles trouxeram e nos deixaram de herança não é 

explorado. Nessa direção, Munanga (2001) afirma que 

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa 

apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras 

ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação 

envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas 

afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a 

todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto 

de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se 

desenvolveram, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza 

econômica e social e da identidade nacional (p. 9) 

 

De acordo com a fala da professora Carolina, o que se evidencia nas escolas é a 

história protagonizada pelo branco europeu, e o autor Munanga ressalta o quão importante é a 

história do negro não somente para os mesmos, mas para todos os povos, visto que todos os 
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frutos colhidos desta vasta e rica cultura são desfrutados por todos nós. Como resultado desta 

não valorização da cultura do negro, temos o racismo, em que negros são destratados, sofrem 

desigualdades, tendo seus direitos negados. 

Segundo Munanga (2001), o racismo é onipresente e forte. Está tão enraizado nas 

pessoas que os mesmos não percebem suas falas recheadas de preconceitos contra o negro. 

Muitas das vezes este preconceito está relacionado à forma como tratamos o negro, o 

colocando como mais ou menos negro, dizendo que a pele de um é mais clara que a do outro. 

Na fala da Co-pesquisadora ela afirma ter percebido este racismo, por parte de docentes 

participantes do grupo, consigo mesmas. 

Outra percepção que tive foi sobre a questão do racismo consigo mesmo. Isso ficou 

bem claro com falas que tentam reforçar a negritude de forma branda como se isso 

fosse possível. A negritude não tem especificações, menos ou mais negro, traços 

finos ou traços grosseiros. Um negro tem que valorizar seu próprio jeito de ser e não 

tentar branquear sua negritude. (CO-PESQUISADORA, 2º encontro do GF). 

 

Esta percepção crítica da co-pesquisadora nos serve para problematizar a fala de uma 

participante, Maria Carolina, que diz que o negro tem traços finos e que sua família é de gente 

morena, ao que complementa, 

(...) mas a família do meu esposo é do pessoal mais moreno ainda, então assim, 

minha família não tem isso, a gente não tem isso, mas eu vejo o pessoal de fora, 

agora menos até, mas eu vejo assim, a gente chega assim "nossa, seu menino é 

lindo", como se eu não tivesse outra filha, eu passeando junto, nós quatro, eu meu 

marido, meu menino e minha menina. Aí chega "nossa, mas seu menino é lindo", aí 

depois, têm umas que conserta, umas que não, “a sua menina também é”. Às vezes 

fala isso (CAROLINA, 2º encontro GF) 

 

A leitura desta educadora é a de que existem nuances diferenciadas para a 

classificação dos negros. Percebe-se em sua fala um “ranço” herdado do embranquecimento. 

Podemos confirmar isso quando a professora acima, que é negra, casada com um homem 

negro e com filhos também negros, procura atenuar a negritude sua e de sua família ao usar 

termos tais como “traços finos”, “pele mais clara”, “moreno”. A tentativa de não se aceitar 

enquanto negra que é pode estar atrelada às situações que vivencia, racismo sentido na própria 

pele, seja na escola ou em qualquer ambiente em que se vive em sociedade. Este racismo que 

cito foi denunciado por uma docente do grupo focal em um depoimento muito chocante que 

nos fala sobre o que experienciou na escola que leciona há anos e na igreja de seu bairro por 

sua cor de pele. Na escola, a menina branca se recusa a pegar em sua mão e na igreja também 

uma senhora, no momento do Pai Nosso em que é um ritual onde todos se dão as mãos, se 

recusa a pegar na mão da professora. A professora tenta demonstrar não ter se importado e 
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ignorado tanto a criança na escola, como a senhora da igreja, porém em seu depoimento fica 

nítida a sua revolta: 

aí estava aquele grupinho de menininhas, aí umas que foram minhas alunas no ano 

anterior. Aí cheguei perto, elas vieram, me abraçaram, e me beijaram. Eu fui pegar 

na mão de uma, ela fez assim... [escondeu a mão] eu ignorei. E a partir desse dia 

essa fulana, para mim, foi um zero à esquerda. Eu peguei e falei na fila, inclusive ela 

estava na fila da merenda... peguei e falei, comentei "respeito com os outros é a 

coisa mais importante desse mundo”. Bonitinhas, mas a beleza, às vezes, não é  

tanto, a educação, o respeito que a gente deve ter um com o outro é muito mais 

importante. E um outro fato também aconteceu comigo na igreja de Santo Antônio. 

Eu estava na missa, aí cheguei, eu para variar, a missa é às seis, eu chego quatro e 

meia, cinco horas, sento lá no meu lugarzinho e fico. Chegou uma senhora, eu 

peguei e levantei e dei meu lugar para ela sentar. Na hora de rezar o Pai Nosso, o 

padre Dirceu pediu para dar as mãos, eu fui pegar na mão dela para rezar e ela não 

me deu a mão para rezar... (JACIMBA, 2º encontro do GF) 

 

O sentimento da professora é de muita indignação, apesar de tentar mostrar que não se 

importa. Em certos momentos ela fala até em agredir a pessoa que a discrimina na igreja. Mas 

se percebe também uma incoerência de sua indignação com suas atitudes. Em ambos os casos, 

tanto na escola quanto na igreja ela agiu de forma silenciosa. Ela pensou em agredir a mulher, 

ela desprezou a aluna, mas não tomou nenhuma atitude concreta em virtude do combate ao 

racismo vivenciado por ela, a não ser uma fala rápida sobre a importância do respeito junto à 

aluna que se encontrava na fila da merenda .Sobre esta incoerência entre o que faz e o que diz 

um professor, Freire (2015, p. 254) afirma que “para a autenticidade de sua luta ela necessita 

superar a incoerência e, assim, ultrapassando o blá´blá-blá diminuir a distância entre o que diz 

e o que faz”. Creio haver uma incoerência por parte da docente. Neste caso o que ela fez foi 

endossar as práticas racistas contra ela e contra os outros que sofrem com tal situação, quando 

na verdade o papel de qualquer professor ou professora, seja em qual instância for, é o de 

exigir respeito e ser respeitado. “Não importa em que espaço escolar trabalhem... não têm, 

educadores e educadores progressistas, outro caminho senão o da coerência entre o seu 

discurso democrático e sua prática igualmente democrática” (FREIRE, 2015, p. 275). 

Tudo isso vivido pelos negros ainda hoje é fruto da escravização sofrida por seus 

antecedentes, por um desrespeito que existiu antes da abolição e ainda pós-abolição. O que 

podemos depreender das falas da professora é sua revolta diante das atitudes acometidas pela 

mulher na igreja e a criança na escola em relação ao sujeito negro. Como uma criança, ou um 

adulto que se diz cristão e frequenta a missa, discrimina e rejeita o sujeito por ele não ser 

branco? Ser negro é algo que causa repugnância em alguns. “No fundo, a discriminação, não 

importa fundada em quê, fere diretamente a democracia, que tem como um de seu sine qua , a 

tolerância” (FREIRE, 2015, p. 235). 
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O racismo como conceito elaborado é resultado da ciência europeia com ideias de 

dominação sobre a América, Ásia e África. A ideologia racista se declara a partir do tráfico 

escravo, mas adquire o status de teoria após a revolução industrial europeia (MUNANGA, 

2001) e este persiste nos dias atuais, o que é perceptível nos espaços escolares, nas ações de 

educadores e educandos. Neste sentido A escola não cumpre seu papel na formação do sujeito 

cidadão quando esta não elabora seus conhecimentos respeitando as singularidades de cada 

um. O que se vê é uma formação que privilegia a classe branca. 

Pensar em tantos brasileiros que negam sua identidade, inclusive porque a escola 

não lhes permitiu conhecer sua história...Além disso, a observação da realidade 

social e educacional brasileira também pesou na escolha do tema. Constatar que, 

pelos dados do último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia  

e Estatística), 45% da população deste nosso país é mestiça e que, integrando a 

maioria do povo trabalhador, está na classe dos menos favorecidos, apesar da sua 

contribuição histórica para o desenvolvimento econômico do país, e perceber, 

demais, que a escola não reconhece a diversidade da formação de seus alunos, não 

levando em conta a experiência fora dela, instigaram-me nessa tentativa de 

desvendar um aspecto da história de nossos antepassados ( MUNANGA, 2001, p. 

61). 

 

No desenrolar do grupo focal, algumas professoras disseram que o racismo é “coisa da 

cabeça do adulto”, que a criança aprende o racismo em casa, que esta não carrega em si 

nenhum preconceito., o que nos leva a pensar que o racismo é uma lenda. “Você vê que a 

criança quando é pequena, ela brinca, ela não tem maldade, ela está brincando normal, chega 

em casa com o passar do tempo ela começa a entender e ver como é que os pais agem. Daí 

elas começam a agir com racismo” (MARIA, 2º encontro GF) 

A professora Maria afirma que a criança na idade de 3 a 5 anos não possui racismo, 

que este racismo é construído nas relações em família. Para a professora a criança nesta faixa 

etária é desprovida de maldade. Um dos grandes desafios da educação é o combate ao 

racismo, meio mais eficaz para que este se torne cada vez mais raro. Um dos grandes 

problemas a se enfrentar é a falta de preparo dos profissionais da educação para entender ou 

até mesmo aceitar que o racismo existe. É necessário enxergar sua existência para assim 

combatê-lo. Vemos muitos professores afirmarem a crença de que entre as crianças não existe 

racismo. Mas ele é presenciado na infância. “Na educação infantil, eles não têm maldade, eles 

veem as crianças normalmente, eles são todos iguais mesmo. Você começa por diferença, 

mostrar a diferença entre eles, eles já começam a crescer e ver que é diferente. Infelizmente é 

isso!” (CAROLINA, 2º encontro GF). No mesmo sentido Alquatune também se coloca 

endossando a fala de Maria. Para ambas as docentes, as crianças na educação infantil são 
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inocentes demais para perceberem ou terem racismo umas com as outras. Para elas se 

iniciarmos um trabalho com este tema podemos incitar o racismo. 

Se na sociedade brasileira, de modo geral, é complicado vigorar as discussões em 

torno das relações raciais, nas instituições escolares isso não é diferente, as crianças negras se 

deparam com o preconceito na escola desde a mais tenra idade, pois elas vão para as creches e 

escolas de educação infantil, e lá o racismo acontece de forma implícita ou explícita 

(SANTANA, 2004). 

Diante de tal situação faço a seguinte pergunta: como estas docentes percebem as 

relações entre crianças negras e não negras? Estas professoras acreditam no mito da 

democracia racial na infância e concebem que ao se iniciar um trabalho de combate ao 

racismo, na verdade estarão evocando o mesmo. Para estas docentes, as crianças são muito 

inocentes e não sabem o que é racismo. A co-pesquisadora confirma o que é falado pelas 

professoras: 

As discussões chegaram ao Ensino Infantil. Disseram que as crianças são inocentes  

e quando se trabalha desde cedo as questões étnico-raciais já estaria despertando o 

racismo. Duas professoras afirmaram veementemente que não há racismo dentro da 

creche municipal. Essa discussão foi porta novamente para a palavra arena. E nessa 

luta de opiniões, uma professora disse: “Às vezes a gente vê, mas não enxerga”. Mas 

as duas professoras mantiveram-se relutantes. Enquanto outras afirmavam que a 

base é tudo, que é preciso vir lapidando a criança para o não racismo, ao inserir mais 

histórias e mais brincadeiras que valorizem o negro. (Co-pesquisadora, nota de 

campo do 5º encontro do GF) 

 

Há uma precipitação por parte de professores em dizer que não há racismo nas 

instituições escolares sob a alegação de que para as crianças todos são iguais. Alguns docentes 

acreditam que na infância não há racismo, somos nós adultos que colocamos isso na cabeça 

das crianças, porém Munanga (2001) afirma que, ao contrário, o racismo existe e o que 

acontece é que os professores carregam dentro de si um racismo embutido que os impedem de 

enxergar o mesmo no dia a dia das escolas: 

Os mesmos preconceitos permeiam também o cotidiano das relações sociais de 

alunos entre si e de alunos com professores no espaço escolar. No entanto, alguns 

professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles introjetados, não sabem 

lançar mão das situações flagrantes de discriminação no espaço escolar e na sala de 

aula como momento pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e 

conscientizar seus alunos. (p.7) 

 

Para Munanga, (2001) a razão do racismo contra os negros nas instituições escolares 

está ligada à historicidade, atrelada à escravidão imputada a eles e também à pouca 

importância dada à cultura destes, bem como à negação de suas lutas travadas para 
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sobreviverem. Santana (2004, p. 22) contudo nos mostra qual deve ser de fato o papel das 

instituições escolares para reverter tal situação: 

Porém, a intervenção da escola para reversão de uma imagem negativa imputada ao 

negro é prioritária, e torna-se necessária a disseminação da relevância do tema 

associado a uma política de formação de professores para trabalhar a temática. Não é 

sem razão que há muito tempo a educação tem siso pautada na agenda política do 

Movimento Negro brasileiro. Principalmente a partir de 1930 associações afro- 

brasileiras já defendiam a necessidade de escolarização para a população negra 

(SANTANA, 2004, p. 22). 

 
A cultura do negro é negada e silenciada como se não houvesse nada de positivo sobre 

eles para ser trabalhado nas instituições escolares. Ignorar a história dos povos negros e 

indígenas é levar para as salas de aulas o conhecimento de forma incompleta e controversa. A 

história brasileira para ser inteira precisa envolver todos os povos que dela fizeram parte. O 

professor bem preparado para a profissão, que trabalha na perspectiva das africanidades 

brasileiras conta tanto a história da escravização sofrida, como também a história de luta 

vivenciada pelos negros da qual muitos se tornaram heróis. Este professor, portanto, 

O professor que trabalha na perspectiva das africanidades brasileiras não omitirá,  

por exemplo, ao tratar da fundação de Laguna, em Santa Catarina, a expedição que 

lá se instalou em 1648, era formada de 70% por homens negros escravizados. Ao 

referir-se à fundação da Colônia de Sacramento, não esquecerá de fazer saber que, 

além de escravos, a tropa fundadora contava com soldados negros (MUNANGA, 

2001, p. 161) 

 

Porém, a perspectiva do negro na sociedade brasileira é muito desmotivadora pois o 

que se retrata muita das vezes nas salas de aulas para as crianças é a imagem do negro de 

forma negativa e folclorizada. Não é dado à sua cultura o devido valor. A eles não sãos 

atribuídos os feitos que tanto engrandeceram este país. Santos (2010, p.56) reforça tal 

afirmação ao dizer que 

Esse lugar de inferiorização social da população negra e afro-descendente não seria 

alterado ao longo do século XX. Pelo contrário, as desigualdades sociais – e raciais 

– foram sendo reatualizadas e, por diversas vezes, mascaradas, ao longo de nossa 

história recente. 

 

A educação tem papel preponderante no combate ao racismo, pois na escola a 

valorização da história do negro pode emergir e trazer para brancos e não brancos o 

entendimento de que todos fazem parte da construção do nosso país e que todos são iguais e 

dignos de respeito independentemente de cor, raça, etnia. Pois se a educação é um dos meios 

de transformação da sociedade, sem ela se torna complicado sonhar com uma sociedade mais 

igualitária (FREIRE, 1991). Para sonhar com uma educação que tenha como foco a formação 

de cidadãos críticos que saibam lutar por seus direitos é preciso que nossos docentes sejam 
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progressistas na medida em que elaborem os conhecimentos juntos aos seus alunos com 

respeito à dignidade de cada um. 

O professor progressista deve estar a favor da vida e dos direitos de todos na busca 

pela a igualdade, porque “se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e 

não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não 

de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. 

Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos 

(FREIRE, 2016, p. 77) 

 

O racismo existe e se fortalece com base naqueles que se dizem superiores por serem 

da “raça” branca e ele se torna ainda mais perigoso quando separa as pessoas pertencentes a 

um único grupo social. Aqueles que se consideram superiores, tendem a reduzir os que eles 

consideram menores, diminuindo assim sua humanidade. A cor da pele escura é uma marca  

de diferenciação que leva vários grupos a serem desprezados, levando os ao ostracismo e 

posições na sociedade que os humilham. Toda esta forma de reduzir o negro como “ser 

menos” tem provocado sequelas em várias pessoas adultas e crianças. Nosso papel é a luta 

constante para o combate ao racismo e a busca pela humanização das pessoas negras. 

Enquanto professores, mediadores do conhecimento, fazendo uso correto de instrumentos, 

como o livro didático, que possam favorecer a elaboração do saber nas salas de aula de modo 

a combater os estereótipos que fortalecem tudo isso (MUNANGA, 2001). 

 

 
5.1.1 O Livro didático das escolas de Prados/MG: um instrumento ideologizante do 

Racismo? 

 
O livro didático é um suporte adotado pelas instituições escolares na construção do 

conhecimento. Este recurso didático pode tanto contribuir para o combate ao racismo como 

também pode colaborar no sentido de fortalecer o mesmo, dependendo da forma como os 

textos e imagens são mostradas nestes suportes do conhecimento e também de como o 

professor faz uso do mesmo. 

O que representa o livro didático no combate ao racismo? Qual a sua 

representatividade no dia a dia das salas de aula? O que é veiculado nos livros didáticos 

usados como suporte na elaboração do conhecimento dos alunos no dia a dia das salas de 

aula? No encontro do grupo focal em que propusemos o debate sobre o livro didático e sua 

representação sobre a Lei 10.639/2003, foi por este se constituir como forte instrumento na 

elaboração do conhecimento nas escolas pesquisadas, logo decidimos por analisar algumas 

imagens deste livro, e como é dada a condução do mesmo no trato à história do negro e sua 
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identidade na formação da nossa nação. Várias imagens foram analisadas pelas professoras 

participantes. Havia imagens de livros de outras localidades e livros adotados por nossos 

docentes e equipe pedagógica da cidade de Prados/MG. Chamou a atenção de algumas 

professoras uma imagem forte de um livro didático para a Educação Infantil, escola de 

Recife/PE, em que se coloca o negro como um “ser menos”, a qual retrata uma família branca 

e feliz, e uma família negra e triste. 

Segundo reportagem veiculada na internet sobre determinada imagem do livro 

didático, a mãe de um dos alunos desta escola, que é negra, ficou indignada com o exercício 

do livro e fez uma denúncia de que os exercícios do livro retratam o negro de forma 

pejorativa. Nesta publicação, a reportagem mostra exercícios pedagógicos com personagens negros 

como figuras tristes e como faxineiro. Segundo Aline Lopes, a mãe que denunciou a escola à reportagem, o 

conteúdo do livro citado, reforça estereótipos e preconceito de cor” (BERTOLLUCI, 2017). 

 
 

Figura 2: atividade de um livro didático de Pernambuco 
 

Fonte:http://www.jornalciencia.com/mae-denuncia-racismo-em-livro-didatico-de-escola-privada-em-recife/ 

 

 
Uma dupla de professoras participantes da pesquisa fez a análise também da mesma 

forma que a mãe da criança de Recife. 

