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O VALOR DA PLURALIDADE CULTURAL E O CURRÍCULO ESCOLAR NA 

CONCEPÇÃO DO PROFESSOR 

 

Benjamim Machado de Oliveira Neto1 
 

 

RESUMO 

A pesquisa busca elaborar um estudo acerca do tema o valor da pluralidade cultural e o 

currículo escolar na concepção do professor, para o qual foi desenvolvido um roteiro de 

entrevista para ser aplicado a um professor de uma escola de Ensino Fundamental I, em 

uma instituição denominada de Raimundo Marques de Almeida, na cidade de Quixadá, 

no interior do Ceará. O principal objetivo é de fazer uma análise sobre a importância do 

currículo de valorizar a diversidade, a igualdade e a inclusão, o que mostra a função do 

educador no momento de construir o saber relacionado aos valores, às crenças, à 

identidade de gênero e às relações étnico-raciais. Discutir sobre a ação pedagógica não 

abordar somente o conteúdo das matérias, mas que a sala de aula é um local que tem 

pessoas de vários grupos sociais e que cada um apresenta uma identidade. Refletir acerca 

da instituição rever as práticas e os métodos que solucione a exclusão no contexto escolar. 

A metodologia utilizada teve como fundamento a investigação bibliográfica, documental 

e a entrevista semiestruturada com um professor do colégio em questão. As literaturas 

estão ligadas a um conjunto de estudiosos e profissionais, sendo eles: André (2012); 

Apple (1999); Moreira e Silva (1994); Morin (2002). Nos dias atuais, o assunto 

pluralidade cultural está ganhando mais espaço e se tornando uma expressão usada em 

diversos setores do meio social, e nota-se que é possível identificar a existência do 

processo de mudança e transformação que abrange o ambiente familiar, a escola, o 

trabalho, a televisão e a internet. Por isso, a discussão em torno da diversidade vem 

preenchendo a uma parte considerável dos espaços da sociedade, pois cada pessoa é 

diferente e possui uma identidade, sendo um assunto que engloba, principalmente, a 

relação entre a escola e alunos. . 

 

Palavras-chave: Pluralidade cultural. Currículo escolar. Concepção do professor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca elaborar uma pesquisa sobre o tema o valor da 

pluralidade cultural e o currículo escolar na concepção do professor, sendo um estudo que 

utiliza um questionário para entrevistar o docente da escola Raimundo Marques de 

Almeida, para que seja possível construir uma reflexão e a compreender que uma das 

funções do colégio é trabalhar a identidade, a liberdade e as diferenças sociais junto com 

os alunos. 

A referida pesquisa tem por objetivo de abordar o estudo sobre a pluralidade 

cultural e currículo na concepção do professor, sendo um assunto que engloba a escola, 

os jovens e a sociedade, como um momento ímpar para criar um diálogo e analisar se a 

instituição tem uma prática pedagógica que busca acolher os alunos que apresentam uma 

cultura e identidade diferente dos outros. 

Discutir sobre a ação pedagógica não abordar somente o conteúdo das matérias, 

mas que a sala de aula é um local que tem pessoas de vários grupos sociais e que cada um 

                                                           
1 Graduando no curso de Pedagogia, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central – 

FECLESC. benjamim.neto@aluno.uece.br. 

mailto:benjamim.neto@aluno.uece.br
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apresenta uma identidade; Refletir acerca da instituição rever as práticas e os métodos 

que solucione a exclusão no contexto escolar. 

A pesquisa tem por justificativa analisar a importância da escola e o papel do 

professor no momento de trabalhar a cultura, a identidade e as diferenças, com a 

finalidade de conhecer as práticas, a compreender a realidade da instituição e os métodos 

utilizados para trabalhar a questão da discriminação e exclusão dos grupos sociais no 

contexto escolar. 

Por sua vez, o trabalho pretende alcançar uma pesquisa que promova a discussão 

sobre a escola não abordar somente o conteúdo, já que a sala de aula é um local que tem 

pessoas de vários grupos sociais e que cada um apresenta uma identidade, tendo em vista 

que é momento onde o sujeito passa por transformações no meio social, que mostra a 

importância de analisar a particularidade, a subjetividade e as necessidades dos alunos. 

O procedimento metodológico utilizado no estudo teve como base metodológica 

a pesquisa bibliográfica, documental e a entrevista semiestruturada com um docente, na 

busca de analisar a visão do educador sobre a pluralidade cultural e o currículo escolar, 

tais como: André (2012); Apple (1999); Hall (1994); Silva (2000). 

O conteúdo da entrevista foi dividido em 10 perguntas, direcionadas para um 

professor, sendo um roteiro de entrevista que abrange: a importância do educador de 

compreender a questão da diversidade cultural; se a escola combate o desrespeito, a 

discriminação e a exclusão dos grupos oprimidos; analisar o projeto político-pedagógico 

da escola; conhecer a Lei n 10639/2003, de 09 de Janeiro de 2003, que estabelece a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”; como são articulados 

elementos como o currículo, o multiculturalismo e as estratégias pedagógicas; verificar 

de qual forma os educadores estão trabalhando o panorama atual sobre a pluralidade e o 

caráter multicultural da sociedade; de que modo os professores têm se inteirado das lutas 

e conquistas das classes minoritárias. 

Os tópicos desenvolvidos na pesquisa teve uma abordagem breve acerca dos 

conteúdos e das informações expostas no estudo em questão, mas que procurou, de uma 

forma geral, trazer uma análise reflexiva sobre os aspectos gerais da cultura, a pluralidade 

cultural e o currículo escolar na visão do professor, com base nos seguintes assuntos: 

noções gerais da cultura, identidade e diferenças sociais; diversidade cultural no âmbito 

escolar; currículo escolar e diversidade cultural;  

 

NOÇÕES GERAIS DA CULTURA, IDENTIDADE E DIFERENÇAS SOCIAIS 

 

Com apresentação do conteúdo acerca do resumo e introdução, como uma forma 

de conhecer os principais assuntos do artigo, deve-se começar o próximo tópico do 

trabalho e o desenvolvimento do mesmo, no caso, as noções gerais sobre a cultura, 

identidade e diferenças sociais. 

De uma forma geral, a cultura foi construída ao longo do tempo e por um processo 

social envolvendo vários grupos, com base em um conjunto de saberes, valores, ideias, 

regras, costumes, hábitos e crenças, que é reproduzido por cada pessoa em contato com o 

meio que está inserido e nas interações com os outros, passando de uma geração para a 

outra, sendo uma situação que possibilita criar a identidade e as diferenças na sociedade 

(MATTA, 1986). 

A construção de diferentes grupos sociais na civilização é um processo de 

descoberta de novos hábitos, pensamentos e estilos de vida, que permite a modificação e 

transformação da cultura no decorrer da história, bem como é um sentimento de pertencer 

a uma determinada sociedade que apresenta atributos ligados as crenças, a etnia, gênero, 

valores, pensamento, língua, religião e território.  
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Assim, a cultura do povo brasileiro é composta por diversas identidades e 

diferentes grupos sociais, que possuem um conjunto de características, hábitos, 

linguagem, costumes, pensamentos e comportamentos específicos do povo brasileiro, 

sendo um país mundialmente conhecido por uma pluralidade de etnia, raça e gênero e, ao 

mesmo tempo, é um território rico em belezas naturais e história. 

O autor Roberto da Matta (1986, p. 123) produziu um estudo sobre a cultura e 

como tal instrumento não engloba somente o processo histórico, mas representa a vida e 

a forma de viver dos grupos sociais na civilização, que mostra uma outra forma de analisar 

o assunto e que é primordial para acrescentar na estrutura do trabalho: 
 

Para nós, “cultura” não é simplesmente um referente que marca uma 

hierarquia de “civilização”, mas a maneira de viver total de um grupo, 

sociedade, país ou pessoa. Cultura é, em Antropologia social e 

Sociologia, um mapa, um receituário, um código através do qual as 

pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam 

o mundo e a si mesmas.   

 

Conforme o pensamento do estudioso, nota-se que a cultura vai além de costumes, 

hábitos e crenças como a maioria dos intelectuais pensam, já que abrange as áreas da 

Antropologia e Sociologia, sendo um conhecimento que produz e reproduz uma 

diversidade de comportamentos e variações de expressões de como as pessoas observam 

o mundo, que possibilita transformar si próprio e a sociedade. 

Por sua vez, a identidade da população brasileira foi constituída por meio de lutas 

e construída de forma tradicional, com base em valores familiares, religiosos e culturais, 

tendo a casa como um lugar que representa o acolhimento a família, a igreja que simboliza 

um local sagrado e a sociedade como um ambiente composto por diferentes grupos 

sociais, que formam um sistema democrático e modo de viver dos cidadãos no país. 

A identidade é um processo social que é construído no decorrer da vida e em 

contato com o meio no qual o indivíduo faz parte, devendo existir a inclusão e a 

participação de todos os grupos nos espaços da sociedade, como é possível analisar o 

posicionamento do estudioso Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 97), como uma forma de 

compreender representatividade do povo brasileiro: 
 

A identidade é tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma 

construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsciente, inacabada. A identidade está ligada as estruturas 

discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de 

representação. 

 

O referido autor explica, com base no estudo que desenvolveu, que a identidade 

não é somente um conjunto de características, pensamentos e comportamentos formados, 

mas é uma estrutura que se constrói, muda, cria, produz, transforma e reinventa, que 

possibilita modificar a si mesmo e a sociedade, sendo um sistema amplo de 

representações e conquistas culturais no decorrer da história. 

Dessa forma, a identidade é um processo inacabado que muda a todo momento e 

como as pessoas enxergam o mundo, que tem o poder de transforma a si próprio, a 

sociedade e o contexto histórico, já que o aprendizado é desenvolvido com o passar do 

tempo e nas relações sociais, tornando-se uma herança cultural e passado de uma geração 

para a outra, como uma forma de participação e expressão dos grupos. 
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Para entender o processo da cultura, identidade e diferenças sociais no Brasil, 

analisa-se a obra do estudioso Stuart Hall (1999, p. 74), que explica a dominação social e 

a divisão da sociedade, onde um grupo precisa impor superioridade a outros ou negarem 

as demais classes para reafirmar uma posição na civilização, sendo uma forma de poder 

que tem influência no momento de incluir ou excluir as pessoas: 
 

Colocadas acima do nível da cultural nacional, as identificações 

“globais” começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar, as 

identidades nacionais (...) Os fluxos culturais entre as nações, e o 

consumismo global criam possibilidades de “identidades partilhadas” – 

como “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” para os mesmos 

serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no 

tempo. Á medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas 

e influências externas, é difícil conservar as identidades culturais 

intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas do 

bombardeamento e da infiltração cultural.  