O enunciado é assim: cubra o pontilhado que liga cada profissional ao seu local de 

trabalho. Aí a gente tem uma professora, uma doméstica e uma dona de casa. O 

pontilhado, ele já está traçado que a criança vai fazer, então a criança só vai passar 

por cima. A professora está ligando numa sala de aula, a dona de casa, a professora é 

branca, bem vestida, altiva. A faxineira é negra, cabelos encaracolados com uma 

vassoura na mão, mal vestida e até os olhos meio esbugalhados e dona de casa 

cabisbaixa, cabelo preso? desanimada, cansada. Então isso aqui já vem pronto. A 

http://www.jornalciencia.com/mae-denuncia-racismo-em-livro-didatico-de-escola-privada-em-recife/
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criança vai fazer, então a criança subentende, uma criança negra. Qual é a 

perspectiva da vida dela? A perspectiva de vida dela é a faxina ou ser dona de casa. 

A professora tá muito além. O problema é o que mostra a gravura. Então a gente vê 

que a tendência é diminuir. Esse livro, assim como essa gravura também que mostra 

uma família, "circule o lar em que as pessoas estão felizes", já está pronto. A criança 

vai ver aonde tem os negros "a feição é triste", onde tem os brancos "feição alegre". 

Então já vai...subentender que dos negros vão ser sempre infelizes, os brancos 

sempre alegres. A atividade já está pronta, o livro já deixou pronto pra criança. 

Então a criança negra vai achar "será que a minha família é infeliz?". E a autoestima 

dessa criança, como será? (CAROLINA 3º encontro do GF) 

 

Para a professora Carolina, uma atividade como a deste livro reforçará a baixa 

autoestima das crianças negras, uma vez que as colocam em situações estereotipadas. Diante 

de tal atividade proposta neste livro didático do Recife, podemos ver que esta fortalece o mito 

de que o negro é um ser inferior, que as profissões que eles ocupam na sociedade são aquelas 

profissões vistas como inferiores. Não que estas profissões sejam piores que outras, mas por 

serem consideradas de menor prestígio e por seus salários muita das vezes serem menores 

diante de outras de maior prestígio. De acordo com Oliveira (2014, s/p): 

A população negra, que responde por 50,7% dos brasileiros conforme o Censo 2010 

do IBGE, ocupa apenas em torno de 30% do funcionalismo brasileiro nas esferas 

federal, estaduais e municipais. A informação é dos pesquisadores do Laboratório de 

Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais 

(Laeser), do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 

 

Mas enquanto professores progressistas devemos lutar para  que situações  como 

estas mencionadas por Oliveira, não se perpetuem em nossa sociedade. Nossa luta deve ser 

constante contra as opressões que nos são impostas, seja pela cor, raça, religião, sexismo, o 

que for, a luta deve sempre pautar-se pela igualdade de condições e direitos. 

A nossa luta, como mulher, como homem, como negro, negra, como operária...em 

que pese os diferentes e importantes condicionamentos de sexo, de cor, de classe, de 

cultura, de história que nos marcam, é a que, partindo da concretude condicionante, 

converge na direção do SER MAIS, na direção dos objetivos universais. Ou para 

mim, pelo menos, não tem sentido a luta (FREIRE, 2015, p. 259 e 260). 

 

Logo, de acordo com Freire, que sentido faz a minha luta se tomo como instrumento 

de abordagem do conhecimento um livro didático que vai contra aquilo que busco, que é o 

respeito mútuo, os direitos igualitários, a não sobreposição de culturas? 

Outras imagens foram analisadas e desta vez sobre os livros adotados na cidade Prados 

MG. Pudemos perceber que os livros didáticos de nossas escolas municipais pradenses não 

contribuem também para valorização da história dos negros. Em uma imagem de um livro do 

5º ano, duas professoras que o analisavam fizeram o seguinte comentário: 
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Figura 3: negros carregando de sacas de café 
 

Fonte: Transporte de café - Livro do 5º ano – Projeto Buriti 

 

 

ela mostra o negro de forma humilhada E aí talvez isso conduz o pensamento da 

criança, que talvez não seja questionado, já levar ele a ter um preconceito "ah, essa 

pessoa já foi tratada desse modo, então eu vou continuar tratando ele dessa forma" 

(NA AGONTIMÉ, MARIA 3º encontro GF) 

 

A imagem explorada na discussão mostra o negro como escravo trabalhando em um 

terreiro de fazenda de café. Trata-se de uma imagem em um contexto da escravidão. O negro 

mostrado de forma humilhada, cabisbaixo A dupla de professoras concluiu sobre esta imagem 

do livro que ao trabalhar com os alunos imagens como esta podemos estar incutindo nas 

crianças a formulação de preconceito contra estas pessoas. Desta forma, estamos contribuindo 

para que todos, inclusive o próprio negro, tenha uma visão de que eles são sujeitos menos que 

outros sujeitos brancos. Uma outra imagem do livro também nos fala da época da escravidão. 

Mais uma vez o negro é colocado muito aquém do branco na imagem retratada. As 

professoras que analisaram a imagem detectaram ser uma pintura feita pelo artista Debret: 

 
Figura 4: negros trabalhadores de uma fazenda cafeeira 

 

Fonte: Museu Imperial PHANMINC - Livro: 5º ANO – Projeto Buriti 
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A cena também não poderia ser diferente, Debret e suas pinceladas. Não tá muito 

nítido não. É uma ama com o filho aqui no cantinho, brincando num triciclo, os 

filhos deles, provavelmente, brincando com pedrinhas ou com café, deve ser com a 

casca do café. É um terreiro, secando café. Então tem uma dona aqui, como que 

chama, dona... Pelo vestido tá vendo que ela é a sinhá e eles pelas roupas são 

diferentes. A casa é grande, com certeza a senzala tá por aqui. Então, daquele jeito o 

filho dos senhores penteadinho, não dá pra ver direitinho não, arrumadinho. As 

crianças dos escravos tá aqui todas jogadas, despenteadas. (TEREZA 3º encontro, 

GF) 

 

As imagens do livro adotado pelas escolas de Prados/MG retratam as pinturas de 

20Debret, um artista francês muito famoso. Ele retratou o Brasil na época da escravização em 

suas telas. O problema é que muita das vezes quando o professor trabalha com estas imagens 

no livro didático, não há uma problematização dos fatos históricos, deixando que a 

interpretação tome uma única forma, a de que era muito normal tudo isso na época e também 

na atualidade. Na concepção destas docentes a única forma de retratar o negro da época da 

escravização é através da visão do próprio branco, pois o negro não dispunha da menor 

condição de falar de si mesmo. Não era comum um artista negro na época, menos ainda 

famoso. A colocação de Antonieta sobre a imagem é: 

 
Figura 5- Negras vendedoras de pó de café torrado 

 
Fonte: Livro do 5º ano – Projeto Buriti 

 

 

 
20O pintor francês Jean-Baptiste Debret foi um dos principais artistas que integraram a denominada Missão 

Artística Francesa, isto é, uma expedição de artistas que veio para o Brasil em 1817 amparada por D. João VI, 

que havia elevado o Brasil à condição de Reino Unido, em 1808, e aqui residia. Assim como os outros artistas 

que aportaram, Debret contribuiu para o desenvolvimento das belas-artes no Brasil e também soube construir 

uma interpretação bastante rica da vida nos trópicos, no século XIX. Nesse sentido, pode-se falar de um “Brasil 

segundo Debret”, ou seja, um Brasil interpretado por Debret em suas telas...O pintor francês Jean-Baptiste 

Debret foi um dos principais artistas que integraram a denominada Missão Artística Francesa, isto é, uma 

expedição de artistas que veio para o Brasil em 1817 amparada por D. João VI, que havia elevado o Brasil à 

condição de Reino Unido, em 1808, e aqui residia. Assim como os outros artistas que aportaram, Debret 

contribuiu para o desenvolvimento das belas-artes no Brasil e também soube construir uma interpretação 

bastante rica da vida nos trópicos, no século XIX. Nesse sentido, pode-se falar de um “Brasil segundo Debret”, 

ou seja, um Brasil interpretado por Debret em suas telas. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/o-brasil-segundo-jeanbaptiste-debret.htm. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/o-brasil-segundo-jeanbaptiste-debret.htm
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a nossa imagem também é de Debret, são negras vendedoras de pó de café torrado e 

transporte de café. Então assim, nos apresenta, tem apenas negros nessa imagem e 

descalços. Tem negros e negras. Os negros estão só com bermuda, poucas roupas, 

daqui para cima eles estão nus, da cintura para cima, braços fortes carregando sacas 

de café. E vai ali na frente com um galho, eu e a Luisa não conseguimos deduzir 

não, parece que é uma cobra que tem no galho e tem uma bandeira também. Então o 

primeiro negro com esse galho e uma cobra, a gente acredita que seja, um outro com 

uma bandeira vermelha e outros negros carregando as sacas atrás. E negras, 

mulheres negras descalças, vendendo café e uma outra negra comprando. É o que a 

gente conseguiu visualizar. A gente acredita que a imagem relatada, ela é assim 

porque o artista retratou uma realidade da época e que ela poderia ser diferente sim, 

se existisse mais respeito, se o respeito fizesse parte de toda a nossa história. Só isso. 

É isso que nós chegamos à conclusão (3º ENCONTRO GF). 

 

Na outra imagem, Tereza (3º encontro, GF) nos mostra os negros como escravizados 

que eram: 

Figura 6: dama em liteira, de Carlos Julião, cerca de 1776 

 
Fonte: Livro de História para o 5º ano do Ensino Fundamental- Ápís 

 
 

O nosso é o transporte das liteiras. Aqui nós observamos que os negros estão 

carregando com uma roupa até questão bem vestidos, que nós vimos também nesta 

imagem o branco dando ordem, mostrando pra onde eles iriam e nessa época 

somente as pessoas luxuosas que poderiam andar nessas liteiras, os negros não 

podiam. (TEREZA, 3º encontro GF) 

 

Diante das imagens expostas e das colocações das participantes sobre o que veem, 

Antonieta pondera que esta retratação feita sobre o negro pode ser por que quem as faziam 

eram artistas brancos. 

Tem uma coisa que também a gente pode pensar é que o artista Debret, um artista 

importante que, como ela disse, é sempre retratado em todos os livros e a gente não 

vê obras de negros. O negro retratando a sua realidade, ou seja, isso aqui é sobre a 

perspectiva de um artista branco, o olhar do branco sobre aquela realidade, tem 

pouquíssimas obras dos próprios negros em relação ao que eles pensavam que 

estavam acontecendo com eles. Então a visão ainda do branco no livro deles. Como 

que é privilegiado Debret, às vezes não é privilegiado uma obra de alguém que 

talvez eles também nem tinha chances de poder retratar” (ANTONIETA 3º encontro 

GF). 

 

Outra imagem de Debret proporcionou uma reflexão crítica experienciada pelo negro 

na época da escravização. A imagem, que se segue, nos mostra novamente o negro em 

condição de desigualdade, a mercê do homem branco. 
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Figura 7 - O jantar, de Jean-Baptiste Debret, 1834-1839 

 

Fonte: Livro 5º ano- Ápis 

 
 

O pintor Jean, Jean-Baptiste Debret retrata em sua tela o casal branco, supostos 

donos da casa grande, sendo servidos por negros escravizados, crianças negras 

sentadas ao chão, nuas, descalças, esperando sobras do jantar. Apesar de ser um 

artista famoso, as quais suas obras são mostradas nos livros didáticos, nos revela a 

realidade da época, o negro em condições de desigualdade em relação ao branco 

(ANTONIETA, 3º encontro GF). 

 

É mais uma constatação de que as telas de Debret sobre os negros neste livro didático 

adotado pelas escolas de Prados MG mostravam apenas imagens dos mesmos enquanto 

escravos que eram. 

A professora ao falar sobre a imagem que tinha nas mãos supõe que o artista Debret 

veio junto com os franceses para o Brasil e que ele veio justamente para retratar a história do 

Brasil na visão da classe dominante branca. 

Ele já era pintor, então ele veio para retratar o que se via aqui. E talvez não tinha 

fotos de negro retratando os próprios negros aqui no decorrer da história, porque 

naquela época os negros, infelizmente, não tinham acesso a esse tipo de coisa. 

Mesmo porque, provavelmente, as telas eram provavelmente coisas caras e talvez 

até aqui no Brasil não tinha os materiais, a tinta, o tecido (ANTONIETA, 3º 

encontro GF). 

 

O livro didático é um importante suporte usado nas escolas e se bem escolhido pode 

ajudar a desconstruir o racismo e fortalecer a identidade do negro no sentido positivo. No caso 

da cidade de Prados/MG, a escolha do livro didático é feita por professores e equipe 

pedagógica trienalmente. É preciso analisar com critérios o que está se escolhendo para não 

cairmos na armadilha de adotar livros que reforcem a ideologia do racismo com imagens e 

textos que tratam o negro folcloricamente e em nada contribuem para consolidar a igualdade 

de direitos e o respeito a todos sem distinção. 
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O livro didático ainda é, na atualidade, um dos materiais pedagógicos mais utilizados 

pelos professores, principalmente nas instituições públicas, em que na maioria das vezes este 

livro é o único suporte de leitura de alunos advindos das classes populares. Muitas das vezes 

este material é único recurso de leitura da criança, que em muitos casos não tem acesso a 

jornais, revistas e outros. Por isso devemos ter todo cuidado com a forma com que fazemos 

uso destes livros, pois podem ser um veículo de expansão de estereótipos não percebidos pelo 

docente. 

Neste sentido, de acordo com Munanga (2001, p. 23), “a invisibilidade e a forma 

reduzida do negro no livro didático constrói a ilusão da não existência e a condição de 

minoria ao segmento negro”. Porém, o que identificamos nas análises das imagens do livro 

didático da cidade de Prados, é que o negro é visível, mas é representado de forma 

estereotipada, sempre como um sujeito do trabalho braçal, em profissões que não são as mais 

privilegiadas para a sociedade, e submissos à classe branca. Ao retratar pessoas negras de 

forma estereotipadas e negativas estamos reforçando o branqueamento que se coaduna com as 

teorias de superioridade de uma raça em detrimento da outra, fortalecendo as desigualdades já 

existentes. Contudo, pesquisando encontrei alguns livros didáticos que trabalham a Lei 

10.639/2003 ainda que isto não seja uma realidade nas escolas brasileiras21. 

Sendo assim nesta categoria “Ser Negro no Brasil Racismo/Identidade”, pude concluir 

o quanto foi e ainda é complicado tratar da formação da identidade do negro em nosso país. 

Tudo se inicia com a escravização dos mesmos, sendo arrancados de forma brutal de seus 

países de origem, tendo suas culturas e religiosidades e tudo aquilo que fazia parte de suas 

vidas diárias, dissipadas. Todo tipo de sofrimentos lhes foram imputados. O fator de tal 

brutalidade contra o negro foi a cor de sua pele, o que o fez ser considerado pessoa de menor 

valor. Hoje, mesmo após lutas infindáveis, guerras sangrentas para conquistar suas liberdades, 

o negro ainda enfrenta a discriminação racista, que dificulta emprego, melhores moradias, 

melhores condições de vida. Santana (2004) afirma que a segregação se constitui como um 

verdadeiro apartheid social e racial, 

revelando as imensas desigualdades presentes no nosso universo social. O contraste 

dos condomínios fechados e universidades, constituídos de um público de brancos 

em sua maioria; e as vilas e aglomerados, são exemplos desse apartheid. (p. 103) 

 
 

21 História e Cultura afro-brasileira. Autora: Regiane Augusto de Mattos. Editora Contexto, ano 2012.  Racismo  

e Educação Des Caminho da Lei 10.639/2003. Autora: Teresinha Bernardo. Editora Educ, ano 2017. Uma 

Década da Lei 10.639/2003 – Perspectivas e Desafios de uma educação para as Relações Étnico-raciais. Autores: 

Juliana Jodas; Paulo Roberto dos Santos Vieira; Priscila Martina Medeiros. Paco Editorial. s/a. Toda História: 

História Geral e História do Brasil, Ensino Médio. Autor: José Jobson de Andrade Arruda; Nelson Piletti.  

Editora Ática, 2007. 
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Muitos negros continuam sendo humilhados e seus direitos negados. A ideologia do 

racismo brasileiro é uma das formas mais perversas de desumanização dos sujeitos devido a 

sua cor de pele. O que pode ser feito para combatermos as desigualdades sofridas pelos 

negros? O processo de educação, embora não seja o único meio de combate a tudo isso, é um 

caminho eficaz, se bem trabalhado, se for problematizada no cotidiano das aulas. Para ajudar 

no combate ao racismo e na formação positiva da história do negro foi criado um aparato  

legal que é a Lei 10.639/2003. 

Esta Lei, se implementada de acordo com o que ela propõe, pode contribuir 

significativamente para o fortalecimento da positividade da história do negro, valorização da 

sua cultura, fortalecimento das raízes africanas que ajudaram na construção da nossa 

brasilidade. Mas quais os entraves para que esta Lei seja implementada e formalizada nas 

escolas municipais da cidade de Prados/MG? Este é enfoque da próxima categoria a ser 

analisada. 

 

 

5.2 A lei 10.639/2003 e seu contexto histórico: o que revelam as denúncias das 

professoras? 

 
Fazer valer a Lei 10.639 e as políticas educacionais 

afirmativas constitui-se em um dos maiores desafios da 

educação brasileira na atualidade. Sabe-se ainda muito 

pouco sobre o contexto nacional de implementação da Lei 

10.639 e o seu grau de enraizamento. Para avançarmos 

na compreensão do desenvolvimento das políticas 

antirracistas no campo educacional e conhecermos seus 

limites, ações e opiniões dos sujeitos envolvidos nos 

processos educativos, faz-se necessário mapear e  

analisar as práticas pedagógicas que vêm sendo 

realizadas e ouvir os principais sujeitos desse processo. 

 

(NILMA L. GOMES; RODRIGO E. DE JESUS, 2008) 

 
 

De acordo com os autores citados acima, implementar a Lei 10.639/2003 é um grande 

desafio para educação brasileira e isso só será possível se buscarmos conhecer o trabalho que 

é desenvolvido nas instituições escolares de nosso país. Dialogar com os profissionais da área 

educacional sobre qual é a real situação no trato à Lei nas escolas se torna uma ação 

fundamental. Verificar se nessas instituições de aprendizagem há uma disposição para 

implementar a referida lei é um ponto crucial e /ou se há uma permanente elaboração do 

conhecimento acerca da mesma na perspectiva de tirá-la da superficialidade. Por isso, 

conhecer as condições estruturais e governamentais que favorecem, ou que prejudicam, ou até 
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mesmo que abortam o desenvolvimento das políticas antirracistas no processo educativo 

destas escolas se faz importante. Neste sentido, buscamos com a realização dos grupos focais 

despertar os sentimentos das professoras no tocante ao tema, com vistas à promoção de um 

diálogo que lhes permitissem exteriorizar seus posicionamentos acerca de como têm 

percebido a implementação da Lei 10.639/2003 no cotidiano das escolas públicas da cidade  

de Prados/MG. 