 

De acordo com o estudo do autor, observa-se que a cultura, identidade e diferenças 

sociais deveriam andam de mãos dadas, sendo um processo natural e próprio da 

construção da diversidade na civilização, já que cada pessoa tem um conjunto de 

particularidade e subjetividade, independente da questão econômica, regional, ideológica, 

política e intelectual, mas a negação ou superioridade de outros grupos afetam as demais 

classes, por meio de dominação e imposição, tornando-se um instrumento de controle que 

influência a forma de pensar, agir e ser do povo. 

 

O VALOR DA DIVERSIDADE CULTURAL NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

Conforme a exposição que vem sendo feita no artigo, torna-se conveniente 

abordar a questão da diversidade no contexto escolar, sendo um assunto que mostra a 

importância de existir uma prática pedagógica que englobe não apenas o conteúdo das 

disciplinas, mas que venha construir um ambiente que trabalhe o multiculturalismo. 

A pluralidade cultural no âmbito da escola é um assunto que precisa ser valorizado 

e tratado diariamente na sala de aula, para que seja possível construir a reflexão que não 

é apenas um movimento de lutar pela diversidade, mas que a instituição, os professores, 

os profissionais, a família e todos os envolvidos venham a contribuir com tal processo de 

conscientização e igualdade. 

Para entender a importância de uma das funções da escola, do professor e da 

prática pedagógica em favor da igualdade, da conscientização e o respeito no contexto 

escolar, torna-se conveniente mencionar o pensamento do autor João Maria André (2012, 

p. 103-104) sobre o assunto: 
 

O teatro, a dança, a música e a pintura, por exemplo, oferecem-se 

frequentemente como espaços de interiorização e de aprofundamento 

da mestiçagem entendida como diálogo intercultural e o seu 

acontecimento sob a forma festiva e celebrativa inscrevem as suas 

propostas como excelentes interfaces para uma vivência plural de 

fundos, materiais, horizontes e modos de sentir que se misturam e 

procuram harmonias que a discussão das ideias nem sempre consegue. 
 

Conforme o pensamento do estudioso, analisa-se que a escola é um ambiente que 

possibilita construir momentos de conhecimento, de experiências e de manifestação 
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cultural, sendo uma situação que envolve os valores, a liberdade de expressão e o respeito 

ao próximo, devendo os professores utilizarem do método pedagógico para desenvolver 

atividades culturais e sociais, com a finalidade de estabelecer o diálogo, a convivência e 

o debate. 

Dessa forma, a escola não é somente um espaço para adquirir os saberes e aprender 

os conteúdos, de um ensino tradicional e de uma prática conservadora, mas dos 

professores apresentarem uma um método pedagógico juntamente com o currículo para 

ensinar conceitos de igualdade, o respeito, a socialização e a construção do conhecimento 

de forma geral, devendo utilizar de planejamentos que incluam os diferentes grupos 

sociais e culturais. 

No entanto, a escola é um lugar que depende de recursos e de investimentos do 

governo, sendo um procedimento que está ligado às políticas públicas e aos programas 

da educação. Estes deveriam criar planejamentos e estratégias para refletir acerca de um 

currículo que englobe a diversidade cultural e construir uma realidade multicultural no 

contexto escolar. 

O estudo de Antonio Flavio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (1994, p. 59) é 

primordial para explicar a relação das políticas públicas no contexto escolar, sendo uma 

abordagem que mostra a importância da educação e o currículo de apresentar um 

conteúdo que englobe a política em sala de aula. Os autores analisam:  
 

A educação está intimamente ligada à política da cultural. O currículo 

nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre 

parte de uma tradição seletiva, resultado de uma seleção de alguém, da 

visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É 

produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas, que organizam e desorganizam um povo. 
 

Segundo os estudiosos, a educação não compõe as informações e conhecimentos, 

mas, trata-se de saberes ligados à cultura e política, devendo o currículo em conjunto com 

o professor desenvolver uma prática que abrange o meio social, a participação do povo e 

a comunidade, devendo-se construir um trabalho coletivo e uma ação pedagógica, para 

que seja possível implantar uma pedagogia que contribua para a democracia. 

Para implantar uma ação pedagógica que favoreça a diversidade cultural e a 

democracia, deve-se incluir na pesquisa o conteúdo sobre a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional, a LDB, em seu artigo 26, que menciona a organização do currículo 

em favor de uma educação diversificada que contempla o ensino fundamental e médio, 

devendo a escola ter uma função social e levar em conta a realidade dos alunos.  

 

CURRÍCULO ESCOLAR E DIVERSIDADE CULTURAL 

 

Para entender o tópico acerca do currículo e a pluralidade cultural, deve-se 

mencionar que a diversidade faz parte do mundo e que está presente em todos os espaços 

da sociedade, sendo representado por diversos grupos sociais espalhados no território 

geográfico e que simbolizam as diferenças de gênero, raça, etnia e crenças. 

A pluralidade cultural não representa apenas os diferentes grupos sociais e as 

relações entre as pessoas durante a história, mas simboliza a riqueza de um país e de um 

povo que expressa as diversas formas de conhecimento e de estilo de vida, que é composto 

por um conjunto de ideias, pensamentos, costumes, valores e hábitos, sendo um processo 

que abrange uma sociedade multicultural. 
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Para compreender a diversidade cultural e a relação dos vários grupos sociais, 

analisa-se o pensamento do estudioso Edgar Morin (2002, p. 300) acerca de tal processo 

que ocorreu na sociedade: 
 

Uma cultura é um conjunto de saberes, de savoir-faire, regras, 

estratégias, hábitos, costumes, normas, interdições, crenças, ritos, 

valores, mitos, ideias, aquisições, que se perpetua de geração em 

geração, reproduz-se em cada indivíduo e alimenta por geração e 

regeneração a complexidade individual e a complexidade social. A 

cultura constitui, assim, um capital cognitivo, técnico e mitológico não 

inato. 
 

Conforme a explicação do autor sobre a cultura ser um conjunto de valores e que 

o mesmo é construído no decorrer da história, sendo um processo que é repassado de uma 

geração para outra, analisa-se que é uma construção complexa entre o sujeito e a 

sociedade, que mostra um sistema composto por diversos grupos, raças e classes.  

Com base em uma sociedade que é composta por diversos grupos sociais e por um 

povo que representa um conjunto de crenças, sendo uma pluralidade cultural rica de 

gênero, de raças, de etnias e de classes, analisa-se que o currículo escolar não valoriza as 

culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, onde estabelece uma educação que não 

reflete sobre tais assuntos e nem busca conhecer o contexto histórico de que estas pessoas 

fazem parte. 

Nesse sentido, o currículo escolar apresenta um conjunto de informações e 

conteúdos neutros, com a finalidade de que o estudante decifre e codifique o 

conhecimento que adquire durante o período escolar, sendo uma herança da educação 

tradicional e que simboliza a reprodução conservadora dos saberes, demonstrando uma 

negação em relação às pessoas que fazem parte da diversidade cultural e dos grupos que 

pertencem às culturas afro-brasileira, africanas e indígenas.  

O estudioso Michael Apple (1999, p. 77) traz um conteúdo que explica a relação 

do currículo e a educação que abrange os grupos dominantes, com um modelo 

conservador e que reproduzia o conhecimento como forma de poder, sendo uma situação 

que gera o conflito de classes: 
 

Foucault lembrou-nos de que, se quisermos compreender como 

funciona o poder, basta que olhemos para as margens, basta que 

observemos os conhecimentos, autocompreensão e a luta daqueles que 

foram relegados à condição de “outros” por poderosos grupos dessa 

sociedade [...] pessoas de cor, mulheres que se recusam a aceitar o 

controle alheio sobre suas vidas e corpos, gays e lésbicas, os pobres e, 

bem sei por minha própria experiência a vibrante cultura da classe 

trabalhadora. É a partir do conhecimento dessas diferenças que o 

diálogo do currículo pode prosseguir. 

 

De acordo com o autor, para que seja possível entender a relação da diversidade 

cultural no contexto escolar e o currículo, deve-se, inicialmente, buscar entender como 

funciona o poder que envolve as classes dominantes e quanto é uma situação que causa 

os conflitos dos grupos sociais, sendo uma situação que mostra a importância de criar um 

currículo escolar que aborde tais problemas e diferenças. 

Assim, a pluralidade cultural é um fenômeno que está presente no contexto 

histórico e social de todas as pessoas, devendo a escola valorizar tal diversidade, sendo 

uma das forma para evitarem a exclusão e discriminação entre os estudantes, onde a 
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educação tem a função de contribuir para o processo de formação de indivíduos para que 

tenham a noção da realidade e que venham respeitar as diferenças. 

Para que seja possível os estudantes terem uma formação que conscientize sobre 

a realidade, o respeito as diferenças e o entendimento da própria identidade, a escola tem 

que desenvolver um currículo que considere a pluralidade cultural e as diferenças sociais 

dos alunos, para criar um ambiente de respeito e consciência. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Depois da apresentação do tópico sobre a fundamentação teórica, como foi 

possível acompanhar anteriormente, deve-se iniciar o próximo assunto da pesquisa 

referente à discussão de resultados, onde foi entrevistado um professor na escola 

Raimundo Marques de Almeida, no município de Quixadá, no interior do Estado do 

Ceará. 

O conteúdo da entrevista foi dividido em 10 perguntas e direcionadas para um 

docente do Ensino Fundamental I, sendo assuntos relacionados ao tema do trabalho e que 

possibilitou compreender o contexto escolar, que teve como base as experiências, as 

análises e as opiniões do educador em contato com a diversidade cultural e o currículo. 

Por sua vez, o respectivo questionário é composto por um conteúdo que aborda a 

concepção do professor acerca do valor da pluralidade cultural e o currículo; do professor 

de compreender a respeito da diversidade no contexto escolar; medidas contra a 

discriminação e a exclusão de grupos sociais; o Projeto Político-Pedagógico da escola e 

a Lei n° 10639/2003, que trata da obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira”; as estratégias pedagógicas e o multiculturalismo. 
 

1) Que importância tem para nós, professores e gestores, compreender 

o que se chama de diversidade cultural? 

2) Como temos, nas salas de aula, trabalhado com o panorama atual em 

que a diversidade se faz tão presente? 

3) Como temos considerado, no currículo, a pluralidade, o caráter 

multicultural de nossa sociedade? 

4) Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular dá espaço a estas 

questões? 

5) Como articular o currículo e o multiculturalismo? 

6) Que estratégias pedagógicas podem ser selecionadas para trabalhar a 

pluralidade e o multipluralismo no Ensino Fundamental I?  

7) Temos, professores e gestores, reservado tempo e espaço suficientes 

para que essas discussões aconteçam nas escolas? Como essas 

discussões vêm sendo abordadas no contexto do E.F.I? 

8) Como nossos Projetos Político-Pedagógicos e o PPP da escola, em 

específico, têm incorporado tais preocupações? 

9) Como temos atendido ao que determina a Lei n° 10639/2003, que 

torna obrigatório, nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e 

Médio, o ensino sobre história e cultura afro-brasileira? 

10) De que modo os professores se têm inteirado das lutas e conquistas 

dos negros, das mulheres, dos homossexuais e de outros grupos que 

historicamente sofrem opressão? 
 

Como é possível analisar o questionário exposto, o conteúdo foi dividido em 10 

perguntas e com assuntos que abordam a diversidade cultural, o currículo e a concepção 

do professor, bem como citou questões sobre gestão, planejamento e estratégias, com a 
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finalidade de conhecer as práticas, a compreender a realidade da instituição e os métodos 

utilizados para abordar a discriminação dos grupos sociais no contexto escolar. 

Depois de buscar várias escolas (privadas e públicas) e professores para aplicar o 

conteúdo do questionário, bem como de analisar as experiências vivenciadas na pesquisa 

e das mudanças realizadas no decorrer do trabalho, a escolha do educador se deu por um 

critério de encontrar uma pessoa que conhecesse o tema e que tivesse uma prática 

pedagógica que abrangia a cultura, a diversidade, a crítica e a consciência. 

A entrevista foi direcionada para um professor da instituição da rede pública do 

Ensino Fundamental I, onde foi abordado um educador com 25 anos de magistério e que 

é formado no nível de mestrado, sendo um profissional, especialista e mestre, que mostra 

ser um conhecedor do assunto que abrange a diversidade cultural e o currículo escolar.  
 

1) Podemos dizer que a escola deveria ser o lugar, por excelência, do 

acolhimento da diversidade, né... Os professores e gestores são os 

responsáveis diretos para que este acolhimento ocorra efetivamente, 

mas a questão é... a gente de fato compreendemos o que seja diversidade 

cultural? Compreendemos, principalmente, que as diferenças são 

produzidas culturalmente, geralmente como critérios de seleção, ou 

seja, para incluir e/ou excluir? 

2) Muito se é falado em respeito a diversidade e diferenças né... 

Entretanto, na prática percebo neste último ano um grande retrocesso 

nas conquistas relativas a este aspecto... Que importância temos dado a 

história e a literatura do negro, por exemplo? A questão da Identidade 

de Gênero, hoje tratada como “Ideologia de Gênero”, pelos setores mais 

reacionários da sociedade e que chegam forte nas escolas... Aí eu me 

pergunto: Como professores e gestores devemos agir? Aí vem o mais 

grave... Uma parte significativa de professores e gestores acabam 

entrando no apelo fácil do senso comum, sem analisar criticamente o 

período em que vivemos. 

3) Olha, em nossa escola, ao longo do ano letivo, são desenvolvidos 

alguns projetos, como por exemplo um que trabalha a influência da 

cultura negra em nossa cidade ou um outro que analisa a mulher vista a 

partir da MPB... Mas ainda acho muito tímido esse trabalho. 

4) Bom, eu acredito que ainda deixa muito a desejar... Faz-se necessário 

uma discussão profunda, envolvendo professores, alunos, pais e 

administradores... É importante lembrar que currículo não é sinônimo 

de conteúdo... O currículo real está ligado com todas as práticas 

cotidianas vivenciadas pelo aluno. 

5) Vou admitir que não é fácil, como já disse... o currículo não se 

confunde com conteúdo... Não basta apenas, por exemplo, o professor 

de literatura falar da literatura africana em sua aula, para que se possa 

dizer que a escola incluiu o negro... E como estão as práticas cotidianas 

em nossa escola? Refletem essa inclusão? 

6) Então, o que posso dizer é, o respeito à diversidade cultural passa por 

vários aspectos como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, 

os costumes, o modelo de organização familiar, a política e tal... Em 

nossa escola, além de trabalharmos todos esses aspectos, sejam nas 

aulas expositivas, de campo ou no desenvolvimento de projetos, 

procuramos vivenciar o respeito e também trabalhar explicitamente, 

pela diversidade cultural... Trabalhar as diferenças culturais constitui o 

foco central do multiculturalismo, mas falo enquanto professor de uma 

escola pública com mais de 1.000 alunos e 50 professores... 

Evidentemente por mais que se procure essa vivência, essa prática, 

muitas vezes temos professores que não pensam bem assim. 
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7) Bem, posso falar que há profissionais bem envolvidos nessa 

discussão, mas infelizmente outros, um número bem considerável, não 

se importam muito, limitando-se a trabalhar o seu conteúdo... outros 

ainda, o que é pior, desenvolvem uma prática reacionária questionando 

diversos avanços conquistados pela nossa sociedade no que diz respeito 

ao trabalho equitativo com a diversidade. 

8) Acho que há muitas conquistas... Por este motivo, o PPP é elaborado 

de acordo com as necessidades de cada escola, de cada instituição, de 

acordo com as práticas pedagógicas que direcionam as nossas 

atividades... Todo esse trabalho reflete a identidade da escola, como 

seus objetivos, orientações, ações de forma a avaliar os processos de 

aprendizagem, estabelecendo metas e buscando melhorias... Também 

na elaboração do Projeto Político Pedagógico a gente tem que frisar a 

situação socioeconômica, a realidade da nossa escola, já que é um 

projeto construído pelos professores, funcionários, núcleo gestor e toda 

comunidade escolar... Com isso, a gente elaborar um projeto que 

realmente venha a beneficiar a diversidade cultural, é a questão de ação 

pedagógica, tem também a questão administrativa que é preciso ter, 

então é uma questão de estudo... As dificuldades são realmente elaborar 

um PPP que esteja de acordo com o contexto da nossa realidade, 

entrando em consenso com todos os professores, todos os funcionários, 

toda a comunidade escolar, pra que esse mesmo projeto político 

pedagógico ele possa ser inserido e venha com avanços. 

9) Eu acho importantíssimo que esta lei exista né... Não sei até quando 

sobreviverá com os recentes ataques das alas conservadoras aos 

diversos avanços sociais das últimas duas décadas em nosso país... O 

questionamento que se faz é... como está ocorrendo a prática nas 

escolas? Que formação nossos professores tiveram para trabalharem 

por exemplo a História Africana ou mesmo trabalharem, por exemplo, 

a História do Brasil na perspectiva do Negro ou do Índio se a História 

sempre foi contada na perspectiva dos vencedores? Com isto não estou 

negando belíssimos trabalhos desenvolvidos sobre a cultura afro-

brasileira em nossas escolas, mas ainda é um trabalho tímido e, como 

falei, temo que o “matem antes mesmo de crescer”. 

10) Olha, ainda há muita desinformação e preconceito mesmo entre 

professores... A questão do Gênero, por exemplo, é escandalosa, 

desculpe o desabafo... Há muitos professores que aderiram à concepção 

de Gênero, criada por políticos de direita, principalmente ligados a 

igrejas, como ideologia... colegas, não existe Ideologia de Gênero... O 

que há é Teoria de Gênero, uma reflexão séria que há anos é 

desenvolvida, com livros e artigos científicos publicados... É 

lamentável se perceber a vitória do senso comum também nas escolas. 

 

O educador respondeu sobre o valor da pluralidade cultural e currículo escolar, 

como é possível observar e analisar as respostas em anexo, sendo um material que 

possibilita conhecer a realidade de diferentes grupos sociais, os Projetos Político-

Pedagógicos dos educadores, dos gestores, o combate à discriminação e os desafios da 

educação com a diversidade cultural. 

Com base nas respostas do docente, analisa-se que os gestores, professores e os 

profissionais que fazem parte da escola têm um papel importante no momento de abordar 

a diversidade cultural e no acolhimento dos diferentes grupos sociais existentes no 

contexto escolar, sendo uma questão que é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas 

conheçam o tema de forma mais ampla e aprofundada, para que seja possível 

compreender a diferença entre seleção, inclusão e exclusão.  
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Por outro lado, o professor explica que a diversidade cultural é um tema conhecido 

entre os educadores e que é um assunto que está presente em todos os espaços da 

sociedade, mas que na prática vem sofrendo um retrocesso e colocando em risco a 

conquista de grupos que lutaram para defender a igualdade, a liberdade e o respeito das 

diferentes classes existentes na sociedade. 

O educador utilizou da entrevista para fazer questionamentos e críticas produtivas 

sobre a diversidade cultural na escola que trabalha, que possibilitou refletir sobre como 

os educadores e gestores podem agir diante de uma realidade que abrange o senso comum, 

ainda mais quando existem profissionais que não utilizam uma prática pedagógica que 

busca oferecer uma formação de pessoas críticas, conscientes e atuantes. 

Nesse sentido, o professor menciona em sua entrevista que existem projetos e 

programas que englobam as mulheres, os negros e os diferentes grupos sociais presentes 

na escola que trabalha, mas, infelizmente, ainda é uma iniciativa tímida por partes dos 

gestores, dos educadores e os profissionais envolvidos, demonstrando que o currículo não 

pode ser apenas um conjunto de informações, conteúdos e dados. 

Conforme as palavras do educador sobre o currículo e as práticas pedagógicas na 

escola que trabalha, analisa-se que os projetos e programas devem englobar não somente 

o conteúdo, mas que deveria ser uma ação relacionada a todas as experiências e vivências 

dos estudantes, devendo respeitar a diversidade cultural e construir um ambiente que 

possibilite incluir todos os grupos sociais. 

Outro tópico que o professor aborda na entrevista, refere-se à importância da lei 

n° 10639/2003 e que a mesma é utilizada na escola em que trabalha, mas que enfrenta 

dificuldades e problemas para abordar o tema, já que é um assunto que abrange uma 

sociedade que ainda é conservadora, sendo uma situação que mostra que é necessário 

refletir sobre o currículo, o planejamento e as práticas pedagógicas. 

O docente analisa que na escola ainda existe preconceito e falta de informação por 

parte dos educadores, ainda mais quando o assunto é sobre a diversidade cultural e as 

diferentes identidades de gênero, sendo uma situação tão grave e preocupante que o 

entrevistado afirma que não existe ideologia de gênero, mas de uma teoria de gênero que 

está presente nos livros e artigos científicos. 

Por fim, a pluralidade cultural e o currículo escolar devem ser tratados com mais 

importância pelas escolas, tanto por uma questão de valorização da diversidade 

multicultural quanto por respeito ao seu semelhante, devendo a coordenação elaborar 

estratégias para abordar as diferenças sociais e a trazer debates amplos sobre a negação 

existente em relação aos grupos minoritários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o estudo apresentado sobre o trabalho em questão, que teve como base 

a pesquisa de artigos científicos, livros e teses, bem como de entrevista qualitativa e 

questionário, com o objetivo de mostrar o estudo de forma simples e fundamentada sobre 

o valor da pluralidade cultural e o currículo na concepção do professor. 

Dessa forma, a escola é não apenas um lugar de aprendizado e para obter uma 

formação, mas, trata-se de um ambiente que engloba pessoas de vários grupos sociais e 

que cada um apresenta uma identidade, tendo em vista que é momento que o sujeito passa 

por transformações no corpo, na mente e no meio social, que mostra o valor de considerar 

a particularidade, a subjetividade e as necessidades dos alunos. 