Esta segunda categoria de análise, portanto, apresenta o modo como as docentes 

participantes do grupo Focal compreendem o desenvolvimento da referida Lei nas escolas 

Municipais públicas da cidade e também como esta Lei se apresenta e se explicita nos 

documentos da escola, como o Projeto Político Pedagógico e os planejamentos anuais. Desse 

modo, esperamos compreender como o conhecimento sobre a Lei está sendo elaborado no dia 

a dia destas escolas e em que o a efetiva implementação desta Lei pode transformar a relação 

dos alunos no tocante ao racismo. 

Para Abreu e Matos (2008), a implementação da Lei 10.639/2003, que institui a 

obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos currículos das 

escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio, trouxe consigo a necessidade de 

mudanças no modo de pensar e organizar o conhecimento em sala de aula, tornando-se um 

marco na introdução de um tema pouco presente, até então, no universo escolar. Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), apesar de não haver uma proposta específica, a 

educação das relações étnico-raciais já estava prevista no eixo transversal da pluralidade 

cultural mesmo que superficialmente. Com a Lei 10.639/2003, o tema das relações étnico- 

raciais ganha destaque, assim como no parecer aprovado pelas Diretrizes Curriculares para a 

Educação. Diferentemente dos Parâmetros Curriculares Nacionais, as novas medidas vão  

além da pluralidade cultural, propondo diretamente políticas de reparação e de ação afirmativa 

em relação aos afro-brasileiros. Pela primeira vez, as discussões das relações étnico-raciais no 

Brasil e o combate ao racismo passaram a ter instrumentação legal para fazer parte do 

cotidiano das escolas. Tema tão silenciado ou desqualificado pelas avaliações de que nosso 

país é uma democracia racial. 

Após analisar as falas das participantes do grupo focal, esta categoria nos mostra que a 

Lei 10.639/2003 não está sendo implementada nas escolas de Prados /MG e nos aponta 

também quais os entraves que impedem que as instituições escolares a efetivem. A Lei que 

trata da história dos africanos e afro-brasileiros por si mesma, sua criação, não traz 

transformação na sociedade. Para isso, é preciso explorá-la, trazê-la à tona, contextualizá-la, 

esclarecer aspectos da conexão entre a Lei 10.639 e sua contextualização na escola, 
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ressaltando alguns dos desafios colocados aos currículos e às práticas pedagógicas das escolas 

Municipais da Cidade de Prados, em Minas Gerais. Decorre daí,que propor uma educação 

antirracista perpassa por uma prática imersa numa proposta curricular comprometida e 

empenhada, como sinalizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(SANTOS, 2010). O tema das relações étnico-raciais é complexo e demanda estudos 

aprofundados sendo um grande desafio a se alcançar. Portanto, 

É importante considerar, então, que a temática africana e afro-brasileira se apresenta 

como conteúdo de fortes significações políticas e sociais, no âmbito da sociedade 

brasileira, e que sua abordagem nos currículos escolares, com ênfase para a 

perspectiva de reeducação das relações étnico-raciais, apresenta dilemas e desafios 

de ordem política, pedagógica, ética e epistemológica, entre outras dimensões 

(SANTOS, s/a, p. 60) 

 

Objeto de uma luta travada por décadas pelos movimentos sociais ligados à questão 

racial, a contribuição dos negros nos mais variados aspectos da vida nacional, foi enfim 

reconhecida no plano prescritivo-normativo. Contudo, passados quinze anos da publicação da 

lei, muitas escolas ainda resistem à sua adoção, seja por preconceito racial e religioso, seja 

pela falta de formação docente (NASCIMENTO et al, 2015). O que se vê também não é 

apenas resistência, mas também falta de conhecimento sobre a existência da Lei 10.639/2003. 

A de uma professora participante do grupo focal anuncia que a Lei foi criada há bastante 

tempo e que ainda assim a desconhece e que supõe que muitas professoras da rede pública de 

Prados também desconheçam a mesma. A citar o número da Lei, esta mesma professora se 

confunde e a cita de forma errada, dizendo ser 10.039, quando na verdade é 10.639. A 

professora demonstra na fala que erra o número da Lei por ser algo que não faz parte do seu 

cotidiano, por não conhecê-la de fato. 

(...) tanto é que eu estou falando com a Tereza que é uma lei antiga que a gente 

desconhece. A maioria desconhece. Eu pelo menos, nunca tinha ouvido falar eu acho 

que quase todo mundo desconhece. Eu pelo menos, eu olhei e até falei 10.039... 

(JARIDA, 4º encontro GF). 

 

Nos dizeres da docente do grupo, pude constatar que ela nunca ouviu falar sobre a Lei 

10.639/2003 e a co-pesquisadora do grupo também em suas notas de campo confirma ter 

percebido a falta de conhecimento das professoras sobre a Lei 10639/03 em seus  

comentários, pois ela diz: 

(...) foi confirmado. A maioria das professoras participantes não tinha conhecimento 

da de tal Lei. Uma professora disse que era uma 'lei antiga que desconhecemos', 

enquanto outra afirmou que era a primeira vez que 'só' se vê sobre tráfico negreiro e 

abolicionismo' (Nota de campo da co-pesquisadora, 4º encontro GF) 
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Ao falar de dois temas tão fortes como tráfico negreiro e abolicionismo pensamos 

como estes têm sido tratados nas escolas de nosso país. Vemos rotineiramente nas aulas de 

história afirmações pontuais sobre estes assuntos, que nos afirmam que o negro foi trazido 

para ser escravizado sem menor reação. O tráfico negreiro foi uma prática desprezível em que 

os negros eram trazidos da África de maneira desumana, empilhados como objetos. Muitos 

morriam antes de completar a viagem por causa da situação degradante a que eram 

submetidos. De maneira geral, as escolas deixam de mostrar a garra do negro, o quanto eles 

foram guerreiros e que foi pela luta empreendida pela própria raça desde o início quando se 

dava a captura destes em suas terras de origem, quando já mostravam resistência, que 

puderam conquistar a sua liberdade. Não podemos deixar passar despercebido algo tão 

importante. A abolição dos escravizados não foi um ato generoso de quem comandava o 

Brasil naquela época, muitos negros morreram em virtude desta suposta liberdade. Lutas 

foram travadas entre os não brancos e seus senhores. Para Fonseca (2007), 

a Lei Áurea não veio porque os negros livres e escravizados, estavam acomodados 

nas fazendas, nas senzalas, servindo de bom grado a sinhôs e sinhás, se assim o 

fosse, ainda estaríamos enredados no sistema perverso perpetrado por 350 anos no 

Brasil. (p. 66). 

 

Antes que de serem “libertados os negros criaram quilombos para se refugiarem da 

exploração e da desumanização em que viviam, e a perseguição contra estes não cessou, até 

que em 20 de maio de 1888 os negros venceram em partes esta mazela através de muito suor e 

sangue. Bernardino e Galdino (2004, p. 46) nos discorre que “só recentemente foi também 

possível acrescentar à representação romântica a figura guerreira dos quilombolas 

(principalmente por meio de Zumbi) e do seu espírito de liberdade (o Quilombo dos 

Palmares)”. Para haver mudanças de paradigmas nas escolas no trato a assuntos que 

desqualificam a raça negra os colocando sempre como menos, tirando-lhes seus méritos 

enquanto guerreiros que foram na busca por seus ideais foi necessária a criação de uma 

legislação específica com foco na raça não branca, exaltando toda a identidade do negro de 

forma positiva, mas para que haja uma mudança substancial no trato à Lei 10.639/2003 é 

necessário que as escolas estejam preparadas para receber a população negra, bem como 

professores preparados e atualizados, competentes na orientação dos conteúdos de ensino 

imbricados com a educação dos negros e brancos, no sentido de que venham a tratar-se com 

respeito, capazes de se comportarem de forma a não terem atitudes de desrespeito e 

discriminação uns com os outros (NASCIMENTO, et al, 2015). 
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Contudo um depoimento se destaca no tocante à Lei nos mostra que os professores 

desconhecem o conteúdo da mesma. Em uma fala de Antonieta, ela diz que foi a primeira vez 

que fazia a leitura do texto legislativo “porque até então também... é a primeira vez que eu tô 

tendo contato com essa lei. Eu nunca tinha lido” (Antonieta de Barros, 4º Encontro). O texto 

da Lei 10.639/2003 traz a necessidade de conhecermos as histórias verdadeiras dos povos 

negros, como estes experienciaram a escravização. As necessárias guerras travadas por não 

aceitarem tal imposição de “seus” senhores para assim compreendermos as necessidades de se 

criar ações afirmativas para combate à discriminação sofrida por estes povos. De acordo com 

Freire (2015) o professor é um sujeito que deve estar em constante contato com as histórias 

dos povos passados para assim conseguir entender a história da contemporaneidade. 

Uma das tarefas nossas, a de educadoras e educadores progressistas, era, ontem com 

o hoje, trabalhar este passado, que se adentra no presente, não só como um tempo de 

autoritarismo, de silêncio imposto às massas populares, mas também como um 

tempo em que uma cultura da resistência foi se gerando como resposta à violência 

do poder (FREIRE, 2015, p.142). 

 

E as massas silenciadas são constantemente sufocadas pelos poderosos deste país, que 

lhes tirando direitos conquistados duramente ao longo da história, nos deixando paralisados às 

vezes, por falta de conhecimento de como e o que fazer para conquistar nossos direitos. 

Conciliar o sonho possível de um país com igualdade de condições para todos se torna 

complexo se, enquanto educadores, desconhecemos os mecanismos que nos condicionam a 

tudo isso. Nós, enquanto formadores de sujeitos críticos temos que ter em nossa formação a 

importância da cultura de resistência dos negros à escravização sofrida por eles e de seu 

arcabouço originário, temos que ter sentidos mais aguçados e possivelmente mais 

proximidade com a referida Lei para assim melhor atuarmos a favor da superação das 

desigualdades. “A desvalorização, a desigualdade, a lei vem para igualar... para  tentar 

igualar, pelo que eu entendi, do que eu vi aqui, que eu também fiquei conhecendo agora. Já 

ouvi falar dela que você sempre fala sobre” (ADELINA, 4º encontro do GF). 

As professoras do grupo acreditam que após conhecerem a Lei e havendo material 

para desenvolver um trabalho sobre a mesma poderá haver um trabalho proveitoso, e que 

“agora tendo a lei, e a gente conhecendo a lei, nós vamos ter suporte e aonde buscar” 

(ADELINA, 4º encontro GF). Percebe-se que a professora Adelina cria boas perspectivas 

acerca da Lei e acredita que com apoio pode-se elaborar um trabalho contínuo no cotidiano 

das escolas. Este suporte citado pela professora são materiais para auxiliá-la no trabalho, mas 

será que basta saber que a Lei existe para que tudo mude? Antonieta se posiciona endossando 

a fala de Adelina, porém para ela é necessário muito mais que materiais, enquanto educadores 
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precisamos nos capacitar sobre o tema para termos embasamento nas discussões em sala de 

aula. 

(...) mas o conhecer, eu acredito que não seja só apenas ler ela [a lei], mas é buscar 

meios para gente está trabalhando de forma eficaz isso dentro da sala de aula de 

forma prática mesmo. De que forma a gente vai está aplicando a lei nas nossas salas 

de aula? Porque até então a gente não tinha conhecimento. Eu acho que até uma 

capacitação. Capacitar os professores para saberem como lidar com essa lei. 

(ANTONIETA, 4 º encontro GF). 

A criação da Lei foi uma forma que o Estado e a sociedade encontraram para 

compensar os descendentes de africanos negros e afro-brasileiros dos danos psicológicos, 

materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos durante a escravização que lhes foi 

imposta, bem como em virtude das políticas explícitas ou implícitas de branqueamento da 

população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de comando 

(ABREU, MATTOS, 2008). Podemos perceber nas falas de algumas participantes do grupo 

quão necessário é o trabalho com o tema da Lei 10.639/2003 como forma de combate ao 

racismo e menosprezo pelo negro. Para algumas professoras, a forma de combate ao racismo 

deve ser a punição, a escola, em sua concepção, deve encontrar formas de reprimir quem 

comete racismo e esta repressão seria algo mais severo contra o aluno racista. A esse respeito, 

a professora Carolina se posiciona: “É um crime inafiançável? Eu acho que a escola também 

tem que punir. A gente fala, mas acho que tem hora que a gente fica falando muito... é pior 

porque parece que diminui a pessoa ali”. (CAROLINA, 4º encontro GF). O racismo é algo 

fortemente presente em nosso cotidiano apesar da não aceitação de sua existência por muitas 

pessoas. Já existe uma Lei que pune o sujeito que pratica racismo 22, porém na escola as 

formas de lidar com estas situações devem ser prioritariamente educativas, com a intenção de 

que agucem a compreensão dos docentes e discentes sobre a igualdade e respeito. Para 

Ferreira (2014) 

a saída é promover um modelo de desenvolvimento em que a diversidade seja a 

base, preconceito, a discriminação racial, incluindo-se a discriminação institucional. 

O enfrentamento desses fenômenos requer a atuação conjunta de um Estado efetivo 

com uma sociedade ativa e fortalecida. Requer ainda a articulação e a convergência 

de diferentes tipos de intervenção desde a repressão às práticas de racismo passando 

por ações de valorização da população negra e pela combinação de políticas sociais 

universais com políticas afirmativas (FERREIRA, 2014, s/p.). 

 

Quando foi citada como forma de combate ao racismo, a punição, eu enquanto 

pesquisadora posicionei-me explicitando que talvez com o trabalho bem elaborado sobre a 

Lei, em que os negros se sintam valorizados e não mais diminuídos como sempre foram 

 

22 Lei 7.716 que determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito 

racial. 
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quando se trata da escravização tão difundida, estes possam se sentir respeitados. Brancos e 

outros os respeitarão por conhecerem melhor suas histórias, o que poderá levar ao 

arrefecimento do racismo. Pensar de maneira racializada é o resultado da consciência racial na 

sociedade, pois 

Não são ações afirmativas que farão a sociedade pensar nestes termos, uma vez que 

este pensamento já está posto na realidade social. O que as políticas sensíveis à cor 

propõem é desconstruir a atual atribuição de valores negativos à população negra 

através da desnaturalização do “lugar do negro” como espaço subalterno 

(BERNARDINO; GALDINO, 2004, p. 31). 

 

O negro continua tendo seus espaços desrespeitados. Foi necessária a criação de Leis 

para o combate ao racismo, à discriminação e ainda assim está em pauta pesquisas e 

discussões do porquê estas leis não são postas em práticas para que dessa forma as 

discriminações e o racismo possam ir desaparecendo à medida que o respeito se torne natural. 

Se a Lei 10.639/2003 é obrigatória, nos questionamos e indagamos o tempo todo o porquê do 

seu silêncio em importantes documentos orientadores do trabalho docente no cotidiano das 

escolas da cidade de Prados/MG. No grupo focal uma participante questionou a contemplação 

da Lei nos planejamentos da Rede Municipal de Prados: “Ela é contemplada no nosso 

planejamento?” (MARIA, 4º encontro GF). Seu questionamento aponta para a fragilidade da 

inserção da lei nos documentos pedagógicos das escolas de Prados. Constatamos a 

contemplação da Lei em estudo apenas nos planejamentos do 4ª e 5º ano e ainda assim de 

forma bem superficial, apenas citando que a Lei deverá ser trabalhada nestes anos escolares. 

A professora Jacimba endossa a fragilidade no trato à Lei no planejamento das escolas 

Municipais de Prados. Segundo ela, “no planejamento nosso do quarto ano fala sobre a lei, 

essa lei 10.639, mas eu estou falando, é uma coisa muito vaga” (JACIMBA, 4º encontro GF). 

Para a professora, parece simplista demais apenas citar a Lei neste documento que norteia 

todo o trabalho das docentes. 

Outras denúncias foram construídas nas falas das professoras explicitando que a Lei 

não é trabalhada proficuamente, até mesmo porque este tema é desconhecido e apenas 

comentado recentemente: “Na verdade, eu acredito que assim, já trabalhei bastante tempo, de 

pouco tempo pra cá é que tem abordado este assunto e, geralmente é só no dia 20 de 

novembro, mesmo!” (TEREZA 5º encontro GF). É muito comum que as escolas trabalhem 

temas como racismo e cultura afro-brasileira em momentos pontuais na escola, como na 

referida data de 20 de novembro, por ser uma data comemorativa constituída para o dia da 

consciência negra. Data criada em homenagem ao dia da morte do Zumbi dos Palmares, uma 

das figuras pioneiras na resistência contra a escravidão. Uma participante do grupo focal 



126 
 

 

 
 

afirma que o excesso de conteúdos para ser abordado durante o ano letivo e a 

descontextualização do planejamento bem como a repetição dos conteúdos de um ano escolar 

e outro, impedem que outros temas importantes como a Lei 10.639/2003 sejam contemplados 

em sua íntegra. 

muitas vezes a gente até deixa de trabalhar pelo aperto de conteúdo, pelo aperto do 

planejamento. Muitas vezes a gente tem uma data comemorativa, que é o dia do 

índio, por exemplo, a gente pelo aperto, com tanta coisa a gente não consegue. 

Talvez se esse planejamento fosse revisto, talvez se não houvesse tanta repetição de 

conteúdo lá no primeiro, segundo e terceiro. O que estava no lugar daquilo que está 

se repetindo começasse a ter projetos que se trabalha essas culturas, esse respeito eu 

acho que essa falta de respeito vem embutida na gente. E é em todo mundo, porque 

vira e mexe, é como a gente falou daquelas falas da semana passada, tem um 

ditadozinho que todo mundo acaba soltando uma hora. E as crianças vêm daquele 

mesmo ritmo. Hoje, um aluno meu, ficou mandando um aluno meu ficar quieto, 

"credo, você tá falando demais", e outro olhou para ele e falou assim "só porque eu 

sou preto você fica mandando eu calar a boca". Eu falei "que isso, de onde você 

tirou isso?" "Não tia, toda vez ele fala que eu estou falando demais", "mas você  

esttá falando demais mesmo". Então assim, isso já vem na própria criança, isso já 

vem na gente mesmo. Então eu acho que a escola é falha nesse ponto (MARIA, 2º 

encontro GF). 

 

A falha da escola citada pela docente é de não haver um trabalho sequente sobre o 

combate ao racismo e que este acontece apenas de forma pontual na rotina das escolas de 

Prados por causa do excesso de conteúdo a ser ministrado. Para a professora perde-se muito 

tempo com conteúdos repetidos e deixa-se de enfatizar outros importantes temas como o da 

Lei 10.639/2003. A docente acha necessário o trabalho com a referida Lei, assim este 

conhecimento poderá ajudar a elevar a autoafirmação do negro na sociedade. A própria 

criança ou o adulto carregam em si o “peso” de ser negro. Para a professora Maria a criança 

citada na fala acima se sente humilhada por um branco porque ela não é branca 

Para uma das professoras com quem dialogamos com o tema a Lei começa a ganhar 

força nas discussões, porém o trabalho nas escolas acontece esporadicamente como no marco 

do dia 20 de novembro. “E quando acontece um fato novo na sala, que aí é trabalhado” 

(TEREZA, 5º encontro GF). Trabalha-se o tema de forma pontual, apenas para resolver algum 

problema de preconceito ou racismo no dia a dia da escola. Não se trabalha ao longo do ano 

letivo de forma a explorar diferentes oportunidades e recursos para conscientizar de fato. Para 

Santos (2015) a existência da Lei 10.639/2003 não basta por si só para a desconstrução do 

racismo. É preciso muito mais que isso, é preciso um posicionamento crítico que rompa com 

o mito da democracia racial existente em nosso país. A persistência do fenômeno silêncio no 

que se refere ao racismo é algo muito forte em nosso meio educacional. 

Em um dos encontros do grupo focal, a partir da leitura e da reflexão coletiva sobre o 

texto da Lei 10.639/2003, a maioria do grupo de professores assumiu o posicionamento de 
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que esta lei não é fruto de um ato bondoso de políticos ou do ministro da educação, mas sim 

de uma atitude da própria raça negra, do movimento negro civil. É o que vemos, por exemplo, 

na fala da professora Antonieta, transcrita a seguir. 

Eu acho que tenha partido mesmo da própria raça negra que correu atrás disso 

porque se não, não teria. Essa é... é o que eu acho porque até então também, é a 

primeira vez que estou tendo contato com esta Lei. Eu nunca tinha lido 

(ANTONIETA, 4º encontro GF). 

 

Esta professora acredita que uma ação como esta, da criação da Lei, não partiria de 

uma atitude governamental, mas sim que é algo conquistado pelo próprio movimento negro, 

ao mesmo passo em que reafirma o seu desconhecimento sobre a lei. Reforçando a fala da 

professora do grupo, Gomes (2003) nos situa sobre a aprovação e a gradativa implementação 

dessa legislação, fruto das pressões sociais e proposições do movimento negro brasileiro, 

juntamente com os demais aliados da luta antirracista. Afirma a autora que a lei 

sinaliza avanços na efetivação de direitos sociais educacionais e implica o 

reconhecimento da necessidade de superação de imaginários, representações sociais, 

discursos e práticas racistas na educação escolar. Implica, também, uma postura 

estatal de intervenção e construção de uma política educacional que leve em 

consideração a diversidade e que se contrapõe à presença do racismo e de seus 

efeitos, seja na política educacional mais ampla, na organização e funcionamento da 

educação escolar, nos currículos da formação inicial e contínua (GOMES, 2003, p. 

22). 

 

Para fomentar as discussões sobre a Lei, apresentei trechos do texto da mesma para 

cada dupla ou trio de docentes analisarem seu conteúdo. Surgiram muitas dúvidas sobre o 

texto da Lei nas discussões, pois algumas componentes do grupo sequer haviam lido ou 

conheciam esse texto. Nesse sentido, uma professora verbaliza seu desconhecimento do 

conteúdo da legislação: “...eu tinha ouvido falar, mas pegado ela para ler é a primeira vez” 

(MARIA, 4º encontro GF). A cada trecho lido os professores iam se colocando, dando suas 

opiniões sobre o porquê da Lei não se efetivar de fato nas escolas municipais de Prados. 

Citaram que falta capacitação para os professores sobre o tema, e muitos profissionais têm 

receio de falar sobre o assunto, pois ele é espinhoso e acreditam que pode trazer à tona dores 

ocultas do próprio ser negro. 

Primeiro eu acho que é pela falta de capacitação dos professores, segundo, talvez a 

gente tenha medo de mexer numa coisa que vai doer em muitos. Na gente não! Nas 

famílias, famílias não aceitam. Igual eu te falei, os próprios negros ainda não se 

aceitam (TEREZA, 4º encontro GF). 

 

As integrantes do grupo focal apontam também como possível fator de prejuízo à 

aplicação da legislação em pauta a ausência da participação docente nos planejamentos e 
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propostas pedagógicas, pois afirmaram não terem conhecimento sobre a reconstrução da 

Proposta Político-Pedagógica do Município e disseram não se lembrarem da reelaboração 

deste documento com suas possíveis mudanças: “esta proposta aqui foi elaborada...se eu li 

aqui, eu não prestei atenção... especialistas, professores, comunidade escolar, sendo 

reelaborada em 2011. Eu não lembro disso aqui não” (MARIA, 5ºencontro GF). Fonseca 

(apud ARROYO, 2000) alerta para o perigo da construção de um Projeto Político Pedagógico 

sem a participação do corpo docente, constituído de normas predefinidas dirigidas a estes 

professores que se encontram fora deste processo de elaboração e criação do projeto, sendo as 

práticas inovadoras passadas pelos dirigentes e técnicos a eles. A importância da participação 

da comunidade escolar no processo de democratização das instituições educacionais se 

fortalece na fala de Freire quando cita sua própria experiência: 

Se, à frente da divisão de educação e cultura, me entregara ao esforço de 

democratizar a escola, ampliando, cada vez mais, a participação de educandos, de 

educadores, e educadoras, de pais, de mães, nos destinos da escola lutando embora 

nem sempre conseguindo...tentei democratizar a administração mesma (FREIRE, 

2015, p. 153). 

 

O Projeto Político Pedagógico apresenta função favorável às instituições, pois o 

mesmo busca dar a ela uma direção e uma melhor organização do trabalho a ser desenvolvido, 

razão disso, todo o projeto pedagógico da escola de certa forma é também um projeto político 

por estar inteiramente ligado ao compromisso sócio-político da formação humana. A ausência 

deste projeto cria obstáculos ao desenvolvimento educacional de toda e qualquer escola. E na 

verdade, o político juntamente com o pedagógico é visto como um processo contínuo de 

reflexão e discussão dos problemas da escola, tentando assim encontrar meios favoráveis à 

efetivação de sua intencionalidade constitutiva, levando assim todos os membros da 

comunidade escolar o exercício da cidadania. Uma das coisas que precisamos saber, é que não 

se pode entender a questão política-pedagógica como mecanismos dissociados e/ou avulsos, 

quando ambas andam juntas (HALN; MACHADO, s/p, s/a). 

Como um documento central da escola em que se aponta a filosofia desta instituição, 

em que focalizamos o sujeito que se pretende formar, não conta em sua elaboração com uma 

participação consistente dos professores, pais e demais funcionários, atores cruciais na 

construção do conhecimento dos discentes? Tereza, membro do grupo focal, afirma seu 

desconhecimento de que a Lei 10.639 fosse citada, ainda que de forma frágil, na Proposta 

Político-Pedagógica do município, algo para ela muito curioso, ao que se justifica dizendo que 
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talvez por estar na Educação Infantil, seguimento da educação que dispensa certos 

conhecimentos. 

eu vou falar minha parte, eu nem sabia que ela estava aqui nessa proposta. Nem 

sabia mesmo. Eu acho que a gente, por ficar muito no ensino infantil, a gente deixa 

para lá, vai acomodando. No Infantil não precisa falar muito e acomoda. E agora que 

eu estou vendo que está aqui falando desde 2011, já existia desde 2011. Apesar dela 

não está na sua íntegra... para poder está falando mais dos afrodescendentes 

(TEREZA, 5ºencontro GF). 

 

Freire (2008) contrapõe parte da fala da docente no que se refere à acomodação da 

busca pelo conhecimento na formação dos alunos da educação infantil, ao dizer que 

“Nenhuma nação se afirma sem o aprimoramento de sua cultura, da ciência, da pesquisa, da 

tecnologia, do ensino. E tudo começa com a pré-escola (FREIRE, 2008, p. 53). 

Ressalto aqui mais uma vez a necessidade de um trabalho profícuo formador do 

cidadão crítico, mas para isso é preciso aliar teoria e prática e saber que é na mais tenra idade 

que se inicia esta formação. Não há limite de idade para que isso aconteça. Para Freire, é 

preciso que o professor se alimente da práxis, “a práxis, porém, é reflexão e ação dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação da contradição opressor- 

oprimido” (FREIRE, 1983, p. 40). A professora Tereza acredita que por lecionar na Educação 

Infantil não há necessidade de um trabalho sobre a Lei 10.639/2003 porque nesta fase da 

educação escolar as crianças não vivem e não sabem o que é preconceito, o que é racismo. 

Mas outra professora a contradiz ao dizer que presenciou o racismo, o preconceito de um 

aluno seu em um trabalho que estava desenvolvendo com alunos de seis anos de idade. 

Segundo a professora “também teve uma apresentação que a gente estava trabalhando 

fantoche. Aí o menininho fala assim ‘ah, mas aquele fantoche tá diferente’.” (NA 

AGONTIMÉ, 5º encontro GF). Diferente para a criança era o fantoche negro. Isso é avaliado 

pela professora como racismo e para ela desde muito pequenas as crianças percebem as 

diferenças entre um ser e outro e desde então é necessário desenvolver um trabalho didático 

que mostre a eles que as diferenças existem, e que elas não fazem ninguém melhor ou pior. 

Na continuidade da cena relatada, a professora diz que fez perguntas à criança para interpretar 

os sentidos que ela constrói acerca destas diferenças percebidas: “‘mas ele é diferente como? 

Por que ele é diferente?” (NA AGONTIMÉ, 5º encontro GF). E a reposta do menino segundo 

a professora foi que não gostava do fantoche porque ele era negro. Diante da colocação do 

aluno, a professora deu algumas explicações sobre descendência para que todos os alunos da 

sala soubessem da importância do negro na formação étnica no Brasil. Penso que se houver 

durante o ano todo um trabalho bem organizado em torno desta temática africana e afro- 
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brasileira, situações como esta que aconteceu na sala poderão deixar de acontecer, visto que o 

aluno já estará sendo formado na perspectiva do respeito às diferenças e saberá que cada ser 

tem seu grau de importância independente de sua cor, raça, religião, sexo etc. Para Freire 

(2016, p. 140) “sem intervenção do educador ou da educadora, intervenção democrática, não 

há educação progressista”. Na problemática apresentada pela professora, ainda que esta 

intervenção tenha sido imediatista para sanar um problema pontual, ela é necessária. Freire 

ainda nos coloca que a questão fundamental diante de que devemos estar, educadoras e 

educadores, bastante lúcidos e competentes 

é que nossas relações com os educandos são um dos caminhos de que dispomos para 

exercer nossa intervenção na realidade a curto e longo prazo. Neste sentido e não só 

neste, mas outros também, nossas relações com os educandos, exigindo nosso 

respeito a eles e a elas, demandam igualmente o nosso conhecimento das condições 

concretas de seu contexto, contexto que os condiciona (FREIRE, 2016, p. 140). 

 

Para o autor é preciso conhecer o contexto em que cada criança vive e convive para 

refletirmos melhor como elas pensam, como e o que sabem sobre determinados temas como 

racismo. A nossa cultura brasileira está impregnada do branqueamento e nossos alunos estão à 

mercê desta cultura, portanto, precisamos saber o que eles pensam sobre isso. Para uma das 

professoras do grupo pesquisado nós educadores temos incutida em nós a cultura do 

branqueamento: 

O que eu ia falar aquela hora... a cultura do branqueamento, ela é muito forte 

também e a gente, às vezes, nem percebe que ela está imposta na gente, no  

cotidiano. E aí você estava falando dos espaços de aprendizagem, que a gente tem a 

escola que é importante intervir, que a gente está começando a intervir porque a 

gente está começando a pensar na lei. Mas aí a gente tem a sociedade que impõe 

essa cultura do branqueamento, que está no cabelo, enfim, em várias coisas (NA 

AGONTIMÉ, 5º encontro GF). 

 

A professora Na Agontimé expressa como a cultura do branqueamento está 

internalizada, oculta em nós, passando até despercebida nas ações diárias, ela segue com falas 

de anúncio de que o espaço escolar é eleito para intervir e fazer valer as disposições legais. A 

Lei 10.639/2003 pode trazer formas diferentes de se tratar temas ligados à cultura africana e 

afro-brasileira. Diante das discussões construídas no grupo focal, uma inquietação foi 

partilhada pelas professoras: se haveria uma obrigatoriedade em trabalhar a lei 10.639, que 

contempla a história do negro, na escola. Esta obrigatoriedade estaria sendo cumprida pelas 

escolas? As educadoras são unânimes em dizer que não se trabalha de forma contínua. 

Segundo uma das professoras, “Está faltando valor. Está faltando respeito, faltando 

informação. A escola peca muito nesse sentido, porque eu acho que deve trabalhar sempre” 

(Tereza, 5º encontro GF). Há um consenso entre as professoras participantes do grupo de que 
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não há um trabalho contínuo sobre a Lei 10.639/2003. “Não, não”, afirmam enfaticamente 

TEREZA, MARIA e NA AGONTIMÉ, 5º encontro GF). As vozes se misturam para dizer que 

a Lei não está sendo contemplada nas escolas municipais da cidade de Prados, em Minas 

Gerais. 

Olha, eu acho que é trabalhado de forma superficial e só mesmo no dia da data, só 

no dia mesmo que é dia vinte, não é? que se trabalha, de forma superficial mesmo, 

sem reflexão, sem o engajamento de toda escola. Eu sempre trabalho, todo ano eu 

trabalho, mas é isso mesmo, é uma coisa, assim, só naquele dia” (ANTONIETA 5º 

encontro GF). 

 

Antonieta afirma que só se trabalha mesmo no dia 20 de novembro, dia dedicado à 

consciência negra, como já mencionado, ao guerreiro Zumbi dos Palmares. Mas ela também 

diz trabalhar durante todo ano, porém por fim reafirma ser só no dia específico, 20 de 

novembro. Há uma instabilidade gerada na fala da professora, que mostra incoerência em seu 

posicionamento. Isto pode nos indicar que a docente do grupo focal tem dificuldades de 

assumir que não trabalha a Lei e que não faz um trabalho efetivo sobre a mesma. 

O que se pode perceber a partir dos posicionamentos assumidos pelas professoras é 

que muitos são os entraves para que a Lei se efetive de fato. E isso coloca em jogo o desafio 

da educação como estratégia na luta contra o racismo. Vislumbra-se um superar dos 

obstáculos impostos pelos excessos de conteúdos e avaliações pontuais para que se 

sistematize o trabalho de valorização do negro, que possa equalizar o valor entre as raças, 

pois não basta a lógica da razão científica que diz que biologicamente não existem 

raças superiores ou inferiores, como não basta a moral cristã que diz que perante 

Deus somos todos iguais, para que as cabeças de nossos alunos possam 

automaticamente deixar de ser preconceituosas. Como educadores, devemos saber 

que apesar da lógica da razão ser importante nos processos formativos e 

informativos, ela não modifica por si só o imaginário e as representações coletivas 

negativas que se tem do negro e do índio na nossa sociedade (MUNANGA, 2001, p. 

11) 

 

De acordo com Munanga (2001), para reverter esta situação de preconceitos e 

discriminações raciais que afeta a construção do cidadão e a educação de todos os discentes, 

em especial os pertencentes ao grupo étnico racial, é necessário mais que a criação de uma 

Lei, é preciso investir alto no potencial da educação, pois ela é capaz de desconstruir mitos de 

superioridade e inferioridade entre os grupos humanos que tiveram em suas culturas 

introjeção de uma cultura racista. Nós professores temos uma importante missão a cumprir, e 

apesar da complexidade desta luta contra o racismo a educação pode ser o caminho: “(...) a 

educação escolar, embora não possa resolver tudo sozinha, ocupa um espaço de destaque 

(MUNANGA, 2001, p. 10). Portanto, “É bem verdade que a educação não é a alavanca da 
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transformação social, mas sem ela a transformação social não se dá” (FREIRE, 2016, p. 157) 

se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. O professor precisa 

estar preparado para enfrentar as situações de racismo no seu cotidiano escolar. 

Uma professora participante da pesquisa nos conta que vivenciou na escola situações 

de racismo em que é natural a imposição de certas coisas que é do branco. Por exemplo, lápis 

de cor da pele usado nas escolas é muitas das vezes um lápis que se aproxima ao máximo da 

cor da pele do branco. É comum ouvirmos professores no dia a dia da sala de aula pedirem às 

crianças para colorir da cor da pele certo desenho, e o único lápis aceito é o que se aproxima 

do branco. 

a sociedade já tem o totalitarismo que vai impondo as coisas do branco, aí na escola 

a gente faz uma coisa, fala com as crianças: "vamos colorir", e a criança pergunta: - 

"colorir de que cor?" "ah, pega aquele lápis cor da pele", "mas cor da pele?", "queria 

rosa". O próprio professor com essa imposição de cor de lápis impõe a cultura do 

branqueamento. Lápis cor da pele é só aquele? Não é um marrom ou até mesmo 

preto, preto não é cor da pele? (NA AGONTIMÉ, 5º encontro GF). 

 

Mas esta mesma professora vivenciou também uma situação positiva de uma criança 

que queria reforçar o seu ser negro em sua pele, colorindo seus desenhos de marrom. Talvez 

seja uma forma desta criança chamar a atenção deste profissional da educação para sua 

diferença de cor. Dizer que ela não é como as outras crianças e que isso não a faz menos e 

nem mais. 

Teve uma vez que a menininha, inclusive muito bonitinha da sala (...), eu achei 

bonitinho que eu nunca tinha visto, ela estava colorindo, todo colorido dela, 

inclusive vários, é mais de um. Ela colore a bonequinha da cor dela, da cor marrom. 

Eu acho bonitinho, eu falei "nossa, que bonito", elogiei, mas eu nunca tinha visto. 

(NA AGONTIMÉ, 5º encontro GF). 

 

Faz toda diferença o apoio que a professora deu para esta criança elogiando seus 

coloridos. Reforçando a seu auto identificação. Ressaltando a beleza existente na diferença, 

mas só isso não basta para auto- afirmação do negro. É preciso mais que isso, é necessário um 

trabalho bem elaborado que faça com que toda a escola compreenda as diferenças existentes 

entre todos e isso é algo forte no Brasil. O negro embora venha lutando para conquistar seu 

espaço e ser respeitado tanto quanto o branco ele ainda encontra resistência advinda de 

variadas formas. A mesma professora que nos fala sobre a importância do colorido da pele 

nos desenhos dos trabalhinhos de escola, também nos coloca o quanto é complexa a 

autoafirmação do ser negro na nossa sociedade. Ela nos conta sobre um vídeo em que a 

criança quer uma boneca negra, mas não conseguia porque apenas de pouco tempo para cá é 

que se tornou mais comum estas bonecas negras, mas ainda assim não é tão comum. A 

professora diz ter visto um vídeo em que a menina desejava muito ter este tipo de boneca. 
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“Uma vez eu vi um vídeo de uma criança que ela queria uma boneca, mas ela queria uma 

boneca da cor dela. Agora que começou a ter bonecas negras. Não tinha as bonecas da cor 

preta...” (NA AGONTIMÉ, 5º encontro). Para a participante, as bonecas negras eram raridade 

e esta criança do vídeo sentiu-se menor por não ver bonecas de sua cor para brincar Munanga 

(2001) nos mostra que 

a invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais de um povo, bem 

como a inferiorização dos seus atributos adscritos, através de estereótipos, conduz 

esse povo, na maioria das vezes, a desenvolver comportamentos de auto rejeição, 

resultando em rejeição e negação dos seus valores culturais” (p. 14). 