Por sua vez, o ambiente escolar é um momento que as emoções e os sentimentos 

estão a todo vapor, que ficam mais intensas ao somar com a realidade da família, as 

condições financeiras e aos fatores socioculturais de cada indivíduo, tornando o convívio 
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e as relações em uma situação complexa para os grupos sociais, ainda mais quando o 

sujeito não é preparado e ensinado a compreender a particularidade do outro, sendo uma 

oportunidade única para a escola e os professores trabalharem tais questões com seus 

alunos. 

Para que seja possível trabalhar com os alunos a temática acerca da pluralidade 

cultural e a compreensão da individualidade do outro, como uma forma de refletir sobre 

o respeito, a inclusão, a igualdade, a diversidade e o acesso à educação para todos, deve 

analisar o currículo escolar, o projeto político pedagógico e as estratégias, sendo uma 

metodologia e planejamento que os professores têm que colocar em prática. 

Assim, a pluralidade cultural e o currículo escolar devem ser tratados com mais 

importância pelas escolas, tanto por uma questão de valorização da diversidade 

multicultural quanto por uma necessidade humana e o respeito ao seu semelhante, 

devendo criar estratégias para abordar os problemas que abrange as diferenças sociais e 

a trazer debates amplos sobre a negação existente em relação aos grupos minoritários.  

Em um sistema que é considerado democrático e que os direitos são iguais para 

todos os indivíduos em uma sociedade composta por uma diversidade de grupos sociais, 

a cultura deveria ser reconhecida e valorizada como uma expressão da cidadania, devendo 

o modelo político incentivar a inclusão e a promover liberdade de participação de todas 

as classes. 

Com base no conteúdo exposto e nas reflexões abordadas, torna-se possível 

entender o valor da pluralidade cultural e o currículo escolar é fundamental para criar um 

instrumento de construção social, bem como de analisar que o professor tem uma função 

de elaborar uma metodologia que englobe todos os grupos e a diminuir o preconceito 

existente no ambiente escolar, para que seja possível construir com os alunos os valores, 

o respeito, a maturidade, a consciência, a solidariedade, a coletividade e a identidade. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como proposta apresentar o debate acerca da História e cultura africana 

e afro-brasileira no contexto escolar, atentos ao atendimento da Lei 10.639/03 que 

modificou o Artigo 26 de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

instituindo a obrigatoriedade do ensino da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira 

em todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Entendemos que, 

embora a lei referida seja do ano de 2003, percebe-se que aspectos relacionados a cultura 

afro-brasileira, sobretudo as religiosidades, têm sido silenciados ou repudiados nas 

instituições de ensino. Facilmente conseguimos notar que muitos/as docentes, em 

qualquer nível de ensino, ainda encontram dificuldades em debater tal temática na sala de 

aula, seja pela falta de conhecimento adquiridos durante sua formação, seja pela ausência 

desses povos nos currículos escolares, bem como nos livros didáticos. Portanto, para o 

recorte da nossa pesquisa, nos utilizamos de percepções de estudantes do curso de 

licenciatura em Filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

para adentarmos a mediação da temática proposta aqui, uma vez que tais licenciados/as 

estão sendo formados/as para assumirem a sala de aula futuramente. Contrariando uma 

ideia que tem sido propagada na Educação Básica, não se pode deixar de considerar a 

transversalidade e interdisciplinaridade da Lei 10.639/03 circunscreve uma discussão 

para além da disciplina de História. Partindo de tais informações, nesse trabalho 

dialogamos com autores/as e estudiosos/as da área, como Munanga (1999) e Candau 

(2008). A análise da visão dos/as estudantes de Filosofia, obtidas por meio de entrevistas, 

pode nos mostrar como estes estão sendo preparados/as para atuarem em uma sociedade 

plural. 

 

Palavras-chave: Lei 10.639/03. Cultura afro-brasileira. Licenciatura. Filosofia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade, nos últimos anos, tem passado por um processo de mudanças e 

transformações, a diversidade, por exemplo, passou a ser objeto de discussão em diversos 

setores, dentre eles, o educacional. Nesse sentido, a escola vem buscando criar estratégias 

que minimizem o efeito de uma educação eurocêntrica ainda presente nos currículos 

escolares, onde negros e indígenas, durante boa parte da vida escolar, são reduzidos a 

condição de escravos e colonizados, sem identidade, sem cultura, associados à imagem 

de selvagens e bárbaros. 

A partir de uma política que reconhecem as contribuições das diferentes culturas 

para constituição do povo brasileiro, uma história começa a ser escrita de forma 

compensatória, ou seja, fugindo apenas do registro dos grandes heróis e trazendo para a 

discussão a pluralidade, as pessoas comuns. Assim, defendemos o caráter de valorização 

que as políticas referidas devem conceber às minorias excluídas ao longo da história do 

                                                           
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN). 

Graduada em História - UERN. E-mail: rusianehistoria@gmail.com; 
3 Graduando em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN; graduado em 

Ciências Sociais - UERN; mestrando e bolsista pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e 

Humanas PPGCISH/UERN. E-mail: guilhermelpcosta15@gmail.com.  
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nosso país e buscamos discutir dispositivos da legislação educacional que busca novos 

horizontes para se pensar estes respectivos sujeitos.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) foi o primeiro documento a 

reconhecer que as questões envolvendo a diversidade cultural mereceriam destaque na 

educação, logo a “Pluralidade Cultural” foi considerada um dos temas transversais. A 

temática da Pluralidade Cultural se refere ao “conhecimento e à valorização de 

características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território 

nacional, [...] oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país 

complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal” (BRASIL, 1997). 

Nos anos 2000, outras leis e decretos educacionais, foram aprovados com o intuito 

de dar voz e nome aos povos silenciados e esquecidos da história, no entanto, tais medidas 

não foram suficientes para alterar um ensino excludente que já se perpetua nas escolas do 

país a mais de 500 anos.   

Bourdieu (2007) enfatiza o papel desempenhado na escola em conservar os 

valores sociais e culturais predominantes na sociedade, não sendo capaz de criar recursos 

que minimizem o efeito das diferenças existentes, assim, a escola, ao invés de libertar o/a 

aluno/a à aprender e se identificar com o “outro”, acabar o conservando dentro de sua 

condição já determinada. Para o autor, os ambientes escolares se apresentam como “um 

dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece à aparência de legitimidade 

das desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom 

natural” (BOURDIEU, 2007, p.41). 

No que diz respeito a inclusão de conteúdos relacionados a História e cultura dos 

povos africanos e afro-brasileiros, o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

sanciona, no ano de 2003, a Lei 10.639 que estabelece a obrigatoriedade da discussão da 

temática em todos os níveis de ensino de instituições públicas e privadas, a lei ainda 

ressalta que o dia 20 de novembro é considerado o dia consciência negra, a data deve ser 

incluída no calendário das atividades escolares.  

 Esse trabalho propõe analisar e debater acerca da história e cultura africana e afro-

brasileira no contexto escolar, conforme estabelecido na Lei 10.639/03. Para alcançar o 

objetivo proposto, elaboramos um recorte para nossa pesquisa, nos utilizamos de 

percepções de três estudantes do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, para adentarmos na mediação da temática 

proposta aqui, uma vez que tais licenciados/as estão sendo formados/as para assumirem 

uma sala de aula e inserir essas questões em seu planejamento escolar. 

 Organizamos o trabalho em tópicos, que em conjunto, buscam alcançar o objetivo 

estabelecido. No primeiro, apresentamos o conceito de cultura por meio das ideias de 

Santos (1983), abordamos ainda a visão de Munanga (1999) acerca das relações 

estabelecidas com os africanos no período colonial brasileiro, por fim, debatemos sobre 

a Lei 10.639/03 e a ideia de uma educação multiculturalista proposta por Candau (2008).   

No segundo tópico, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados no 

trabalho. Por fim, mostramos os resultados de uma pesquisa de campo realizada com 

graduandos/as do curso de Filosofia da UERN. Fizemos uso de entrevistas. Para Gil 

(2008, p.109) a entrevista se constitui “uma forma de interação social. Mais 

especificadamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação.”  

A entrevista teve como finalidade observar se/como a temática da história, da 

cultura e da filosofia africana e afro-brasileira se faz presente na matriz curricular do 

curso. Foram entrevistados/as três alunos/as do curso de filosofia, sendo matriculados/as 

no 4°, 6° e 8º período do curso, o 2º período não foi inserido na pesquisa, tendo em vista 

a pequena quantidade de disciplinas já cursadas. Os dados obtidos na pesquisa foram 
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analisados e debatidos. Os/as estudantes entrevistados/as foram escolhidos 

aleatoriamente.   

   

O CARÁTER MULTICULTURAL DA LEI 10.639/03 

 

 Segundo Candau (2008), o Brasil é um país multicultural, apresentando uma 

ampla diversidade étnica e cultural. Por sua vez, a escola deve se reinventar, e buscar 

inserir novas temáticas e sujeitos na sala de aula, promovendo uma educação diversa, 

capaz de abranger essa multiplicidade. Devemos partir da ideia de que a escola deve se 

constituir um ambiente heterogêneo, de cruzamento de culturas.  

No entanto, a escola ainda encontra dificuldades na aplicação dessa teoria 

multicultural, se constituindo como um lugar homogêneo, valorizando muitas vezes a 

cultura dos brancos colonizadores. Candau (2008, p.16) destaca que “[...] as questões 

culturais não podem ser ignoradas pelos educadores e educadoras, sob o risco de que a 

escola cada vez se distancie mais dos universos simbólicos, das mentalidades e das 

inquietudes das crianças e jovens de hoje.” A autora ainda defende uma educação na 

perspectiva intercultural que promova um ensino voltado para o reconhecimento e 

valorização do “outro”. 

 Para Santos (1983), a sociedade brasileira apresenta distintas classes e grupos 

sociais, onde as regiões do país têm características diferentes; a população difere, por 

exemplo, suas faixas de idade, ou segundo seu grau de escolarização. O autor ainda 

enfatiza que:  

 
A população nacional foi constituída com contingentes originários de 

várias partes do mundo. Tudo isso se reflete no plano cultural. Existem 

realidades culturais internas à nossa sociedade que podem ser tratadas, 

e muitas vezes o são, como se fossem culturas estranhas. [...] considerar 

a diversidade cultural interna à nossa sociedade; isso é de fato essencial 

para compreendermos melhor o país em que vivemos (SANTOS, 1983, 

p.16). 

 

Dentre as culturas consideradas estranhas perante a sociedade brasileira, podemos 

citar a dos povos africanos. Os africanos foram os povos responsáveis pela formação da 

nossa identidade, no entanto, a presença de debates envolvendo esses povos e sua herança 

cultural, ainda continuam escassas nos ambientes escolares.  Munanga (1999) ressalta 

que, no Brasil, as relações étnicos raciais é fruto de uma construção de identidade iniciada 

ainda no período de colonização, onde o branco apresentava relações de poder e 

dominação sob os povos africanos escravizados, essa superioridade branca europeia se 

manteve mesmo após a abolição da escravatura em 1888.  
 

O fim do sistema escravista, em 1888, coloca aos pensadores brasileiros 

uma questão até então não crucial: a construção de uma nação e de uma 

identidade nacional. Ora, está se configura problemática, tendo em vista 

a nova categoria de cidadãos: os ex-escravizados negros. Como 

transformá-los em elementos constituintes da nacionalidade e da 

identidade brasileira quando a estrutura mental herdada do passado, que 

os considerava apenas como coisas e força animal de trabalho, ainda 

não mudou? Toda a preocupação da elite, apoiada nas teorias racistas 

da época, diz respeito à influência negativa que poderia resultar da 

herança inferior do negro (MUNANGA, 1999, p.51). 
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O autor destaca que “o povo brasileiro surgiu do cruzamento de uns poucos 

brancos com multidões de mulheres índias e negras.” (MUNANGA, 1999, p.103), 

entretanto, a hegemonia do homem branco predominou no processo de formação da 

identidade do brasileiro, devido, dentre outros fatores, a presença maciça dos brancos no 

processo de escrita da nossa história. Para Santos (1983, p.29) “a nossa realidade cultural 

é entendermos o processo histórico que a produz, as relações de poder e o confronto de 

interesses dentro da sociedade.” 

Nessa perspectiva, de exclusão dos povos africanos, os currículos escolares foram 

elaborados, enaltecendo a figura dos europeus, e minimizando ou anulando a existência 

de povos como os africanos, e ainda os indígenas.  A relação da educação brasileira com 

a história africana pode ser caracterizada como um completo desconhecimento.  A 

ausência de conteúdos relacionados a África e a cultura afro-brasileira fica explícita nos 

currículos eurocêntricos. Para reverter essa situação, no ano de 2003, foi sancionada a lei 

10.639, que determina a obrigatoriedade do estudo da cultura e da história africana e afro-

brasileira, em todos os níveis da Educação Básica. 

Contrariando uma ideia que tem sido propagada na educação básica, o debate 

acerca da História e da cultura africana a e afro-brasileira não deve se limitar ao 

componente curricular de História, é necessário considerar a transversalidade e 

interdisciplinaridade estabelecido na lei, que orienta que a temática deve ser abordada em 

disciplinas como História, Artes, Literatura, Filosofia.  

Dessa forma, se faz necessário mudanças e alterações nos programas dos cursos 

de graduação, em especial, nos da modalidade licenciatura, com a finalidade de formar 

profissionais capazes de pensar e promover o multiculturalismo na educação. Moreira 

(2001) ressalta que a perspectiva de educação multicultural deve estar presente no 

currículo desenvolvido nas universidades de todo o país, é necessário refletir acerca da 

formação de professores/as frente a heterogeneidade da sociedade.  
 

Que professores estão sendo formados, por meio dos currículos atuais, 

tanto na formação inicial como na formação continuada? Que 

professores deveriam ser formados? Professores sintonizados com os 

padrões dominantes ou professores abertos tanto à pluralidade cultural 

da sociedade mais ampla como à pluralidade de identidades presente no 

contexto específico em que se desenvolve a prática pedagógica? 

Professores comprometidos com o arranjo social existente ou 

professores questionadores e críticos? Professores que aceitam o 

neoliberalismo como a única saída ou que se dispõem tanto a criticá-lo 

como a oferecer alternativas a ele? Professores capazes de uma ação 

pedagógica multiculturalmente orientada? (MOREIRA, 2001, p.43). 

 

Nesse sentido, os/as professores/as precisam obter uma formação que vise debater 

as diversas culturas, que possibilite o/a estudante refletir acerca das contribuições dos 

povos africanos na formação de sua identidade. Nesse caso específico, pensando a 

formação de professores de Filosofia, como refletir sobre a relevância da disciplina. 

Para justificar o uso da Filosofia quanto à sua utilidade: 
 

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; 

se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos 

poderes estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do 

mundo, da cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das 

criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a 

cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de 

si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade 
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para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de 

todos os saberes de que os seres humanos são capazes. (CHAUÍ, 2000, 

p.17). 
 

Portanto, neste sentido, considerando a importância da Filosofia na vida os 

indivíduos, para o recorte da nossa pesquisa, nos utilizamos de percepções de estudantes 

do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), para adentarmos a mediação da temática proposta aqui, uma vez que tais 

licenciados/as estão sendo formados/as para assumirem a sala de aula futuramente.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa aqui desenvolvida apresenta uma abordagem qualitativa.  Para Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com os significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo 

envolvimento emocional do pesquisador, sendo o recurso mais utilizado na área das 

ciências sociais e humanas. 

 Como técnica de pesquisa, adotamos entrevistas. Minayo (2001) enfatiza que a 

entrevista constitui uma técnica alternativa para se coletarem dados não documentados 

sobre determinado tema. Trata-se de uma interação social entre entrevistador/a e 

entrevistado/a. A entrevista foi realizada com três alunos/as do curso de Filosofia, 

matriculados/as no 4º, 6º e 8º período do curso. O 2º período não foi inserido na pesquisa, 

tendo em vista, a pequena quantidade de disciplinas cursadas. Os/as alunos/as foram 

escolhidos aleatoriamente, e terão sua identidade preservada, sendo identificado apenas 

como estudante, seguido do semestre correspondente. O curso de Filosofia apresenta uma 

duração de 4 anos (8 semestres).  

 A entrevista objetivou observar como o referido curso está preparando os futuros 

profissionais do curso de Filosofia, para debater a cultura, História e filosofia dos povos 

africanos e afro-brasileiros. 

A nosso roteiro de entrevista contou com as seguintes questões: 

 

1) Qual semestre estuda? 

2) Quais as contribuições dos povos africanos/afro-brasileiros na cultura nacional? 

3) Você conhece a Lei 10.639/03? 

4) Você faz parte de algum programa de incentivo? Se sim, qual? 

  (  ) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID 

  (  ) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

  (  ) Residência Pedagógica - RESPED 

5) Cursou alguma disciplina que abordou a temática da história e cultura afro e afro-

brasileira, na graduação em Filosofia? Se sim, qual (ais)? 

6) Você se sente preparado (a) para trabalhar a temática na Educação Básica? 

  (  ) Sim 

  (  ) Não 

7) Sugere alguma iniciativa/modificações para “privilegiar” a discussão da Lei 10.639/03 

no curso de Filosofia? 

8) Hipoteticamente, enquanto professor de Filosofia, como você reagiria frente uma 

situação de discriminação racial entre alunos na escola? 
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Acreditamos que este roteiro de entrevista, enquanto instrumento de pesquisa para 

o desenvolver da nossa pesquisa, não abrange completamente a necessidade de investigar, 

analisar e debater acerca da temática. Por outro lado, entendemos que o mesmo torna-se 

interessante para esta pesquisa inicial, uma vez que os resultados apresentados aqui 

podem gerar novos problemas e, respectivamente, novas formas de se fazer a 

investigação. Desta forma, apresentamos os resultados obtidos, até então, para que assim 

possa ser ampliado o leque de possibilidades futuramente. 

É interessante notar que existe a preocupação com a participação dos/as 

graduando/a em programas formativos no curso. Essa preocupação surge no momento em 

consideramos o relevante papel de tais programas para ampliação dos conhecimentos 

dos/as bolsistas ou mesmo dos voluntários. A graduação perpassa a sala de aula na 

universidade. Além disso, propomos aos nossos interlocutores um exercício que os 

levasse a pensar seu trabalho enquanto futuros professores e professoras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Entrevistamos três discentes do curso de Filosofia, matriculados/as regulamente 

no curso, cada estudante representou o semestre no qual está matriculado/a (4º, 6º e 8º).  

Todos os ouvidos são bolsistas de programas de incentivo, como Iniciação à Docência 

(PIDIB) e Residência Pedagógica (RESPED).  

O/a discente do 4ª semestre desconhece a Lei 10.639/03, e destacou que até este 

momento do curso, não cursou nenhuma disciplina com foco nos povos, cultura e filosofia 

africana e afro-brasileiros. Em contrapartida, os/as demais discentes ressaltam ter 

conhecimento acerca da referida lei, e destacam que a disciplina “Educação, sociedade e 

cultura”4 promoveu um debate acerca dos povos africanos e afro-brasileiros. Apenas o/a 

discente do 6 período declarou se sentir preparado/a para tratar as questões étnicos raciais 

dentro da sala de aula futuramente.  

Com relação as contribuições dos povos africanos na cultura nacional, obtivemos 

as seguintes respostas:  
 

                                                           
4 Disciplina de cunho obrigatória, com duração de 60 horas. 
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Acredito que a conduta de fé e moral, pois os povos africanos mostram 

o quanto são moralmente fortes em relação a todos os acontecimentos 

históricos, por exemplo, a escravidão no Brasil, a sua história de luta, e 

sempre persistindo por direitos humanos que infelizmente são 

desrespeitadas pela sociedade (preconceitos raciais, etc.), sempre 

batalhando em relação aos preconceitos diante de sua cultura, seja ela 

na religião, cantos/musicas/artes, que implicam a parte ética-moral na 

sociedade brasileira. Acredito que, essa persistência do brasileiro em 

buscar visões positivas diante os males causados no âmbito social, tem 

fortes influências dos povos africanos (Discente, 4° período). 

 

São tantas que é difícil resumir em poucas palavras. Os povos africanos 

contribuíram na formação da identidade do Brasil (Discente, 6º 

período). 

 

Suas contribuições se perpetuam em diversos aspectos da sociedade 

brasileira, na culinária, na religiosidade, na música, no entanto, os 

valores e conhecimentos acerca desses povos não se perpetuam na 

sociedade na mesma intensidade das dos povos europeus (Discente, 8º 

período). 
 

 Os/as três entrevistados/as ressaltaram a intensa presença dos povos africanos na 

formação da identidade brasileira. Munanga (2018, p.7) lembra que “a dinâmica do Brasil 

de hoje e seu envolvimento com o processo de construção de uma identidade nacional 

inclusiva exige cada vez mais aproximação com o continente africano e seus povos”. Para 

o autor, as contribuições dos povos africanos e seus descendentes podem ser notadas na 

sociedade brasileira em quatros aspectos: econômico, demográfico, cultural e político.   

Questionados/as se indicariam alguma iniciativa/modificações para “privilegiar” 

a discussão da Lei 10.639/03 no curso de Filosofia, os/as alunos/as mencionaram:  
 

Que se torne alguma disciplina obrigatória na grade curricular. Pois, é 

de suma importância a cultura afro, afro-brasileira, e a mesma atribui 

em todos os aspectos no âmbito do filosofar, para a filosofia (Discente, 

4º período). 