 

Para o autor, o direito de ser continua sendo negado para algumas pessoas que não são 

respeitadas e suas histórias são relegadas, os negros, LGBTs, as mulheres muitas vezes e 

principalmente as mulheres negras e outros grupos estão em desvantagens quando 

comparados a outros de maior prestígio. Para formação do cidadão crítico sabedor de seus 

direitos e deveres é preciso que estes compreendam seus direitos negados e as formas de 

opressão a que são imputados. Muitas das vezes, o sujeito não compreende bem as formas de 

luta contra os sistemas de opressão, pois a mídia tem grande influências sobre estas pessoas 

direcionando os sentidos (únicos?) de como as devem perceber. 

Há um grande perigo nas histórias perpassadas de uma única forma e é fundamental 

discutirmos o lugar da mídia nessa dinâmica. Sobre isso Freire nos revela que: 

...não sou um especialista nisso, mas não tenho dúvida nenhuma de que, por 

exemplo, a chamada unidirecionalidade do canal de comunicação é algo muito 

discutível. A televisão, por exemplo, não é necessariamente, imutavelmente, 

unidirecional, entende? E é até evidente o que estou dizendo: pode -se usar a 

televisão com ida e volta... como educadores, temos de saber o que fazer para 

minimizar esse poder exacerbado nas mãos de um grupo antipopular, sobre quem 

recai o peso dos comunicados (FREIRE in FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 32). 

 

Durante todos os diálogos nos encontros dos grupos focais pude perceber que as 

educadoras do grupo colocam suas falas baseadas em programas assistidos na Rede Globo de 

Televisão, tais como: Domingão do Faustão, Malhação, Novela das 21 horas., Fantástico. 

Suas bases argumentativas partem muito do que veem nestes programas. “Você viu o que o 

Faustão falou sobre? Da conquista de um trans alcançar o sucesso como o Pablo Vittar 

alcançou? Muitos tentaram e não conseguiram? (MARIA REIS, 1º encontro GF). Outra professora 

também cita a Globo e o programa “Malhação”: 

 

...eu vi agora, não sei se alguém presenciou na Malhação, isso acontecendo. Aquela 

mocinha, muito, muito inteligente, ela foi fazer uma prova para concorrer a uma 

bolsa de estudos naquele colégio... eu não assisto a Malhação, eu me interessei 

porque nesse dia eu fiquei com nojo daquela mulher... ela quis elaborar a prova, ela 
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procurou tudo que é mais difícil na internet pra ela não conseguir... ela entrou no 

colégio como estagiária na biblioteca, ela desenvolveu um projeto riquíssimo na 

biblioteca enquanto ela estava lá de estagiária e eles fazem questão de chamar de 

estagiária o tempo todo...estava tudo muito bom. O professor despertou pela 

inteligência dela, por tudo, e quis conceder a ela uma bolsa de estudos que antes não 

precisava de uma prova. Quando o diretor e aquela cobra daquela mulher viu ela era 

negra, eles elaboraram o quesito que tinha que ter uma prova. Ela tinha que ter um 

impedimento. E ela foi elaborar, ela não deixou os professores elaborarem a prova, 

ela quis elaborar. E a menina conseguiu... e fez de tudo, (...) ela pressionando, ficava 

de longe, fazia careta para ela para ela não conseguir. Ela conseguiu quase 100% 

(MARIA, 2º encontro GF). 

 

A professora Maria comenta que não assiste ao programa Malhação, porém neste dia 

ao se deparar com o programa pelo fato de se tratar de uma cena de racismo, este lhe chamou 

a atenção. Os meios de comunicação de massa têm sido muito discutidos na atualidade, 

principalmente no tocante ao poder que estes meios exercem sobre as pessoas. O controle que 

estas mídias podem exercer. Muitos brasileiros têm como parâmetro de informação apenas os 

canais de televisão cunhados de TV aberta. Os programas são muito condicionados às 

consciências que eles desejam que se formem, “..., mas (...) é mostrando aos jovens como, 

realmente, por trás dessas antenas todas e voando delas, há toda uma ideologia (FREIRE, 

2011, p. 40). 

Para Na Agontimé, um dos grandes problemas enfrentados pelas pessoas é a não 

compreensão de certas situações por falta de formação e de leitura crítica. Isto afeta a 

educação de um modo geral. 

Eu acho também que a gente, enquanto educador e professor e pessoas que tiveram 

acesso a uma faculdade, ao ensino superior, a gente ainda é a minoria. Porque se 

existe, por exemplo, com o tempo, com os dados do IBGE, que fala que temos 13 

milhões de analfabetos. Analfabetos que não sabem ler e escrever. Mas a gente tem 

analfabetos funcionais. Nós aqui, a gente sabe ler essa imagem, a gente sabe ver uma 

televisão com criticidade. Ler uma mensagem no Watts App e saber que tem um 

fundo preconceituoso, partidarista ou um fundo homofóbico. Muitas pessoas não 

sabem ouvir. Então isso é o que vai sendo passado, você vota em uma pessoa que 

você acredita, mas que infelizmente você nem sabe... A gente tem um certo poder, 

na nossa sala de aula, de passar a criticidade para os meninos, mas ao mesmo tempo 

são tantos os desafios que a gente não tem, às vezes, uma condição de fazer. Eu 

mesma já peguei meninos maiores que sabem ler e escrever, mas não sabem 

interpretar, não sabe entender. Que tem várias opiniões preconceituosas, vários 

problemas pessoais. E onde que está o nosso poder? De poder mudar essa visão de 

injustiça, de respeito. A censura, não, é? (NA AGONTIMÉ, 1º encontro GF) 

 

A grande preocupação da professora acima é a formação crítica do sujeito. Temos, 

enquanto educadores a responsabilidade de educar criticamente. Não podemos passar aos 

nossos alunos um conhecimento bancário em que há mera memorização de conteúdos para 

preparo apenas de uma profissão no futuro, ensinar exige rigorosidade, exige 

responsabilidade, segundo Freire (2011), é preciso muito mais que alfabetizar para uma 
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leitura mecânica descontextualizada da vida do educando. A leitura de nossos alunos deve ser 

a de prepará-los para que possam ler cada vez mais e melhor o próprio mundo. 

Freire reforça, em seu livro dialógico com Donaldo Macedo, o que a professora diz no 

último trecho citado quando nos aponta a necessidade do educador estar preparado para lidar 

com o dia a dia da sala de aula e fora da escola também, na busca pela formação crítica de 

seus alunos. 

Quando desafiados por um educador crítico, os alunos começam a compreender que 

a dimensão mais profunda de sua liberdade se encontra precisamente no 

reconhecimento das coerções que podem ser superadas. Então descobrem, no 

processo de se tornarem cada vez mais críticos, que é impossível negar o poder 

constitutivo de sua consciência na prática social de que participam (FREIRE, 2015, 

p. 81). 

 

Para a concretização do que os autores citam acima, é preciso que tenhamos 

educadores esperançosos que acreditem que as mudanças são possíveis, que apostem no 

potencial de seus discentes e que os tornem também esperançosos de um país mais justo e 

igualitário. “É óbvio que esta não é uma luta fácil. Em primeiro lugar, é luta para gente 

teimosa, persistente, esperançosa, pacientemente impaciente” (FREIRE, 2015, p. 281). É uma 

luta política, porque tratar, trabalhar, lidar, problematizar e discutir educação e cultura negra 

no Brasil é assumir uma postura política, porque para Gomes (2003) de maneira alguma as 

relações culturais e sociais entre negros e não negros em nosso país podem ser pensadas de 

forma equilibrada, democrática e dissolvidas nas questões socioeconômicas. Gomes nos 

mostra que é preciso mais que tratar o tema das relações étnico-raciais em sala de aula, é 

necessária uma postura politizada de aprofundamento sobre o tema, com vistas a compreender 

que ao discutir raça devemos analisar para além da situação econômica destes sujeitos. Para 

isso, é preciso acreditar na possibilidade de mudança. Precisamos de educadores 

esperançosos. 

Na observação da co-pesquisadora, escrita em nota de campo, há sentimentos 

controversos entre as professoras participantes do grupo. Enquanto uma é fatalista não 

acreditando nas soluções dos problemas, outra ressalta sua esperança em relação ao país em 

que vive. “Neste sentido, o que mais que chamou a atenção foi o sentimento de fatalidade do 

mundo de uma professora contra o sentimento de esperança de outra professora. Cada qual 

convicta em seus argumentos”. (Nota de campo da co-pesquisadora, 1º encontro do grupo 

focal). Ouvimos o seguinte de uma das professoras: “Eu acho que as coisas vão ficando cada 

vez pior, infelizmente, cada vez pior” (DANDARA, 1º encontro GF), mas para Freire 

devemos incutir em nós um sentimento contrário a este fatalismo, pois só assim poderemos 
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sair da estagnação em que estamos e progredir. “O que vale... é não nos deixar cair num 

fatalismo que, pior do que obstaculizar a solução, reforça o problema” (FREIRE, 2008, p. 51). 

Uma segunda professora rebate a primeira dizendo, “mas eu ainda tenho uma esperancinha” 

(TEREZA, 1º encontro GF). 

É necessário que haja pessoas curiosas, sempre à disposição de aprender com o novo, 

o diferente, a fim de buscar no seu contrário o aprendizado que este tem a oferecer. Gente 

competente politicamente, que busca o aprendizado na coletividade ampliando suas relações 

com pessoas que lutam por igualdade de direitos (FREIRE, 2015). E ainda em Freire a 

esperança é algo forte e que não deve ser vencida, ela deve estar em favor da democracia e de 

um país mais justo, mais igualitário, em que o respeito é prioridade. “Na esperança com que 

luta por seus direitos, na persistência com que luta contra o arbítrio. As educadoras e os 

educadores deste país têm muito o que ensinar... de combate contra o autoritarismo e em favor 

da democracia” (FREIRE, 2008, p. 79). 

Há dificuldades para desocultação de temas tão necessários ao aprendizado de alunos 

brancos, negros, amarelos, seja qual for sua cor. Temas estes que podem fazer grandes 

mudanças na vida destes sujeitos. Nós educadores junto com todos os envolvidos com a 

responsabilidade de ensinar/aprender podemos fazer a mudança. Para que isso aconteça, 

temos que estar dispostos a ir à luta, sair do comodismo. Junto às professoras pudemos 

descortinar o que nos impede de elaborar e aplicar o conhecimento acerca da Lei no dia a dia 

das escolas, para isso é necessário assumir uma postura coerente com a de um professor que 

deseja formar seus alunos com a consciência de quem respeita e quer ser respeitado seja lá 

qual for sua condição ou a condição do outro. Finalizando esta categoria de análise cito Freire, 

no enunciado em que ele se coloca de forma a nos dizer o quanto as classes menos 

favorecidas têm sido silenciadas em seus direitos. 

Me parece importante sublinhar que, apesar das décadas que nos separam daquele 

período, a questão do direito à voz das classes populares, que implica sua 

mobilização, sua organização, uma educação desocultadora de verdades, é tão atual 

hoje quanto fundamental foi ontem. No fundo esta é a questão agora, tão discutida, 

tão debatida da cidadania, mas hoje, como ontem, tão negada às grandes massas 

populares brasileiras. Aos renegados e renegadas, às interditadas e aos interditados, 

proibidos de ser (FREIRE, 2015, p. 139). 

 

Mas o que podemos fazer ou como nos mover no sentido de trazer à tona estas vozes 

silenciadas, estes direitos negados? O que podemos fazer para combater o racismo que assola 

nossas escolas e diminui as pessoas apenas por não possuírem a cor da classe dominante, a cor 

das elites brasileiras? Para além da denúncia, as professoras com as quais dialogamos também 
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puderam refletir sobre como é possível reverter tudo isso com ações fortes no dia a dia das 

instituições escolar. Este é o mote da conversa que continua. 

 

 
5.3 A implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas públicas de Prados/MG: do 

percurso das denúncias, aos anúncios proclamados 

 
 

O objetivo central dessa pesquisa consiste em compreender como os professores das 

escolas públicas da cidade de Prados/MG estão se posicionando frente à Lei 10.639/2003 e 

quais os desafios que estão colocados para sua implementação no cotidiano escolar. Como 

vimos na análise anterior são muitos os obstáculos enfrentados pelos docentes, tais como 

excesso de conteúdos serem ministrados, falta de material relacionado à Lei, formação 

deficitária, falta de apoio por parte dos coordenadores pedagógicos e outros sujeitos à frente 

da gestão escolar. Mas para além das “ausências” e lacunas apontadas, as professoras do 

grupo também anunciam as possibilidades de concretização da Lei no dia a dia das escolas em 

estudo. Desse modo, esta categoria de análise apontará os possíveis caminhos e ações para a 

composição de uma práxis pedagógica em favor da Lei 10.639/2003. 

Inicialmente, podemos afirmar que um viés de suma importância constitui-se na 

revisão dos currículos de formação dos docentes na perspectiva de despertar-lhes os sentidos 

para o contexto crítico da atualidade que os cercam. 

(...) uma primeira revisão, e urgente, na programação e no procedimento dessas 

escolas de formação de nosso professor primário, seria a que identificasse seu 

currículo com a nossa atualidade. A que o fizesse sintonizar com aspectos mais 

gigantes desta atualidade. A que resultasse o esvaziamento de sua ênfase 

bacharelesca. E, em lugar dela, as oportunidades de convivência do aluno-mestre 

com o agir educativo aparecessem. Isto implicaria, na verdade, uma modificação 

radical na estrutura destas escolas de que surgisse um currículo plástico, em vez do 

ainda rígido por matérias (FREIRE, s/a, p.103). 

 

Para Paulo Freire, é por meio de um currículo de formação docente que se constitua 

em relação de organicidade com a realidade e com uma nova visão sobre a educação que 

poderemos rever nossos saberes e ensinamentos. Um currículo que deixe de ser tão duro, tão 

rígido, para ser flexível, recheado ao longo do ano de conhecimentos necessários à criticidade 

do educando. Uma educação que propicie às /aos discentes oportunidades de convivência com 

professores e professoras, em um aprendizado mútuo. Nesse sentido, sabemos junto a Freire 

(2015) que a educação não muda o mundo, mas sem ela tampouco as coisas mudam e desta 

forma também nos faz refletir uma participante do grupo focal que enfatiza a fala de Freire, 



138 
 

 

 
 

afirmando que a educação é a saída para muitas situações, para melhoria de vida das pessoas 

de um modo geral. Segundo a professora, a educação é um caminho para as mudanças que 

tanto almejamos, é uma forma de rever nossos conceitos e novas formas de aprender e 

ensinar. “Então é através da educação que podemos mudar o mundo” (MARIA, 5º encontro 

GF). 

Nessa mesma direção, uma outra professora do grupo também acredita na força que 

nós educadores possuímos, na positividade e na esperança também como forma de fazer a 

mudança à qual devemos nos ater. As colocações desta professora apontam que a luta travada 

pelo grupo LGBTTs23 diariamente tem trazido vitórias, apesar de muitos terem que morrer 

para que outros colham os frutos. Diante desse fato, ela fala de uma das imagens, que 

retratava uma situação de opressão, e da alegria em ver que as pessoas lutam com garra pelos 

seus ideais. 

 

Figura 8 - 4ª Marcha Nacional contra a Homofobia. Foto: Agência Brasil/Antônio Cruz 
 

Fonte: https://www.google.com/search?q=imagens+lgbtts+protesto+deitados+na+rua. 

 

 

Essa [imagem] me chamou a atenção pela cor. Ela me trouxe uma coisa positiva em 

relação a cor. Eu vi, óbvio, que tinha algumas coisas aqui, me trouxeram revolta, 

indignação. Mas por outro lado também, eu vi a questão da luta. A luta de uma 

minoria que está tentando conseguir sua liberdade, a sua sexualidade. Eles 

demonstram isso aqui, eu acredito, mostrando a violência à qual eles são 

submetidos, o desrespeito, a ignorância do outro lado das pessoas que sentem, por 

esta minoria, um repúdio. Eu vejo mais coisas positivas que negativas, porque eu 

vejo a questão do protesto e da luta (ANTONIETA, 1º encontro GF). 

 

A professora demonstra acreditar que unidos somos mais. Ela acredita que mesmo 

sendo uma minoria que sofre com o descaso da sociedade e do governo, estes não deixam de 

lutar por seus ideais, vão à luta e têm tido êxito, alcançando aos poucos seus objetivos. A luta 

 

 

23 Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e transgêneros 

https://www.google.com/search?q=imagens%2Blgbtts%2Bprotesto%2Bdeitados%2Bna%2Brua
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não é batalhar contra a paz, é a luta constante por justiça, igualdade por quem sofre alguma 

discriminação por ser diferente. A luta pela paz, que não significa a luta pela abolição, 

sequer pela negação dos conflitos, mas pela confrontação justa crítica dos mesmos e 

a procura de soluções corretas para eles é uma exigência imperiosa de nossa época. 

A paz, porém, não precede a justiça. Por isso a melhor maneira de lutar pela paz é 

fazer justiça (FREIRE, 2015, p. 289). 

 

Perante a esta luta empreendida, a participante do grupo focal, Antonieta, diz que 

somos fortes e capazes de fazer grandes mudanças em nosso país. De fazer com que grupos 

oprimidos deixem de ser, de não aceitar as opressões que nos impõem certos grupos 

privilegiados. É nessa direção que Paulo Freire anuncia que a prática educativa é algo muito 

sério. Formamos pessoas, gente, lidamos com crianças, adolescentes. Fazemos parte de sua 

formação. Se não os ajudamos nesta formação, os prejudicamos. O processo de conhecimento 

junto a eles é algo intrínseco, estamos conectados o tempo todo, pois o nosso objetivo é o 

mesmo, a busca do conhecimento. Se não nos preparamos para sua formação estaremos 

concorrendo para sua incompetência, má preparação, irresponsabilidade, seu fracasso. 