 

Acredito que a inclusão de disciplinas sobre a História da África, pelo 

menos em caráter optativo, já é uma iniciativa interessante. Eventos, 

minicursos e palestras também são alternativas válidas ao meu ver 

(Discente, 6º período). 

 

A inclusão de uma disciplina voltada para a filosofia Africana, bem 

como, sua contribuição para a filosofia moderna (Discente, 8º período). 

 

Através da fala dos/as estudantes, notamos a ausência de disciplinas, optativas e 

obrigatórias, voltadas para debater acerca da África, seja seus elementos culturais, seja 

sua contribuição para filosofia moderna. O/a discente do 6º período ressaltou a 

importância de eventos universitários envolvendo as questões abrangidas na Lei 

10.639/03.  

Por fim, questionamos com o/a aluno/a, enquanto futuro professor de Filosofia, 

reagiria frente uma situação de discriminação racial entre alunos na escola, obtivemos as 

seguintes respostas:  
 

Questionando o comportamento daquela pessoa que está discriminando 

o colega, visando o olhar crítico no aspecto ético e moral de nossa 
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sociedade. Logo, iria explicar um acontecimento histórico e suas 

consequências por conta do ódio e o preconceito. Acontecimentos 

esses, por exemplo, o holocausto, e logo iniciava alguma discussão.  

Nenhum momento de bullying, preconceito no modo geral pode ser 

passado em branco na sala de aula (Discente, 4º período). 

 

Com base em minha breve experiência na sala de aula, conduziria os 

alunos a uma série de questionamentos sobre tal convicção utilizando 

estratégias didáticas. E por fim, tentaria relacionar a discriminação 

presente com o conteúdo (Discente, 6º período). 

 

Apresentaria as contribuições dos povos africanos na identidade do 

brasileiro, sem conhecer a temática práticas preconceituosas ficam de 

fácil circulação (Discente, 8º período). 

 

Os/as entrevistados/as enxergam no debate a superação de práticas 

preconceituosas nas escolas. Munanga (2014) defende a necessidade de implementações 

de políticas que visem o respeito e o reconhecimento da diferenças e da diversidade, 

centradas na formação de uma cidadania pensada através de uma educação multicultural, 

onde essa “nova pedagogia possa contribuir para a construção de uma cultura de paz e 

para o fim das guerras entre deuses, religiões e culturas” (MUNANGA, 2014, p.35). 

Morais (2016) enquanto egressa do curso de Pedagogia da UERN, defende a 

importância da inclusão de conteúdos que resgatam a contribuição do negro na formação 

da cultura brasileira por meio da Lei 10.639 de março de 2003, alterando a Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394/96), um vez que, mesmo depois 

de anos de sua implementação, a Lei pouco tem sido trabalhada nas instituições de ensino, 

seja por falta de formação na área ou falta de material didático-pedagógico específico. 

Considerando ainda o trabalho de Morais (2016), ela percebeu a necessidade de 

questionar seus colegas de curso sobre a relevância e mediação dos temas Afro-brasileiros 

dentre na UERN, mais precisamente no Departamento de Pedagogia. Aplicando 

questionários sobre as disciplinas ofertadas no curso e sua relação com a temática. 

Começa frisando que a Constituição de 1988 já previa a necessidade do ensino da história 

e contribuição dos africanos em território nacional que, geralmente, são vistos de 

maneiras preconceituosas, propagando discriminação e exclusão.  

Morais acredita que a educação realmente possui um papel de suma importância 

na construção de uma sociedade pautada em reconhecimento das diferenças culturais. 

Caracterizando-se como um espaço justo e igualitário, respeitando as singularidades. A 

educação formal deve oferecer subsídios necessários para a superação da discriminação 

e trazer novas possibilidades de diálogo. Com isso, o Ministério da Educação corroborava 

com a proposta da Educação das Relações Étnico-raciais. Com a legislação em vigor, 

tornou-se um desafio para os profissionais que foram formados sob a óptica de uma 

educação excludente.  

A valorização da cultura e identidade dos descendentes de africanos, não se trata 

de considerar a cultura negra como mais importante, trata-se de reverter os discursos 

incorporados para o tratamento dos negros. É preciso reconhecer os processos históricos 

para entender os princípios, na formação educativa, de uma educação étnico-racial. 

Desfazer os estereótipos de inferioridade construídos acerca do negro e combater o 

racismo, torna-se reflexão na formação do profissional sobre a temática de 

conscientização, para fortalecer as identidades de grupos étnicos, revendo práticas 

pedagógicas.  
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Por isso, a autora frisa a importância de (re) pensar um matriz curricular que 

discuta a questão racial na formação de pedagogos, considerando que é na escola que se 

reproduz os estigmas sobre a cultura negra, mas é também na mesma escola que se pode 

combater a discriminação, possibilitando o conhecimento de suas origens. 

Para atender a legalidade, é necessário que os educadores e as educadoras devam 

receber o mínimo conhecimento sobre a História e a Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Concordamos que somente com a base legal, mantém-se uma lacuna causada pela 

educação eurocêntrica que recebemos anteriormente e que vem perpassando até à 

graduação, mas não somente no pedagogo/a, mas do professor/a de Filosofia também, por 

exemplo. A discussão e valorização das diferenças, é um assunto que não deve se limitar 

ao espaço físico da escola, permeando a sociedade em geral. 

A falta de diálogo sobre tais temas contribui para o fortalecimento das 

representações pejorativas do negro. Torna-se indispensável o debate acerca da riqueza 

cultural e como tem ocorrido as constantes tentativas de inferiorizar a população negra. 

Reconhecemos que é preciso quebrar o silêncio e intervir. Então, o/a professor/a surge 

como sujeito capaz de recuperar valores étnicos que foram omitidos e negados na escola. 

O/a educador/a que compreende a diversidade, contribui significativamente a promoção 

da cidadania, desenvolvendo em seus alunos/as uma conduta de respeito. Assim, 

compreende-se que o/a profissional deve ter competências, habilidades e atitudes 

desenvolvidas através de palestras, oficinas pedagógicas e de referenciais teóricos para 

um bom relacionamento entre os grupos sociais. 

A intenção inicial de Morais (2016) era colaborar com observações dentro do 

curso de Pedagogia/UERN, mas a leitura de sua reflexão acerca da Lei 10.639/03 torna-

se pertinente em todos os âmbitos sociais, ultrapassando as barreiras da escola ou da 

Universidade. Considerando a proposta da nossa pesquisa no curso de Filosofia da mesma 

instituição, a pesquisa citada aqui nos serve de pontapé para novas indagações e 

contribuição para a discussão e avaliação da temática e a Lei de obrigatoriedade do ensino 

de História e Cultura afro-brasileira. Assim como a escola, a universidade também tem 

um papel de grande desempenho social e cultural, mas as discussões sobre cidadania 

extrapolam os limites de qualquer instituição, pois a educação se apresenta em diferentes 

relações. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos propomos a investigar como o curso de Licenciatura em Filosofia da UERN 

está trabalhando as questões determinadas na Lei 10.639/03, para isso foi realizado um 

questionário com estudantes matriculados no 4º, 6º e 8º período. Pensar sobre o processo 

de formação de professores/as é um eixo importante para efetivação do expresso na lei, 

tendo em vista que a partir do conhecimento e do debate oportunizado no processo 

formativo que se construam possibilidades de que no cotidiano escolar a temática africana 

esteja presente numa perspectiva de reconhecimento e valorização desses povos, de modo 

a superar a visão colonialista estabelecida quando falamos dos sujeitos que fazem parte 

da constituição do Brasil enquanto nação.  

Por meio da entrevista foi possível perceber que o curso apresenta um currículo 

baseado no eurocentrismo, não conseguindo abranger questões relacionadas aos povos 

africanos. De imediato, podemos perceber a necessidade de rever o currículo do curso, 

uma vez que o mesmo busque inserir as discussões sobre a Lei. 10.635/03 e acreditamos 

que isto não seja uma tarefa fácil. 

Investigando a matriz curricular do curso de Filosofia da UERN, Campus Central, 

percebemos que não existe na grade curricular qualquer disciplina “africanidade”. No 
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máximo, encontramos a disciplina de “Educação, sociedade e cultura”, sendo a mesma 

citada pelos nossos interlocutores.  

Para uma graduação que está formando professores e professoras, é urgente 

repensar um currículo que não contempla um país multicultural como o Brasil. Contudo, 

não nos cabe avaliar o currículo das licenciaturas, buscamos contribuir com a iniciação 

de um debate a respeito de temáticas que devem ser inseridas na universidade, 

considerando a obrigatoriedade vista em lei. 
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OS PERCALÇOS ÉTNICO-RACIAIS DA “INVENÇÃO” DO BRASIL NO 

ORBE CRISTÃO CIVILIZATÓRIO 

 

Francinaldo Rita da Silva5 

 

 

RESUMO 

A formação da sociedade brasileira demanda um olhar perscrutador sobre a historiografia 

nacional. Os meandros da “invenção” do Brasil civilizado pelo colonizador português 

desvirtuaram o protagonismo dos povos e ignorou a riqueza da diversidade étnico-racial. 

Este artigo se propõe à tarefa crítica de destacar meandros da ocupação do português e da 

empresa mercantil colonial de expansão do império lusitano, destacando as relações entre 

                                                           
5 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, associação ampla UERN, 

UFERSA, IFRN. E-mail: frslex@bol.com.br . 
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os povos envolvidos no seu contexto sócio-histórico. Pauta-se na obrigatoriedade do 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena em destacar o protagonismo dos 

povos negro e indígena na construção do Brasil, uma forma de atentarmos para as 

injustiças praticadas historicamente contra esses povos. Ao longo da história do Brasil 

“inventado”, forjaram-se heróis, silenciaram-se fatos e foram alvo da indiferença aqueles 

povos imaculados pela inferiorização e aviltados em sua dignidade. O arcabouço teórico 

que dá sustentação ao percurso sócio-histórico empreendido se pauta em Maestri (1997), 

Matos (2007), Moura (1994), Paiva (1982) e Rodrigues (1997). Assim, a partir do quadro 

de desigualdades e injustiças sociais, norteado pela ideologia cristã adotada pelo 

colonizador, a leitura das entrelinhas da historiografia pertinente revelou a ideia de 

desapreço aos povos negro e indígena, os quais foram aviltados em sua dignidade humana 

durante o perverso processo colonizador, e aniquilados pelo sentimento de 

desqualificação, marcado pela insensatez humana.    

 

Palavras-chave: Historiografia do Brasil. Escravização dos povos negro e indígena. 

Colonização. Orbe cristão.  

 

 

INTRODUÇÃO  

O conhecimento produzido socialmente traz benefícios a todos os membros da 

coletividade, dando-lhes condições de melhorar o convívio e a qualidade de vida de todos, 

haja vista que os novos saberes visam às necessidades que surgem no dia a dia. Cada 

época se apresenta num conjunto de ações e representações simbólicas que se traduzem 

em valores importantes para a existência da sociedade organizada. Logo, o mundo 

simbólico construído importa para um ambiente saudável com o fim de atender aos 

anseios ou necessidades da vida gregária. 