Ao contrário, se somos comprometidos, podemos ajudá-los a se prepararem 

cientificamente, podemos imbuí-los de gosto pelo ensino e aprendizagem, com nossa 

seriedade e compromisso contra as injustiças, lutando em favor dos menos favorecidos, das 

classes desprivilegiadas (FREIRE, 2008). O educador necessita se preparar dia a dia para lidar 

com as mais diversas situações. Ele é um formador de opiniões e para tal precisa o tempo todo 

de formação. É necessária uma formação que possibilite um aprendizado em espiral, que 

empreenda no educando um espírito de luta progressista, que o faça atento e valorizador das 

lutas em todos os aspectos, nas que propiciam e garantam direitos. Para Freire (2016) o 

engajamento da atual professora ou professor no projeto político e econômico da sociedade – 

que se torna ambivalente diante das divisões dos seus espaços – requer deles clareza de opção 

e coerência de atitudes para sustentar o sentido simultaneamente educativo e transformador de 

sua função. Isso porque podemos “também, com nossa responsabilidade, preparo científico e 

gosto do ensino, com nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para 

que os educandos vão se tornando presenças no mundo” (FREIRE, 2016, p. 21). 

A professora Antonieta, ainda no primeiro encontro do grupo focal, complementou o 

quão relevantes têm sido as lutas do grupo LGBTTs para garantir seus direitos enquanto 

cidadãos. 

Assim como a minha colega falou, é muito relevante. Olha o tanto de coisas que eles 

conseguiram. Por que? Porque eles lutaram. Porque eles lutam, eles protestam. 

Porque eles... Isso. Eles dão a cara a tapa, eles vão lá e marcham a favor do que eles 

acreditam. 
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A professora faz menção às marchas tão exaltadas por Paulo Freire: 

 
É isso minha gente, gente do povo, gente brasileira. Esse Brasil é de todos e todas 

nós. Vamos em frente, na luta sem violência, na resistência consciente, com 

determinação tomá-lo para construirmos, solidariamente, o país de todos e de todas 

os/as que aqui nasceram ou a ele se juntaram para engrandecê-lo. Esse país não pode 

continuar sendo o de poucos... Lutemos pela democratização desse país. Marchem, 

gente de nosso país (FREIRE, 2000, p 63). 

 

Freire demonstra grande alegria pela marcha dos Sem Terra e sonha com outras 

marchas como dos sem hospitais, sem moradias, sem escola. Para ele era algo grandioso ver 

aquela gente toda em busca de esperança por um Brasil mais justo, mais digno para todos. O 

professor bem formado e educando-se permanentemente na perspectiva de educar com 

criticidade, terá conhecimento, abertura e desenvoltura para contextualizar, valorizar e 

impregnar positivamente o educando sob sua mediação de aprendizado para um 

enfrentamento que vá ao encontro das lutas, das marchas que buscam equalizar os direitos 

entre os cidadãos. 

A luta do negro, a marcha por conquistar seus direitos, pertencente também a um 

grupo vulnerável, desrespeitado em sua dignidade, neste caso pela cor da pele, não é diferente 

da luta dos LGBTTs. Dos refugiados da guerra, dos que passam fome, e outros, todos estes 

grupos travam lutas em busca de paz e respeito. Para o negro, temos a Lei 10.639/2003, 

instrumento legal que obriga as instituições escolares a trabalharem a história dos afro- 

brasileiros de modo a valorizar a presença africana e sua influência cultural na formação da 

sociedade brasileira e a elevar autoestima do negro, o que poderá contribuir para a superação 

dos estigmas do racismo por ele sofrido. Mas pudemos comprovar que a lei não está sendo 

posta em prática e com isso impedindo os mesmos e a todos os outros alunos não negros de 

saber o outro lado da história, o viés que mostra com positividade toda a historicidade e 

contribuições dos africanos e afrodescendentes na formação da história brasileira. Para a 

professora Antonieta, “discutir essas relações, essas relações étnico-raciais que constituem o 

nosso país deveria ser obrigação de todo cidadão” (6º encontro do grupo focal). Para a 

participante do grupo, é dever dos cidadãos discutirem temas relacionados às relações étnico- 

raciais. Para a professora Maria se elaborarmos os conhecimentos acerca da Lei desde a mais 

tenra idade, na educação infantil, os resultados serão bem mais positivos. 

Eu, na minha opinião é assim: a base é tudo. Se você começa lá no prezinho, você 

lapidando, você fazendo, em todos os sentidos vai ser melhor de lidar, do que eu 

pegar um terceiro ano, um quarto ano e tentar enfiar isso na cabeça deles. Se você 

vem lá debaixo ali, trabalhando, mudando desde pequeno, eu acho que é mais fácil 

de conseguir um resultado (MARIA, 6º encontro GF). 
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A fala da professora se coaduna com o pensamento de Freire de que uma sociedade se 

sustenta no aperfeiçoamento de sua cultura, da ciência, pesquisa e tecnologia, do ensino e que 

todo este percurso se inicia na educação infantil intrínseca à universidade (FREIRE, 2016). 

Para a professora Tereza, a oportunidade de estar em um grupo refletindo sobre a importância 

da Lei já é um grande anúncio. 

é o que nós comentamos até essa semana, que foi... terça-feira. Nós comentamos 

sobre isso na creche, a oportunidade de estar aqui discutindo a Lei. Nós estamos 

discutindo, nós estamos conhecendo. Não como um todo, igual a colega falou, nós 

temos que sentar, olhar tudo direitinho, mas nós estamos tendo essa oportunidade. 

(TEREZA, 6º encontro GF). 

 

Tereza sente que, no grupo focal, as participantes estão tendo a oportunidade de 

conhecer a Lei 10.639/2003. Para ela, o fato de estar junto a um grupo discutindo o assunto já 

é um anúncio de mudança. Ela sente que precisa parar para analisar com cautela sobre o que 

precisa ser feito. E Tereza complementa, “mas eu acho que agora tendo a lei, e a gente 

conhecendo a lei, nós vamos ter suporte e aonde buscar” (TEREZA, 4º encontro GF). Para a 

participante o fato de estar conhecendo a Lei trará fomento e desejo de busca. Já para Adelina 

não basta capacitação, não basta apenas saber da importância da Lei. 

eu acho que, às vezes, também não é só a falta de preparo não, a gente tem que ter o 

respaldo, tem que ter referência, tem que ter onde buscar para estar trabalhando. Não 

é só também ser capacitado, que às vezes você é capacitado, mas parou por ali e não 

foi procurar novos meios... (ADELINA, 6º encontro GF). 

 

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a “paixão de 

conhecer”, 

que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por isso é que uma das 

razões na necessidade da ousadia de quem quer se fazer professora, educadora, é a 

disposição pela briga justa, lúcida, em defesa de seus direitos como no sentido da 

criação das condições para a alegria na escola (FREIRE, 2016, p.30). 

 

Logo, é preciso mais que conhecer e se capacitar, as docentes necessitam saber como 

elaborar o conhecimento em sala de aula. As docentes podem até ter formação, mas para 

Freire é preciso paixão pelo ato de ensinar, pela sede de justiça em favor dos menos 

favorecidos (FREIRE, 2016). O autor nos fala que mais uma vez os homens, desafiados pela 

dramaticidade da hora atual, 

se propõem, a si mesmos, como o problema. Descobrem que poucos sabem de si, de 

seu “posto no cosmo”, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no 

reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões desta procura. Ao instalar- 

se na quase, senão trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a 
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eles mesmos. Indagam. Respondem, e suas respostas o levam a novas perguntas 

(FREIRE, 1983, p. 29). 

 

Para o autor, por mais que busquemos aprender, nunca estamos prontos e conhecemos 

o suficiente. A busca pelo saber deve ser constante e incessante. Novo conhecimento gera 

novos questionamentos e assim por diante. Para que as mudanças dentro das instituições 

escolares aconteçam, todos os envolvidos com o ato de educar devem estar compromissados 

com a busca do conhecimento. Para Santana (2004), estudos que destacam a importância do 

docente na luta contra o racismo enfatizam a responsabilidade dos professores frente ao 

currículo que considere a diversidade. A postura de mudança em relação aos discentes negros 

é fundamental para que se reforce a autoestima dos mesmos, com um trabalho não exclusivos 

aos alunos negros, mas sim a todas raças, para consolidar o respeito mútuo. Estas pesquisas 

destacam a importância da efetivação de políticas de formação de docentes para capacitá-los 

para estes temas relacionados aos afrodescendentes. 

Contudo, não podemos responsabilizar apenas os professores para que a mudança 

relativa à implementação da lei 10. 639/2003 aconteça. Todos os envolvidos com o processo 

de ensinar e aprender devem fazer parte desta busca que, segundo a professora Adelina 

“precisa envolver toda a escola” (Adelina, 6º encontro GF). A ação educativa deve contar com 

o compromisso efetivo de todos os atores envolvidos com o processo, tornando-se uma 

atitude de valorização cultural diária. 

Acho que a questão, nem tanto capacitação, mas é conhecimento. E esse 

conhecimento, acho que vai se dar a partir da valorização de toda essa cultura 

africana, que está esquecida (...), falar da questão positiva, do que eles trouxeram de 

cultura, de influências para a gente do que ficar só na escravização, na escravidão. 

(ADELINA, 5º encontro GF) 

 

Para a professora, conhecimento e capacitação são coisas distintas, embora saibamos 

que capacitar envolve buscar conhecer com maior profundidade determinados temas ou 

assuntos. Mas é de suma importância o que ela nos coloca quando trata da questão de 

valorização da cultura africana, que a mesma está esquecida quando na verdade são culturas 

que fazem parte da vida de todos nós brasileiros. Ela reforça o que Antonieta (3º encontro GF) 

disse, que focamos muito na escravização sofrida. A história do negro tem um viés positivo 

muito forte, é preciso ressaltá-lo. 

Procurar inserir mais no nosso contexto as brincadeiras, as falas, as histórias, trazer 

mais histórias que envolvam os negros para mostrar que branco não é melhor do que 

ninguém. Eu acho que essas diferenças não só com o negro, mas com um monte de 

outras coisas que a gente vê, o bullying na escola a todo momento, tem que ser 

começado lá de baixo, ir trabalhando, ir mexendo (...) (ADELINA, 5º encontro GF). 
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De acordo com a professora participante do grupo, a cultura do negro é pouco evocada 

no cotidiano das escolas em foco. Para ela, se iniciarmos um trabalho desde os primeiros anos 

da educação básica com a cultura do negro, tais como as brincadeiras, as falas, as histórias 

destes, poderemos equilibrar a valorização destas culturas, provando concretamente que a do 

branco não é melhor que a do negro: “a lei também fala...buscar situações, a escola buscar 

situações educativas para valorizar a diversidade. E acontece só mesmo em algumas situações 

que acontecem em sala de aula” (MARIA, 4º encontro GF). O trabalho, portanto, deve ser 

contínuo, envolvendo diversas formas e situações vivenciadas pelo negro em âmbito nacional, 

estadual, municipal, local. Para Adelina, nós professores temos a missão de formar o aluno 

criticamente, e para isso temos também que ser críticos: “a gente tem que ter o ideal de buscar 

essa criticidade para que a criança possa aprender a ser uma pessoa digna futuramente. Eu 

penso assim” (ADELINA, 4º encontro GF). 

Já Na Agontimé afirma a importância da criticidade quando trata do material usado 

para a elaboração do conhecimento: “Eu ia falar do meu professor que ele sempre falava o 

seguinte sobre o material didático. Independente se ele ganhar o pior livro didático, você que 

tem que transformar sua aula (NA ANGOTIMÉ, 6º encontro GF). O docente deve se preparar 

para dar suas aulas e conhecer bem o material que estiver usando como suporte nestas aulas. 

A professora dá um depoimento sobre uma aula dada de forma interdisciplinar em que ela 

pode transitar em outras disciplinas adaptando o conteúdo de acordo com o tema que está 

sendo abordado 

você pode contemplar o português, a literatura africana, tudo. Hoje, inclusive, eu 

estava na sala de uma professora aí estava um texto sobre um menino "Zeca no 

Morro", aí ele morava no morro de Copacabana, aí eu expliquei para eles, por que 

que é o morro de Copacabana, por que que ele tem essa classe social, que ele era 

pobre, tinha que ajudar a mãe dele, não tinha tempo para estudar, só trabalhava. Aí 

expliquei para eles como surgiu a favela, que o Rio de Janeiro era a capital lá na 

época da colônia, como que eles foram libertados e não tinham para onde ir, não 

tinham terra, só tinha um pedacinho de terra nos morros, assim surgiram a favelas. 

Aí fui explicando para eles se era certo eles terem essa situação de vida. Eles foram 

entendendo. Era um texto de português que falava sobre os direitos das crianças, 

mas que no fundo também falava sobre a história. A história, por que que ele  

morava no morro? Lá na favela, que morro que era esse? Lá em Copacabana (NA 

AGONTIMÉ, 6º encontro GF). 

 

A co-pesquisadora em notas de campo endossa a fala de Na Agontimé quando diz 

que percebeu que os professores participantes da pesquisa entendem a necessidade de 

trabalhar a cultura africana e afro-brasileira, como forma de desmistificar o branqueamento 

imposto aos brasileiros. 
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Indo na contramão da imposição do branqueamento, pela cultura do capitalismo, as 

professoras disseram que é preciso contemplar o negro na literatura e em outras 

disciplinas para além da geografia e da história. E uma professora elucidou um fato 

de dentro de sala de aula sobre um texto que relatava a experiência de um menino 

que vivia no morro e que, para além das atividades sugeridas para o texto, ela teceu 

toda uma explicação sobre as desigualdades que levam as pessoas a ir morar nas 

favelas. Ótima reflexão! Não há Educação sem pensamento crítico. Que todos os 

educadores tenham a mesma percepção crítica da realidade. Mas, infelizmente, 

como uma professora disse no final desse encontro, há “trabalhos longe da história 

do negro”. (Nota de campo da co-pesquisadora, 4º encontro do GF) 

 

De acordo com a professora membro do grupo e a co-pesquisadora, o tema da cultura 

africana é amplo e pode ser contemplado em várias disciplinas, pois podendo ser definido 

como um tema transversal. A professora nos situa com seu relato como o docente que 

podemos expandir o conhecimento explanado na sala de aula, através de um texto de Língua 

Portuguesa. Para Freire (1983, p. 77) a educação que se impõe aos que verdadeiramente se 

comprometem com a libertação, 

não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o 

mundo encha de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada 

mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e 

na consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, 

mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo. 

 

Uma participante fala de colegas professores que buscam variadas fontes para 

elaboração do conhecimento, enquanto outras colegas esperam materiais prontos e alegam 

não saberem como dar aula: 

Eu trabalho com umas [professoras) que correm atrás mesmo, vão na internet, 

procuram, que a internet está aí para isso, para ajudar. Hoje não precisa nem de 

professor, se você prestar atenção. Enquanto tem aquelas que "ah, não consigo dar 

aula, não vou fazer". Aí você tem que ir lá, procurar, entregar o material 

(ADELINA, 5º encontro GF). 

 

A afirmação da professora acima de que “hoje não precisa nem de professor” é muito 

grave para mim. O professor não pode ser substituído pela internet. O professor é o mediador 

do conhecimento, seu papel vai muito além de transmissor do conhecimento. O professor é o 

mediador do conhecimento, a ele cabe a responsabilidade de coordenar, motivar as discussões 

em torno do que está sendo proposto. Das melhores práticas que Freire (2016, p. 79) diz ter 

tido 

no Brasil e fora do Brasil, com a leitura, eu citaria as que realizei coordenando o 

grupo de leitura em torno do texto. O que tenho observado é que a timidez em face 

da leitura ou do próprio medo tendem a ser superados e as tentativas de invenção do 

sentido do texto e não só de sua descoberta são liberadas... o processo de criação da 

compreensão do que se vai lendo vai sendo construído no diálogo entre os diferentes 

pontos de vista em torno do desafio, que é o núcleo significativo do autor. 
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Podemos perceber que que é preciso dinamizar as práticas nas salas de aula e não 

apenas reproduzir o conhecimento de forma mecânica, como por exemplifica Paulo Freire, a 

leitura de um texto pode ser ampliada quando discutido em grupo, várias nuances sobre o 

mesmo vão surgindo no debate entre os diferentes. E nesse sentido, o trabalho do professor 

deve valorizar e proporcionar as invenções de sentido e as novas releituras do mundo e da 

palavra. 

Se analisarmos bem a fala de Adelina, ela coloca que o próprio aluno pode fazer esta 

busca do saber nas mídias, pois a figura do professor é dispensável. Mas isso é o suficiente? 

Tudo que o que encontramos na internet é verdadeiro? O docente é o sujeito que medeia, 

elabora o saber. Freire acredita que o conhecimento por si só não basta, ele deve ser crítico, 

visto de formas diversas: “A ação educativa política não pode prescindir do conhecimento 

crítico (...), sob pena de se fazer “bancária” ou de pregar no deserto” (FREIRE, 1983, 102). A 

educação bancária limita o sujeito quanto à percepção do mundo. 

Freire (2011) ressalta que a beleza e essência da vida estão em acordo com a 

reinvenção do sujeito que envolve linguagem, cultura, a comunicação em que se funde a ética. 

Para formamos pessoas capazes de fazer intervenções positivas no mundo necessitamos de 

professores que elaborem suas aulas para além de aulas conteudistas. Na fala de Carolina 

podemos detectar claramente o quanto é imprescindível formarmos o aluno criticamente, para 

que este saiba se posicionar frente aos desafios enfrentados no cotidiano da vida e da escola, 

pois uma educação em que pese o encher de conteúdos ocos em nada pode ajudar o discente, 

sendo ele negro ou não. 

 
Quando a pessoa sabe o seu lugar, uma criança negra, ela sabe se impor, eu acho 

que... a verdade é essa, ela tem que se impor, porque ela sempre é diminuída na 

escola, então ela sabe se impor, ela sabe o valor dela em relação ao outro. E quando 

isso acontece na escola, a escola os colocando, mostrando que todos ali são iguais, 

realmente, porque eu acho que na escola que começa a desigualdade. Na minha 

concepção a criança começa a perceber que ela é diferente, que o outro tem um 

objeto diferente, que a mochila do outro é diferente, ainda que estejam todos de 

uniforme, eu acho que é na escola que começa. (CAROLINA, 5º encontro GF). 

 

É na escola, segundo Carolina, que afloram as diferenças e estas devem ser  

combatidas no dia a dia e a Lei 10.639/2003 pode contribuir significativamente no tocante ao 

racismo e à diminuição do negro pela cor de sua pele. A Lei posta em prática poderá trazer 

novas formas de se ver a história do negro e sua luta empreendida para sermos o povo que 

somos hoje. Para a professora Maria, temos que elevar o negro contando como foi seu esforço 

para vencer tudo que vivenciou. Também para Tereza “tinha que falar das conquistas, das 

lutas, do quanto lutou para chegar até aqui, da herança que deixaram para nós” (TEREZA, 5º 
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encontro GF). Tereza afirma que não ressaltamos a história positiva do negro, a herança 

deixada por eles, tais como a dança, as comidas, a linguagem, a religião e muitas outras 

formas de expressão. Para ela, nos próprios desenhos trabalhados com os alunos não é 

explorada a figura do negro, “raramente tem um desenho de um negro, raramente. É aquele 

bonitinho de cabelo esticadinho” (TEREZA, 5º encontro GF). A participante critica a  

ausência da figura negra nos desenhos, visto que se destaca o sujeito branco de cabelos 

esticadinhos. Isto pode ser um modo de reverter a própria crítica aos negros, que insistem em 

reforçar as características do branco. Nesse sentido, pode ocorrer do próprio negro ter em si 

um preconceito incutido por não aceitar suas características étnicas raciais. 