A partir do mundo cultural criado, porque resulta das interações sociais e de todas 

as realizações humanas, cria-se um ordenamento social avalizado naqueles valores 

consolidados pela coletividade. Muitas vezes, atitudes ou pensamentos se legitimam de 

acordo com as realidades sociopolíticas historicamente estabelecidas.  

Compreender as entrelinhas da historiografia nacional, que sempre desvirtuou o 

protagonismo de alguns grupos na formação da sociedade brasileira, implica na leitura 

dos meandros da “invenção” do Brasil pelo colonizador português. Este trabalho tem a 

tarefa crítica de abordagem sobre a empresa mercantil colonial e as relações entre os 

povos envolvidos em seu contexto sócio-histórico. Enfim, os meandros da construção do 

Brasil suscitam a possibilidade de um olhar perscrutador para maior compreensão da 

sociedade pluriétnica, estratificada e hierarquizada em que vive a população brasileira.  

 

OS PRIMÓRDIOS DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL INVENTADO PELO 

COLONIZADOR PORTUGUÊS  

 

Durante as grandes navegações, os países católicos granjearam riquezas e glórias 

por que se aventuraram no movimento ultramarino, impulsionados pela concepção cristã 

quinhentista – época em que não se desvinculavam as relações mútuas entre a atividade 

mercantil e os interesses religiosos. Vale ressaltar o quanto foi benéfica, e eficaz, a união 

de capitais, tanto da Coroa quanto dos comerciantes e da Santa Sé, para o 

empreendimento marítimo.  

Em 1500, Portugal consolida seu império mercantilista ao assenhorar-se do 

território brasileiro e, apesar da visão edênica apontada por cronistas e viajantes da época, 

logo esmaece o interesse sobre as terras ameríndias em razão de o lucro do extrativismo 
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local não estar ao par das especiarias e dos metais preciosos a que os portugueses estavam 

habituados. Diante de tais circunstâncias, a Coroa optou pela colonização do Brasil, 

adotando a exploração mercantil de base agrícola – um sistema propício porque se 

mostrava rentável, adequado à demanda dos mercados europeus naquela conjuntura. A 

ocupação territorial deu-se nos moldes de donatarias (ou capitanias hereditárias), já adotas 

em outras regiões do império lusitano. Os colonos podiam usufruir da exploração das 

terras, sem eximir-se de impostos reais.  

Inicialmente, donatários e colonos procuraram estabelecer boas relações com os 

nativos, de quem dependiam para o trabalho das lavouras e das construções e 

fortificações, além de gêneros alimentícios, na troca por produtos manufaturados 

europeus. Convém aqui também destacar as manifestações de resistência dos nativos 

contra a exploração do invasor, apontada por Mário Maestri (1997, p. 30-31):  

 
Das quinze capitanias hereditárias originais, algumas jamais foram 

ocupadas, perdendo os donatários os direitos sobre elas. Alguns 

donatários perderam os bens e vida na tentativa de ocuparem as 

possessões. O sucesso ou o fracasso da fundação das capitanias foram 

determinados, em boa parte, pelo comportamento das populações 

autóctones em relação aos colonos. Em certos casos, os brasis atacaram 

violentamente os recém-chegados antes mesmo que fincassem pé nas 

praias e iniciassem a exploração das terras.  
 

Diferente dos períodos das expedições, durante a colonização a interferência no 

ambiente dos nativos os levou a rebeldia, pois a invasão do europeu levou-os à luta em 

defesa do seu espaço. Assim, o paraíso retratado pelos cronistas e viajantes de antes 

tornou-se palco de violência e deu causa ao extermínio de várias nações indígenas. 

Prevaleceu no pensamento do dominador a ideia de incutir naquela gente tida por 

selvagem a concepção de mundo civilizado europeu; deu-se, então, a imposição da uma 

nova ordem social pela cristianização.  

A visão quinhentista de evangelização e colonização foi missão suprema dos 

europeus entronizados em seu sentimento de superioridade em relação aos demais povos. 

A serviço de Deus e de Sua Majestade, o colonizador tratou de sujeitar os ameríndios à 

concepção cristã medieval do mundo: o Orbis Christianus6. Entretanto, a maneira como 

agiram os portadores da palavra divina destoava dos ensinamentos cristãos, conforme 

enfatizado:  

 
Na ânsia de enriquecer, vários conquistadores cristãos saquearam, 

assassinaram e torturaram, ferindo os mais elementares princípios do 

cristianismo. Para evangelizar, religiosos não hesitaram em recorrer ao 

desrespeito, à humilhação, à força e até à dizimação de populações, 

contrariando as pregações do Evangelho (JANAÍNA AMADO; LUÍS 

FIGUEIREDO, 1999, p. 16). 
 

Como representante de Deus na terra, a Igreja Católica incumbiu-se de fazer os 

nativos ingressar no orbe cristão, pois eles tinham o direito de se tornarem cristãos e, 

assim, serem salvos, porque era-lhe um direito humano. De acordo com apontamento de 

José Maria de Paiva (1982, p. 23): “Os direitos humanos do “orbis christianus” eram, com 

                                                           
6 O “orbis christianus” é uma imagem cristã medieval do mundo. Fundou-se na crença de que o mundo é 

de Deus, cujo representante na terra é a Igreja Católica. Este Deus, por ser verdadeiro, exigia que todos o 

reconhecessem e lhe prestassem culto. A verdade absoluta, eis o princípio do “orbis christianus”. (PAIVA, 

1982, p. 21-22) 



33 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

efeito, direitos de ser cristão, direitos estes que ninguém podia estringir, mas direitos 

estes, também, que ninguém podia recusar.” Indiferente à compreensão ou não da Palavra, 

a cristianização já se mostrava suficiente nas ações aparentes no ambiente social, pois 

assim que batizado o convertido ingressava no mundo verdadeiro da Santa Fé. 

E sob uma forte propaganda incentivadora, os donatários procuravam atrair 

colonos e conquistar endinheirados para fazer parte da empresa colonizadora. Tão logo 

chegavam, ávidos de lucros fáceis, os aventureiros buscavam locais protegidos e 

conquistavam a força de trabalho dos nativos para concretizarem seus interesses.  

O investimento era alto, envolto em riscos, mas também auspicioso. Esse possível 

retorno do investimento cobria o custo da empreitada, sempre em detrimento dos povos 

explorados. Ainda que imbuídos dos ideais do catolicismo, vicejava a ganância pela 

espoliação, porque isso foi o que norteou os primeiros passos dos colonizadores. À 

medida daquilo que Jucenir Rocha (2000, p. 26) enfatizou: “Aqueles portugueses não 

vieram construir uma grande nação, moderna e desenvolvida. Sua visão de mundo era a 

de uma classe acostumada aos privilégios da Corte e a um autoritarismo conservador.” 

Outrossim, os lucros auferidos daquela aventura tão rentável não se reservavam somente 

à burguesia comercial, senão aos nobres e à própria Santa Sé.  

Com os aldeamentos, a classe dirigente exerceu sua autoridade sobre aquela 

minoria a fim de atender aos propósitos de lucro exclusivo, utilizando-se de diversos 

mecanismos repressivos de controle, com a ajuda abençoada através da ação catequética 

dos jesuítas. De mais a mais, pontua Raimundo Faoro (1997, p. 99):  
 

Diante do português emergiu não apenas um mundo novo, mas também 

um mundo diferente, que deveria, além da descoberta, suscitar a 

invenção de modelos de pensamento e de ação. O primeiro golpe de 

vista, embaraçado com a realidade exótica, irredutível aos esquemas 

tradicionais, apenas revelou a esperança de novos caminhos dentro do 

pisado quadro mercantilista. O descobridor, antes de ver a terra, antes 

de estudar as gentes, antes de sentir a presença da religião, queria saber 

de ouro e prata.  
 

A empresa de desbravar outros continentes, que consiste no processo de expansão 

do Império Marítimo, foi para o colonizador português a recompensa terrestre, e em nada 

celestial para aqueles que foram alvos de sua sujeição. Se a construção do orbe cristão 

consistia na busca da salvação para os povos dos novos domínios, por outro lado a 

ocupação de outros territórios traduziu-se em meio de se assegurar a opulência e a vida 

fácil do dominador. 

Através da coação e da força adveio a riqueza da monocultura à custa de muitas 

vidas. Conquanto a violência tenha sido explorada à revelia, os indígenas sempre 

mostraram resistências e ameaçaram o empreendimento do explorador. As rebeldias 

despontaram e as condições degradantes a que eles eram sujeitos só os incitaram a 

guerras. 

Os abusos do opressor, os sofrimentos e os extermínios não os dissuadiram da luta 

por liberdade, cuja consequência foi um morticínio que levou à depopulação indígena, 

além de que o colonizador não mais podia contar com mão de obra suficiente que desse 

conta da empresa mercantil.  

Em vez de promover a inclusão dos indígenas à sociedade colonial, a classe 

dirigente apelou para o etnocídio indígena – destruição de sua cultura –, cujo legado aos 

descendentes atuais é a omissão da histórica política de extermínio de povos que sempre 

foram aviltados em seus direitos. Durante a “invenção” do Brasil prevaleceu a hegemonia 

do invasor, bem como seus privilégios em razão de sua condição de modelo referencial 
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humano, um longo processo de negação que incutiu no imaginário social o estigma de 

indígenas indolentes e selvagens, para logo introduzirem no território nacional o escravo 

africano para suprir a mão de obra já bastante comprometida para atender aos interesses 

da agroindústria.  

 

OS NEGROS DA GUINÉ7 NA CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO BRASILEIRA 

 

Antes mesmo que os invasores europeus aportassem no território brasileiro, havia 

uma rica diversidade de povos, os quais foram denominados negros da terra8, espoliados 

e até vítimas de massacres. Importava, antes de tudo, a empresa mercantil, cuja base 

estava sustentada no trabalho compulsório – um empreendimento voltado exclusivamente 

ao sustento da Metrópole. 

O fracasso da escravização dos indígenas, que comprometeu a mão de obra da 

indústria colonial, foi contornado com a introdução do africano, já explorado em Portugal 

e em suas outras colônias. Para Jaime Rodrigues (1997, p. 14): 
 

O índio só não foi mais utilizado, ainda segundo Novais, porque as 

populações estavam muito espalhadas pelo território. E a opção pelo 

escravo africano ocorreu para que o tráfico se fortalecesse como 

atividade comercial, gerando lucros para a acumulação de capital 

europeu através da venda de escravos para os colonos.  
 

Os indígenas resistiram e se sacrificaram por sua liberdade e autonomia 

respeitadas em cada agrupamento social. Por seus próprios recursos, possuíam fartas 

roças, dedicavam-se à caça e à pesca e faziam armazenamento de provisões. A presença 

do invasor português trouxe o caos para as relações existente entre as comunidades 

indígenas, além de prejuízo para sua própria cultura. A sua natureza beligerante tornou-

se oportuna para que lutassem contra as adversidades impostas pelo usurpador europeu. 