E a professora reforça este posicionamento em sua próxima fala: “a gente também 

deixa o nosso preconceito, porque acaba que se tem também. A gente vê que tem um 

preconceitozinho ali, você prega que não tem, que não é, mas você escuta uma coisinha ali” 

(ADELINA, 6º encontro GF). Tal preconceito pode ser descontruído através de práticas 

escolares que foque o negro como protagonista da história na formação cultural de nosso país. 

Valorizar as pessoas negras como elas são, desde a mais tenra idade. 

Como a gente está na educação infantil com os menores, poderia estar na literatura 

com história que abrangesse, falar dos negros, história de colorir. Colocar uns 

cabelos todo apinhadinhos, os desenhos, só desenhos de loirinho. Como eu estava 

comentando, a professora do segundo período ainda falou para a turma dela "ô tia, 

você me empresta a cor de pele?", o que ela até falou, "não existe cor de 

pele"(TEREZA, 6º encontro GF). 

 

A participante do grupo ressalta a importância de trazer para a sala de aula a história 

do negro na literatura, a questão da cor do lápis para colorir que está ligado à cor de pele do 

branco. A questão do lápis de cor é muito presente na escola, muito se ressalta o uso do “lápis 

cor de pele” (rosa claro) ser o lápis ideal para colorir a pele das pessoas que surgem nos 

trabalhos das instituições. A palavra apinhadinho é usada para se referir ao cabelo bem 

agarradinho do negro. Sua fala reforça a necessidade de se trazer para o cotidiano escolar 

discussões que envolvam figuras de pessoas negras para além de datas comemorativas. 

As nossas próprias ações nas atividades pedagógicas que não são trabalhadas de 

maneira interdisciplinar, você trabalha só na data comemorativa e não encaixa no dia 

a dia, talvez, ou se isso tivesse ali escrito, o eixo temático "vamos trabalhar, encaixar 

isso um pouquinho aqui, nesse mês também, outro mês também". No dia a dia, se 

isso fosse colocado talvez a gente trabalharia (MARIA, 6º encontro GF). 

 

A participante do grupo coloca que se pusermos o tema afro-brasileiro no nosso 

cotidiano escolar a tendência é tornarmos o assunto parte do nosso trabalho diário. Com isso, 
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deixaríamos de desenvolver o tema apenas na data comemorativa estipulada para tal e 

trabalharíamos a riqueza da perspectiva interdisciplinar que o envolve. 

Podemos também partir da história do negro do local para o global. Toda comunidade 

tem descendente de negros e a cultura local está impregnada da cultura africana, uma vez que 

toda história africana se espalhou por este país. Freire (s/a. p. 85) nos fala que somente uma 

escola centrada democraticamente no seu educando e na sua comunidade local, 

Vivendo as suas circunstâncias, integrada com seus problemas, levará os seus 

estudantes a uma nova postura diante dos problemas de contexto. À intimidade com 

eles. A da pesquisa invés de mera, perigosa enfadonha repetição de trechos e de 

afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A do trabalho, a da 

vitalidade, em vez daquela que insiste na transmissão... 

 

Tereza endossa isso quando diz que: 

 
No caso de Prados, a gente tem resquícios de quilombos. A gente podia até chamar 

para ver onde. Teve os quilombos perto daqui, que eu nem sabia que tinha tão perto 

de nós. Quilombo mesmo, aqui de Prados. Aquele lugar (...) diz a minha mãe que 

tinha um quilombo ali (TEREZA, 4º encontro GF). 

 

Uma forma de trabalhar a Lei 10.639/2003 fazendo referência local é exatamente 

levantar histórias dos negros que tenham ligação com o lugar de vivência dos alunos. Outra 

participante também situa a perspectiva de um trabalho a partir da localidade do que existe na 

nossa cidade de Prados: “pode ser a irmandade do Rosário, as igrejas construídas por eles [os 

negros]” (NA AGONTIMÉ, 6º encontro GF). Sobre isso, Freire ( s/a, p. 91) diz que: 

Oponhamos uma outra escola. A escola centrada na sua comunidade local, 

vinculada à regional e á nacional. Escola de trabalho, que se incorpore ao ritmo de 

uma sociedade em processo de desenvolvimento como a nossa. E não esta, que 

temos, pondo toda a sua ênfase no trabalho meramente informativo. 

 

Tereza comenta sobre a história do negro em Prados, o que a despertou querer saber 

mais, após estar no grupo discutindo a Lei 10.639/2003: 

Então, tem coisa que nem nós sabemos que tinha. Depois desse encontro eu fui 

perguntar... "ô mãe, teve quilombo em Prados?" "Teve". Diz ela que teve, com  

muito negro. A minha vó é descendente de escravo, aliás "descendente de escravo", 

ela era negra, muito negra, muito negra, " como se tivesse menos negro". Ela era 

negra e a mãe dela era escrava, foi escrava, foi escravizada. Então assim... 
(TEREZA, 6º encontro GF). 

 

Prados é uma cidade histórica com rico acervo a ser resgatado. Tereza nos aponta que 

as discussões no grupo focal despertaram seu interesse por saber sobre mais questões acerca 

desta historicidade em Prados e através de sua mãe colheu ricas informações de que aqui 

existiu: quilombos com muitos negros fugitivos. E Na Agontimé nos fala também da 

Irmandade do Rosário que é pertencente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja que foi 
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fundada para separar pretos e brancos na hora de praticarem a fé. Na cidade de Prados, temos 

a igreja e a festa em honra a Nossa Senhora do Rosário que resgata esta história através do 

Congado e suas músicas, herança deixada pelos negros. Nas nossas conversas no grupo, 

concluímos que esta seria uma forma de exaltar a cultura afro-brasileira fazendo referência à 

Lei 10.639/2003. 

Outras formas de se combater o racismo e exaltar o negro foram colocadas pelo grupo. 

Carolina conta que fez um bonito trabalho com o livro infantil “Menina Bonita do laço de 

fita”, em que a menina protagonista da história é negra. 

Então eu contei a história de como surgiu o racismo e trabalhei com eles. A gente 

fez um trabalho em que eu passei aquela história da princesa negra, o vídeo. O único 

filme que eu já vi que tem uma princesa negra, uma história de princesa. Eu passei o 

vídeo e a gente fez o livrinho "Menina bonita do laço de fita", a gente fechou com a 

dramatização naquele dia lá, capoeira, feijoada, foi... foi tudo assim (CAROLINA, 

5º encontro GF). 

 

A cultura africana é muito rica e geralmente focamos apenas na feijoada e na capoeira 

como forma de homenagear os africanos e seus descendentes. Há muito para se contar sobre 

os negros. A iniciativa de Carolina deve ser um exemplo de prática de pedagógica, pois 

explora a importância e a história dos negros, assim como surgiu o racismo. 

Na fala da docente a seguir, ela nos mostra a importância de fazer com que a 

comunidade escolar também conheça toda esta historicidade dos negros ligada à Lei 

10.639/2003. Para ela, não basta apenas os profissionais da escola conhecê-la. “Cabe à escola 

também apresentar essa lei para os pais e trabalhar de forma coletiva, família, escola e alunos” 

(ADELINA, 4º encontro GF). Os resultados virão se houver um trabalho coletivo das 

instituições escolares e família. 

Em conformidade com tudo isso a Participante complementa que “nós vamos colher 

bons frutos a partir do momento que a gente começar a semear ...” (ADELINA, 4º encontro 

GF). 

Adelina reconhece que a Lei já existe há quatorze anos e que nossos planejamentos 

não a contemplam. Para ela, o momento é propício para reflexão, uma vez que a Lei está 

sendo apresentada ao grupo de professores, é hora de reconstruir os planejamentos de forma 

mais séria. 

Tem quatorze anos que existe a lei e no nosso planejamento, a gente não abrange. É 

uma reflexão que a gente deve levar para fora desse momento aqui agora. É chegar 

na escola, esse final de ano e início do ano que vem, e rever nosso planejamento de 

uma forma mais séria, porque, às vezes, eu percebo que em dias de escolhas de  

livro, escolher um livro é uma coisa muito séria. Então você vê que tem professor 

que, infelizmente, não está nem aí, que não presta atenção. Olha, dá uma passada 
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"esse aqui tá bom". Isso é muito sério, assim como é sério também a gente estar 

levando para o nosso planejamento, é a lei que a gente está discutindo (ADELINA, 

6º encontro GF). 

 

O planejamento educacional das escolas Municipais da cidade de Prados, já 

comentado nesta pesquisa, é um documento ressaltado pelos professores por ser de referência 

para o trabalho docente e este, segundo Adelina, não está em conformidade com a Lei 

10.639/2003. Ela comenta que uma vez detectada esta falha, é o momento oportuno para revê- 

lo, refazê-lo com seriedade. “As primeiras reuniões do início do ano não é planejamento, 

então já vamos começar no planejamento!” (ADELINA, 6º encontro GF). 

Foi necessário criar uma Lei para ser colocada em pauta nas escolas a historicidade do 

negro de forma a torná-lo protagonista da história do nosso país, quanto a isso Maria nos diz 

que se houvesse um respeito mútuo entre as pessoas independente de sua cor ou qualquer 

outro atributo não precisaria ter criado uma Lei para tal. “Eu acho assim é tudo uma questão 

de respeito. Acho que assim, se tivesse respeito nem precisava de uma lei, não precisa existir 

uma lei para isso” (MARIA, 4º encontro GF). Contudo foi preciso criar uma Lei para obrigar 

os estabelecimentos de ensino a exaltarem a história do negro e ainda assim podemos concluir 

que, após mais de dez anos da promulgação da referida lei pelo então Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, não temos ainda ações concretas e contínuas acerca da Lei 10.639/2003 nas 

instituições escolares. O que ainda sobressai é tanto a ausência da discussão sobre a história 

do negro como a data instituída para a conscientização da importância do negro no Brasil. Na 

contramão desse movimento, Maria Firmina se posiciona a partir da leitura reflexiva da lei: 

Aqui fala de os estabelecimentos estarem trabalhando mais sobre a história, a cultura 

africana, enfatizando mais as coisas boas, positivas que eles trouxeram pra gente, 

não só falar da escravidão. Fala também do calendário escolar, que agora instituiu o 

20 de novembro como dia nacional da consciência negra. Então aqui fala mais da 

valorização, da cultura, do que ele trouxe para cá. (MARIA FIRMINA, 6º encontro 

GF). 

 

Trabalhar a cultura do negro de modo a reforçar o que de positivo ela nos trouxe e que 

vigora até os dias atuais é o propósito da Lei 10.639/2003. O professor enquanto mediador do 

conhecimento contribuirá muito para que este conhecimento seja elaborado a contento. 

No nosso sexto e último encontro, vimos muitos anúncios serem pronunciados pelas 

docentes ao vislumbrarem possibilidades de a Lei 10.639/2003 ser implementada. Até mesmo 

uma professora que não aceitava seu cabelo afro se libertou das amarras da sociedade, que 

impõem a “beleza” de um cabelo liso, para se aceitar, deixando de fazer tratamento alisante 

em seu cabelo. Este desabrochar pela aceitação de si mesmo se partejou na conscientização da 

Lei mencionada acima, pelo viés do valor das características afro-brasileiras, como também se 
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vendo num padrão de beleza diferente e não inferior. Nilma Lino Gomes em seu livro “Sem 

perder a raiz, corpo e cabelo como símbolos da identidade negra” contextualiza a questão do 

cabelo afro não ser o padrão de beleza bem visto pela sociedade brasileira. 

É minha intenção saber como estas pessoas pensam a questão da estética corporal 

negra em um país que, apesar da miscigenação racial e cultural, ainda se apoia em 

um imaginário que prima por um ideal de beleza europeu e branco (GOMES, 2008, 

p. 23). 

 

A consciência despertada nas participantes através de nossos encontros nos mostra que 

elas migraram de um padrão de ideias fincadas na europeização, para um padrão de que 

somos todos diferentes, porém iguais, e que ser diferente não é ser feio e menos gente. A co- 

pesquisadora afirma isso ao dizer que: 

Dentre o anúncio, uma fala de uma professora foi bem significativa, pois ela disse 

“ganhei mais autonomia” depois das discussões dos encontros do grupo focal 

dialógico. Ela disse ainda que começou a aceitar seu cabelo cacheado deixando de 

alisá-lo. Nesse sentido, houve mais uma fala: “é preciso ter coragem e deixar o 

preconceito de lado”. Assim, as professoras anunciaram que é preciso rever o 

planejamento, buscar outras fontes e ir além do livro didático, valorizar as culturas 

híbridas e continuar a fazer encontros como o que aconteceram para a pesquisa 

(Nota de campo da co-pesquisadora, 6º encontro GF). 

 

Assim, não apenas denunciando, mas anunciando ações possíveis para a 

implementação da Lei 10639/2003 finalizamos nossos diálogos com abertura para o novo, o 

recomeço de um combate contra o racismo e em favor da igualdade de direitos para negros, 

brancos, independente da raça, credo, sexo, etnia. Foram momentos muito importantes para 

todos os envolvidos. Foram muitos os aprendizados. E espero que os frutos desses encontros 

possam ser colhidos, segundo depoimentos das próprias participantes. A utopia que se 

anuncia é o “enegrecimento” de nossa educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: DIÁLOGO INACABADO 

 
 

Como explicar os altos níveis de fracasso entre 

estudantes de cor em sociedades que se consideram 

progressistas? 

 

(PAULO FREIRE, 1996) 

 

Paulo Freire nos faz uma interrogação na epígrafe que tem relação direta com o que 

desenvolvo neste trabalho, na busca por compreender como os professores das escolas 

públicas da cidade de Prados/MG estão se posicionando frente à Lei 10.639/2003 e quais os 

desafios que estão colocados para sua implementação no cotidiano escolar. Para Freire há um 

descompasso entre uma escola que se diz progressista, mas que não inclui de fato sujeitos 

vulneráveis como os negros, dando as mesmas oportunidades a todos. A educação tem  

sentido porque nada está pronto e acabado. Nós seres inacabados estamos sendo no mundo, 

aprendendo o tempo todo, ensinando, experienciando. Incompletos que somos, nos 

completamos uns com os outros, dialogando, fazendo-nos e refazendo-nos. Se fôssemos 

sujeitos prontos não faria sentido a existência da educação (FREIRE, 2016). Assim, Freire nos 

aponta o diálogo como possibilidade de descobertas, encontros e desencontros em que os 

sujeitos se constroem. 

Compreendo esta pesquisa como um grande diálogo. Diálogo com os sujeitos 

pesquisados e com o objeto de pesquisa. Diálogo com questões abertas e também com minhas 

buscas e descobertas. Tive a oportunidade de dialogar com importantes autores e com outras 

pesquisas que envolvem o tema Educação para as Relações Étnico-Raciais e a sua relação 

com o processo ensino-aprendizagem. A pesquisa foi um diálogo aberto, em que pude ir de 

corpo e alma ao encontro do outro e perceber-me na condição humana, como um ser em 

construção e inacabado, que na relação com o outro tem a oportunidade de posicionar-se em 

um processo de formação e transformação. O meu gosto por esta pesquisa se deu como 

educadora atuante nas escolas que ora propus investigar. Os primeiros contatos com o campo 

de pesquisa foram conduzidos pelo meu olhar de docente nestas escolas, com o 

questionamento de como os docentes nas escolas pradenses elaboram o conhecimento acera 

da Lei 10.639/2003 e quais os entraves postos para sua efetivação no dia a dia das instituições 

escolares. Chegar até aqui, no final da produção desta dissertação é, sem dúvida, o maior 

desafio que enfrentei na minha vida. Entrar para o curso do mestrado em educação não foi 

nada fácil, pois tive que me preparar infinitamente para isso, porém terminar o curso também 

é bastante complexo. Cheguei a duvidar de mim mesma, mas sem pensar em desistir. Andar 
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por um caminho desconhecido e me transformar em pesquisadora não foi fácil. Passei por 

muitos embaraços que insistiam em me derrotar, porém minha inserção no campo da 

pesquisa, em diálogo com as professoras das escolas pesquisadas, foi de fundamental 

importância para romper com minhas barreiras, problematizar minhas hipóteses e constituir o 

meu eu pesquisadora. Os sentidos construídos a partir dos diálogos com as docentes do grupo 

focal foram fundamentais para abrir o meu olhar em relação à pesquisa. 

Após os encontros nos grupos focais pude confirmar minha hipótese inicial de que a 

Lei 10.639/2003 não estava sendo implementada de forma a contemplar a história dos povos 

africanos e afro-brasileiros focando suas lutas, suas trajetórias desde a diáspora aos dias 

atuais. Pude perceber que a educação para as relações étnico-raciais se dá de forma esporádica 

e pontual levando em conta o dia 20 de novembro, dia estabelecido para consciência negra 

como forma de pensar sobre a raça negra e suas lutas empreendidas para se constituírem como 

“gentes” que são. Percebi também que o conhecimento elaborado nas salas de aula das escolas 

públicas municipais da cidade de Prados está muito voltado para a escravização sofrida pelos 

negros. 

Os livros didáticos, suporte muito utilizado nestas escolas, também contribuem muito 

para estereotipação dos negros. Os assuntos abordados nestes livros levam à negativação dos 

não brancos colocando-os como sujeitos menores. Ao mapear o campo do trabalho docente na 

educação pública municipal de Prados Minas Gerias deparei-me com a ideia de transformação 

desse trabalho, ou seja, das transformações ocorridas nesse campo do ensino, com vistas a 

denunciar o porquê da não implementação da Lei 10.639/2003, mas também com o objetivo 

de anunciar caminhos para sua efetivação. É porque percebi que o valor de minha pesquisa 

poderia estar justamente não apenas no propósito de trazer à tona a denúncia das professoras, 

mas os anúncios feitos tendo em vista a superação dos problemas que ora são apontados. 

Nesta pesquisa, encontrei-me mais profundamente com Paulo Freire, autor que eu já 

conhecia e que muito admirava, mas o que não imaginei é que seus escritos pudessem estar 

tão ligados à problematização desta pesquisa. Freire me apontou caminhos para se pensar a 

metodologia de forma dialógica para se refletir a humanização das pessoas negras nas escolas 

pesquisadas. Indicou-me o processo de dialogação no grupo focal junto às professoras, meio 

que as levou a nos mostrarem que as mesmas desconhecem a Lei 10.639/2003. Elas afirmam 

desenvolver trabalhos no tocante à Lei, porém as mesmas consideram que este trabalho está 

relacionado às formas de combate ao racismo quando este surge nas práticas escolares do dia 

a dia, ainda assim este trabalho nem sempre é elaborado proficuamente combatendo o 

racismo, e sim como forma de silenciamento do tema, uma vez considerado espinhoso e 
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difícil de ser tratado. A história do negro contada na escola desvaloriza o mesmo, e o branco é 

colocado em posição de destaque no processo educativo. Para Freire as formas de elaboração 

do conhecimento muitas das vezes não condiz com a formação do sujeito crítico, consciente, 

impondo-lhes um conhecimento bancário que se constitui em um depósito de conhecimentos, 

não respeitando os sujeitos e não levando em conta seus conhecimentos para reelaboração do 

saber (FREIRE, 1983). 

Nas análises das falas das professoras, elas colocam o porquê da não implementação 

da Lei 10.639/2003, denunciando os muitos entraves encontrados para que isso aconteça. Se 

negamos o direito da igualdade ao ser humano, estamos contribuindo para a desumanização 

dos sujeitos. E junto a Freire entendemos que “...a desumanização, mesmo que um fato 

concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que 

gera violência dos opressores e esta, o ser menos” (FREIRE, 1983, p.30). Vivemos em uma 

sociedade em que as desigualdades estão postas, porém não determinadas, estas podem ser 

convertidas desde que as pessoas possam ter seus direitos equalizados. Na concepção do 

autor, o mero depósito de conhecimentos compromete o desenvolvimento da consciência do 

mundo de que homens e mulheres fazem parte, justamente para que estes nele não interfiram 

conscientemente. 

Esta concepção “bancária” implica, além dos interesses já referidos, outros aspectos 

que envolvem sua falsa visão de homens. Aspectos ora explicitados, ora não, em sua 

prática sugere uma dicotomia inexistente homem-mundo. Homens simplesmente no 

mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores 

do mundo. Concebe a sua consciência como algo especializado neles e não aos 

homens como corpos conscientes (FREIRE, 1983, p. 71). 

 

Neste jogo de depósito de conhecimento nos sujeitos, vamos tornando os homens 

sujeitos mecânicos, impensantes, cheios de realidades prontas, indiscutíveis. Ao invés da 

unidade na diversidade, temos seres impotentes diante ao que assistem e sujeitos dominados. 

Quando deixamos de implementar um conhecimento tão transformador como as histórias dos 

africanos e afro-brasileiros, de modo a elevar a autoestima dos negros, pessoas tão renegadas 

na história do nosso país, estamos contribuindo com as dominações dos sujeitos. As docentes 

da cidade de Prados participantes do grupo focal alegam não trabalhar, não porque não 

queiram, mas por falta de “aparatos” que lhes deem segurança e preparo na elaboração de tal 

conhecimento. Para as docentes falta material que contemple o tema da Lei. Os livros 

didáticos negam a história dos africanos e afro-brasileiros pelo viés da luta empreendida e da 

cultura historicamente legada a todos nós. A formação em nível superior das docentes para 

lidar com a temática africana e afro-brasileira, segundo nos relataram, é frágil, e na formação 
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continuada e em serviço também não se vê nada relacionado à educação para as relações 

étnico-raciais. Na escola, há excessos de conteúdos para serem abordados e que não são 

relevantes e as avaliações sufocam o trabalho exigindo resultados imediatos e voltados 

prioritariamente à formação dos alunos para o campo profissional. Os discursos das 

professoras, nesse sentido, não só demonstram a falta de condições materiais, como também a 

problemática das condições não-materiais, ou seja, das próprias relações estabelecidas no 

interior das escolas, seja entre os pares, como também com os educandos na concretização do 

trabalho docente. Para as professoras algo muito relevante a se ressaltar é que o despreparo 

para lidar com um tema tão relevante é de toda a escola e de toda a equipe escolar e não tão 

somente dos docentes. 

Desta forma todos estão despreparados para lidar com o assunto. Assim denunciados 

os impasses para a implementação da Lei 10.639/2003, também se construíram os anúncios 

para sua concretização, caminho propício ao inédito viável: formação em nível superior e em 

serviço, escolhas de livros didáticos que foquem o negro como protagonistas da história e 

também mostrem a formação do Brasil com a rica cultura africana. Além disso, segundo as 

professoras, é necessário encarar que o racismo existe e que o ideal do embranquecimento foi 

algo forte que deixou marcas negativas na raça negra. Por sua vez, a formalização de um 

trabalho bem elaborado evocando a Lei 10.639/2003 também pode contribuir com o combate 

ao racismo instituindo o negro como protagonista de nossa história, mas para que isso 

aconteça, afirmam as professoras, é preciso envolvimento de todos com a ação de educar nas 

instituições escolares de Prados. 

A minha própria prática como professora da educação básica possibilitou-me refletir 

sobre a realidade na qual estou inserida e os tensionamentos que estão postos para a 

problematização deste tema da Lei. No percurso da própria pesquisa fui desatando os nós e 

me encontrando. Nas discussões com as professoras do grupo focal teci a cadeia de ideias 

necessária para encontrar as respostas provisórias que buscava e o entendimento para novos 

caminhos a percorrer. No grupo focal pude ouvir muitas vozes e nestas vozes um entrelaçar  

de trocas de saberes donde vi surgir novas ideias, novas possibilidades de resolução da 

problemática posta em pauta. 

O que pude confirmar nos diálogos desta pesquisa, é que o debate sobre a Educação 

para as relações étnico-raciais tem demonstrado que as conquistas e direitos da população 

negra foram obtidos a partir de ações empreendidas pelos movimentos negros. E que após 

quinze anos da alteração da LDB, que passou a vigorar com os acréscimos promovidos pela 

Lei Nº 10.639/2003, apesar de seus avanços na sociedade brasileira, ainda são perpetuadas as 
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ideologias raciais, que paralelamente à prática do racismo, do preconceito, discriminação e 

desigualdades raciais, apregoam a democracia racial e mascaram ainda mais o problema. 

Aliado a isso, Paulo Freire aponta que: 

A concepção e a prática da educação que vimos criticando se instauram como 

eficientes instrumentos para este fim. Daí que um dos seus objetivos fundamentais, 

mesmo que dele não estejam advertidos muitos do que a realizam, seja dificultar, em 

tudo, o pensar autêntico. Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos 

“conhecimentos”, no chamado “controle de leitura”, na distância entre o educador e 

os educandos, nos critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há 

sempre a conotação “digestiva” e a proibição ao pensar verdadeiro (FREIRE, 1983, 

p. 73) 

 

O autor nos mostra que a prática da educação palavreira contribui para formação do 

ser inautêntico. A educação de modo vertical, em que os conhecimentos são transmitidos aos 

seus educandos de uma forma única coíbe o educando de uma formação na sua totalidade. 

Poderemos alcançar de fato a igualdade de direitos para todos se levarmos nossos alunos a 

entenderem as diferenças como uma riqueza cultural constituinte de nosso país, e também que 

as consequências do que aconteceu no passado não foram só imediatistas, muito pelo 

contrário, são duradouras, pois perpetuam ao longo do tempo, em diferentes contextos e de 

várias formas. Nessa mesma lógica, percebemos que os atos de hoje, sejam eles positivos ou 

negativos, podem influenciar o futuro, podendo a educação ser o meio para fazermos as 

mudanças necessárias em favor dos menos favorecidos. 

Por isso, enxergamos a escola como uma instituição social que pode contribuir para a 

formação de sujeitos críticos e que possam interferir na sociedade, especificamente em 

oposição ao racismo, ao preconceito e à discriminação raciais; que os professores possam 

contribuir para a formação de outro olhar; e que a formação inicial e continuada de 

professores sejam espaços propícios ao diálogo e à abordagem dessa complexa questão. A 

instituição escolar, espaço fundamental de vivência da criança deve também propiciar à 

mesma uma formação conscientizadora que a permita reconhecer qual é o seu papel no 

mundo, e para isso os profissionais da educação devem ser preparados com uma formação que 

privilegie o ensino-aprendizagem de forma plena e holística. 

Ao abordar a formação de professores significa que compreendemos os sujeitos que 

estão sendo formados como sujeitos históricos, capazes de empreender mudanças por meio de 

sua área de atuação; significa que eles devam possuir saberes e experiências que podem 

dialogar com o conhecimento acadêmico, e não simplesmente serem moldados por ele. 

Formar professores para atuar no contexto escolar, a nosso ver, não é sinônimo de ensiná-los a 

ter a habilidade de se adaptar e funcionar bem no mercado de trabalho e no universo social e 
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culturalmente instituído na escola. Significa que os futuros professores podem objetivar 

entender cada vez mais as complexidades existentes na sociedade, e por meio de suas ações 

contribuírem para fissuras nas relações de poder e dominação, como aquelas que envolvem as 

relações raciais e suas ideologias. No caso dos professores da Rede Pública Municipal de 

Prados defendo a necessidade de uma formação que além de esclarecer, forme crítica e 

reflexivamente estes docentes. Dessa forma há possibilidades de ser inserido o debate acerca 

das relações raciais, não somente combatendo o racismo, o preconceito e a discriminação 

raciais, mas contribuindo com a construção de novas possibilidades para que a população 

negra possa reorientar sua história e trajetória. Isso ainda não ocorre, como nos apontou o 

campo da pesquisa e a literatura estudada. Mas, acalentamos junto a Freire (2015, p. 278), a 

crença de que: 

Faz parte do sonho da libertação, da busca permanente da liberdade, da vida, a 

superação processual de todas as formas de discriminação. A educação crítica, 

desocultadora, joga um papel indiscutível neste processo. E será tanto mais eficaz 

quanto na experiência cotidiana da sociedade diminua a força dos processos 

discriminatórios. Não podemos esperar uma prática educativa de natureza 

libertadora de uma educadora ou de um educador reacionário, da mesma forma que  

a ação democrática verdadeira pouco efeito tem, se realizada de forma isolada, num 

contexto pesadamente racista. 

 
O papel do educador ou da educadora progressista pode ser o de criar mecanismos de 

transformação da realidade opressora em que vivemos. Desta forma a mesma pode ser o 

caminho para formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, podemos 

depositar grande esperança na educação como o principal instrumento de libertação e 

transformação social como luta contra as mazelas que negam os direitos iguais de todos os 

cidadãos. A prática política realizada por seres humanos determinados que percebem o real 

valor da unidade na diversidade como uma prática pedagógica é sem dúvida indispensável na 

luta contra qualquer forma de dominação (FREIRE, 2015). Assim sendo, Paulo Freire nos 

revela mais uma vez o diálogo como forma de criticizar o educando, por isso, 

o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidariza o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no 

outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes (FREIRE, 1983, p. 93). 

 

Ao concluir, por enquanto, o presente trabalho, temos a certeza de que o diálogo em 

Freire contribuiu para a construção de um olhar mais crítico pensando em uma formação do 

sujeito na atualidade, um ser da práxis, consciente, agente produtor de discursos e práticas 

transformadoras. Pudemos perceber que as condições sócio-políticas que nos envolvem 
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interferem diretamente na educação, mas não a determinam. Realizamos uma discussão 

acerca da formação do sujeito crítico no contexto escolar e vimos que nas relações do 

cotidiano da sala de aula com vistas a formar um cidadão conscientizado, há muito a ser 

mudado para que uma educação libertadora e democrática possa se efetivar. Esta pesquisa 

aponta caminhos para a mudança no dia a dia das escolas de Prados/MG de forma realista. 

Enquanto educadora e agora também pesquisadora volto para a sala de aula com um novo 

olhar sobre a educação de Prados na busca constante por um jeito novo de se fazer educação. 

A mudança em relação ao negro só poderá acontecer se reflexão e ação se derem, no 

cotidiano escolar, por meio conceitual, atitudinal e procedimental. E tal fato precisa acontecer 

continuadamente, transversalmente, e não mais pontualmente. 
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ANEXO 1 HISTÓRICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PRADOS/MG 

 

Aquino Carlos do Nascimento – foi um dos grandes lideres da região das Pitangueiras, zona 

rural do município, onde se situa a escola com o seu nome. 

Foi eleito vereador para a legislatura 1947/1951 

Escola Rural “Aquino Carlos” – situada no povoado de Pitangueiras, município de Prados. 

Lei de criação – 90 

Data de aprovação – 04/11/1952 

Inicio de funcionamento – 09/02/1947 

 
Getúlio Silva, um grande nome da história Pradense, exerceu o cargo de Prefeito de Prados 

(nomeado) nos seguintes períodos: 01/09/1937 a 21/11/1945, 05/12/1945 a 13/12/1945 e 

20/12/1946 a 22/09/1946. Muito inteligente, era um poeta nato. Musico exímio, animava 

todos os bailes do antigo Pradense Clube. Um dos maiores entusiastas de nossa terra, foi líder 

politico até a morte. 

Escola Rural “Getúlio Silva” Situada no povoado de Vitoriano Veloso, Município de Prados. 

Lei de criação – 548 

Data de aprovação – 28/03/1927 

Inicio de funcionamento – 01/03/ 1914 

 
 

O Monsenhor Francisco Eduardo de Assis, pároco de Prados no período de 1937 a 1973. 

Deixou legado espiritual inesquecível além das importantes obras sociais que implantou em 

todo o município: Santa Casa de Misericórdia, Posto de Saúde, Hotel, Cinema, Empresa de 

ônibus, etc. faleceu em 1973. 

Escola Rural “Monsenhor Assis” – Situada no povoado de Carandaí do Livramento, 

Município de Prados. 

Lei de criação – 548 

Data de aprovação – 28/03/1977 

Inicio de funcionamento – 04/03/1932 

 
O Maestro Adhemar Campos Filho nasceu e morreu em Prados (1927 – 1997). Um dos 

maiores expoentes da cultura pradense, dedicou toda sua vida a música. 

Compositor, professor de música, regeu como grande maestro a orquestra, coral e banda da 

Lira Ceciliana, por várias décadas. Conhecedor profundo de diversas disciplinas. Foi 
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professor do antigo Ginásio São José e sempre esteve à frente dos momentos culturais da 

cidade. 

Escola Municipal Maestro Adhemar Campos Filho 

Lei de Municipalização – 9.111/98 

Data de aprovação – 28/02/1998 

Inicio de funcionamento – 08/02/1998 

 
O Professor Antônio Américo da Costa, nasceu e faleceu em Prados (1867 – 1944). Amigo 

incondicional de sua terra natal aqui passou toda a sua vida, dedicado ao magistério e à 

música. Foi regente da Lira Ceciliana até a morte. Intelectual, gostava muito de escrever. 

Publicou muitos artigos no jornal local. Seus filhos, quase todos, herdaram a sua vocação 

artística e musical e o interesse pela literatura. 

Escola Municipal Professor Antônio Américo 

Lei de Municipalização – 9.310/98 

Data de aprovação – 01/07/98 

Inicio de funcionamento – 08/02/98 

A Escola Municipal Professor Antônio Américo, antes funcionava como Escola Estadual, 

Decreto nº 2385 de 17/12/1946. 
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ANEXO 2 DISPARADORES DE SENTIDOS UTILIZADOS NOS ENCONTROS DO 

GRUPO FOCAL REFLEXIVO COM ABORDAGEM FREIREANA24
 

 

Imagens das opressões: Encontro I do Grupo Focal Reflexivo 
 

Figura1 

Figura 2 

 

 

 
Figura 3 Figura 4 

 

 

 

Figura 6 

 

 

 
 

24 As imagens utilizadas nos encontros do grupo focal reflexivo com abordagem freireana foram retiradas do 

Google Imagens. 

Figura 5 
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Imagens de Racismo: Encontro II 
 

 

 

 
 

Figura 7 Figura 8 

 
 

Figura 9 
 

 
 

 

 

Imagens de racismo na escola: Encontro III 

Figura 10 
 

 

 

 
Figura 11 

 

Figura 12 
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O texto da Lei 10.639/2003: Encontro IV 
 

 

 

Fonte: www.planalto.gov.br 
 

 

http://www.planalto.gov.br/
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Figura 17 
Figura 18 

 
 
 

A lei 10.639/2003 na escola (entraves): Encontro V 
 

 
 

Figura 13 
 

 
 

 

 

 

A lei 10.639/2003 (anúncios): Encontro VI 

Figura 14 
 

 

 

 

Figura 15 
Figura 16

 

 



176 
 

 

 
 

APÊNDICE A – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL 

 

Prados, 10 de setembro de 2017 

 
 

Aos professores das escolas Municipais da cidade de Prados/Minas Gerais 

Assunto: Convite para participação no grupo focal. 

O meu nome é Rosilaine G. P Ferreira, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Processos Socioeducativos e Práticas Escolares pela Universidade Federal de São 

João del-Rei (PPEDU), orientanda da Profª Drª Bruna Sola da Silva Ramos e membro do 

Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico (GECDiP).Venho por meio desta convidá-

los a participar de um grupo focal da pesquisa intitulada “compreender como os professores 

das escolas públicas da cidade de Prados/ MG estão se posicionando frente à Lei 10.639/2003 

e quais desafios estão colocados à sua implementação no cotidiano escolar.” Quais as 

denúcias/anúncios estão propostos para a lei 10.639/2003 nas escolas pradenses. Deste modo, 

necessito da participação de professores, mediante escolha sob critérios, para fazer parte de 

uma entrevista, cujo local e horário serão marcados de acordo com a disponibilidade do 

professor. Agradeço antecipadamente a colaboração e boa vontade, e coloco-me à disposição 

para fornecer mais informações pelo e-mail: laninhadosaracura@yahoo.com.br 

Cordialmente, 

Rosilaine Geralda do Patrocínio Ferreira 

mailto:laninhadosaracura@yahoo.com.br
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) participante: 

 
 

Sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

São João del-Rei. Estou realizando uma pesquisa de mestrado sob a orientação da professora 

Drª Bruna Sola da Silva Ramos, cujo objetivo é compreender como os professores das 

escolas públicas da cidade de Prados/ MG estão se posicionando frente à Lei 10.639/2003 

e quais desafios estão colocados à sua implementação no cotidiano escolar. Sua 

participação é parte fundamental em um grupo focal, em que dialogaremos sobre o tema, que 

será gravada, se assim você permitir, e que tem a duração aproximada de 1h 00 min. A 

participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de 

continuar em qualquer momento, possui a absoluta liberdade de fazê-lo. Na publicação dos 

resultados desta pesquisa, caso não seja feita orientação em contrário, sua identidade será 

mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam 

identificá-lo. Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você 

contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

no e-mail: 

laninhadosaracura@yahoo.com.br 

Atenciosamente 

 

Nome e assinatura da estudante Local e data 
 
 

Nome e assinatura da professora orientadora 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 

termo de consentimento. 

 

Nome e assinatura do participante Local e data 

mailto:laninhadosaracura@yahoo.com.br