Porém, como aponta Flávio de Campos (1999, p. 26): “a escravidão dos negros africanos 

predominou nas áreas agroexportadoras e mineradoras, enquanto o cativeiro indígena 

manteve-se sobretudo nas regiões menos rentáveis para o poder metropolitano”. 

Nesse contexto de exploração da mão de obra empregada, afeita à realidade dos 

reinos africanos, junto aos quais exerceu forte influência tantos nas relações sociais 

quanto econômicas, a Coroa lusitana beneficiou-se do tráfico de escravo africano 

também, pois através de uma bula de 15 de setembro de 1448 o papa Nicolau V havia 

concedido ao rei de Portugal o direito da posse das terras da África (descobertas e a serem 

descobertas).  

Ao contrário dos gentios, que foram considerados infiéis (não por renegarem a fé, 

mas em virtude de desconhecê-la) e vistos sob a possibilidade de serem cristianizados9, 

os negros foram considerados infiéis devido serem associados aos mouros. Em 8 de 

janeiro de 1455, a Santa Madre Igreja publica a bula Romanus Pontifex, outorgando 

poderes de captura dos africanos aos portugueses a fim de tirá-los da “servidão perpétua”. 

                                                           
7 Designação genérica inicialmente dada pelos portugueses ao escravo oriundo de diversas partes da África 

Ocidental. (BOTELHO; REIS, 2008, p. 140) 
8 Era como os paulistas seiscentista, sobretudo os bandeirantes, designavam os índios. (MOURA, 2013, p. 

288) 
9 Um dos argumentos usados pela Igreja católica para justificar a escravidão africana foi a salvação das 

almas dos cativos pela cristianização. Assim, durante a época colonial, como lembra Katia M. de Queiroz 

Mattoso, a sociedade escravocrata pôde contar com o apoio da Igreja, que pregava aos cativos as virtudes 

da resignação e da obediência à ordem estabelecida. Esse apoio começa em terra africana: no porto de 

embarque, os escravos eram, regra geral, batizados coletivamente. (LOPES, 2004, p. 336). 
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Acerca desse cativeiro imposto aos africanos, Marcos Rodrigues da Silva (1987, p. 9) 

inferiu:  
 

Para os colonizadores, orientados pelo espírito da catequese cristã de 

“salvar almas”, esses povos africanos, com seus costumes e maneiras 

diversas de praticar sua experiência de fé no criador e nas divindades 

da natureza, deveriam ser oprimidos, através da condenação imediata. 

Os líderes da Corte do reino português, ao aplicar a mesma avaliação, 

não tinham nas suas análises uma perspectiva que fosse, de fato, levar 

uma mensagem nova, como propõe o anúncio do evangelho. Seus 

interesses estavam profundamente desvinculados do conteúdo essencial 

da religião, mas era uma estratégia sempre útil mantê-los em comum 

acordo com os interesses econômicos e de dominação, relativamente 

aos povos descobertos.  
 

Ao levar os primeiros escravos da costa africana em 1441, os portugueses deram 

início a um comércio tão rendoso quanto ao das especiarias10. E em 1444, ocorreu a 

primeira venda pública de escravos, cujos melhores cativos foram oferecidos à igreja. 

Logo outros países passaram a explorar o histórico comércio humano, em disputa pelo 

domínio dos portos africanos. Entre os envolvidos na atividade desumana, de acordo com 

Campos (1999, p. 25): “membros de várias ordens religiosas, notadamente os jesuítas, 

participavam da comercialização de escravos no continente africano.” 

O cativeiro brutesco imposto aos africanos se justificava pela rentabilidade do 

negócio explorado – um benefício que interessava não apenas à Coroa, mas também à 

Santa Igreja que o consagrava aos negros infiéis a medida de saírem do estado de barbárie. 

A condenação à escravização perpétua foi uma atitude cristã em que não recaía em falta, 

pecado, nem em inexistência de moralidade e decência. Pelo contrário, o tráfico de 

escravos tornou-se uma empresa legal, abençoada e voltada à vida honrada do colonizador 

que não se desvinculava do padrão das classes nobres europeias, ou seja, o trabalho 

escravo era a energia plena e necessária empregada que geria o sistema econômico da 

Colônia. Enfim, na percepção de João de Melo (1982, p. 70):  
 

De início, a atitude da Igreja era totalmente escravagista, considerando 

os negros como elementos bárbaros, de outra raça, pagãos sujeitos a leis 

próprias, onde a escravidão era ponto pacífico, mercadoria estrangeira 

vendida pelos seus próprios reis, de acordo com seus costumes.  
 

Neste contexto de disparidades socioeconômicas, de estratificação social 

marcante, as normas reguladoras da sociedade se sustentavam em comportamentos 

imbuídos de valores afeitos às atividades do lucro e do mínimo esforço empreendido; 

inexistia acolhimento pleno em mitos e em dogmas religiosos, senão para justificar a 

exploração da riqueza. Era natural que o empreendimento implicasse em sacrifícios de 

alguns, porém tais prejuízos eram superados pela ganância em se acumular capitais. O 

                                                           
10 O tráfico negreiro é considerado por sua amplitude e duração uma das maiores tragédias da história da 

humanidade. Durante séculos, milhões de homens e mulheres foram arrancados da África subsaariana 

(abaixo da linha do  Deserto do Saara) – de suas raízes – e deportados par três continentes: Ásia, Europa e 

América, por meio de três rotas: a rota oriental (pelo Oceano Índico e Mar Vermelho), a rota transaariana 

(pelo deserto do Saara) e a rota transatlântica (pelo Oceano Atlântico). Os árabes foram responsáveis pelas 

rotas oriental e transaariana, no período compreendido entre 650 e 1900 e que teria envolvido cerca de 

cinco milhões de africanos. Por essas duas rotas, os africanos foram levados para o Oriente Médio (Arábia 

Saudita, Emirados Árabes, Iêmen, Iraque e Irã), Índia, China, Sri Lanka etc. Os europeus foram os maiores 

responsáveis pelo tráfico transatlântico, pelo qual cerca de 40 a 100 milhões de africanos foram deportados 

para a Europa e a América. (MUNANGA, 2012, p. 80) 
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aumento dos lucros rendia cada vez mais privilégios aos envolvidos na empresa, 

agregando-lhes grande poder político-econômico, em detrimento das mazelas de todos os 

demais explorados. A obra de colonização fundada na coparticipação da sacrossanta 

Igreja – pela cristianização – levou à legitimação da empresa sem que fossem condenados 

os meios de violência empregados.  

Como fruto dos negócios rentáveis junto aos reinos africanos, os escravos foram 

trazidos em grande número às terras brasileiras, ignorados na sua diversidade 

sociocultural e sob o estigma da inferioridade. De acordo com Código Filipino, que 

regulava também o negócio do tráfico, estavam previstas na importação dos negros a 

dízima (10% ad valorem) à Coroa, do valor venal do produto na praça, e a vintena (5% 

ad valorem) à Igreja. Tão logo chegavam aos portos de desembarque, os cativos eram 

vendidos e espargiam benesses: “Os 15% eram argumentos mais poderosos que quaisquer 

pruridos moralistas, acomodando a Coroa e a Igreja.” (MELO, p. 71).  

A legislação pertinente não causava repulsa, como também a prática de violação 

da integridade física e moral dos escravos africanos tomados simplesmente por 

mercadorias semoventes. O tratamento desumano dispensado a eles não causava nenhum 

estranhamento porque a escravidão tinha o respaldo da legalidade, além de ser consagrada 

pela Igreja. “O grupo titular do Poder, o que dirige o Estado, procura legitimar os seus 

atos, mesmos amorais ou aéticos, através de legislação normativa, encomendada aos 

juristas de ocasião. O direito substantivo sobrepõe-se ao direito natural.” (MELO, p. 68). 

Isso revela o contexto de uma época em que a estratificada sociedade era também 

agraciada com a bênção divina. 

Posto que o tráfico negreiro tenha sido uma das piores tragédias humanas e hoje 

impute infâmia à racionalidade do ser humano, os primeiros escravos na era moderna 

chegados à Europa foram fruto do combate contra os “infiéis” em defesa da fé católica. 

As manifestações de reprovação da Santa Sé à barbárie sempre foram simultâneas com 

os interesses do sistema escravocrata, em que muitos membros religiosos se beneficiavam 

diretamente do comércio da carne humana.  

Junto à classe dirigente, uma classe privilegiada de traficantes atuaram 

significativamente na agroindústria brasileira e,  quando o tráfico foi considerado ilegal, 

as decisões políticas do Império estiveram ligadas à pratica da corrupção, uma realidade 

a par de análise de Clóvis Moura (2013, p. 392): “O suborno de autoridades e figurões 

era frequente e tido como normal, e muitos traficantes influíram poderosamente na 

política e mesmo nas decisões de D. Pedro II.” Todavia, esses arroubos clássicos da 

política praticada em terras ameríndias só dão mostras de pormenores comuns 

transplantados pelo colonizador europeu.          

Quanto à atividade cruel do tráfico de escravos africanos, outrora em nada 

incomodava os empreendedores seu ofício, senão lhes propiciar títulos e muita riqueza. 

Inexistiam prejuízos aos valores morais e mantinha-se intacto o orbe cristão, pois a 

profissão que propiciava proventos abundantes tinha o beneplácito do Santo Padre (a bula 

Romanus Pontifex). A ninguém causava repulsa a atividade de trazer pessoas 

(mercadorias vivas) que constituíam em mão de obra forçada para ser explorada ao 

extremo, cuja ênfase é constatada em Luís Viana Filho (1946, p. 29-30):  
 

A ninguém repugnava comerciar em escravos. No tempo não era cousa 

que se fizesse furtivamente, coberto de vergonha, fugindo às críticas da 

população. Pelo contrário, era um título. Na Inglaterra chegou a fazer 

barões. Aqui também foi serviço prestado a Sua Majestade e ao país. 

Por isso, marcando-os na sociedade, tiveram mesmo os traficantes a sua 

Irmandade, espécie de sindicato sob a invocação de um Santo, e que 

funcionava na pequena igreja de Santo Antônio da Barra, erigida numa 
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das eminências da cidade, dominando a Bahia de Todos os Santos e o 

Atlântico, e donde S. José, padroeiro da devoção dos traficantes, 

deveria velar pela sorte das embarcações que rumavam em busca de 

negros a serem escravizados e cristianizados pelo batismo... 
 

O escravo oriundo do interior do continente africano era o cativo adquirido em 

troca por artigos de troca modestos, o qual se tornava uma mercadoria lucrativa para o 

traficante. Quando os próprios comerciantes ou agentes não praticavam assaltos às tribos, 

os agentes promoviam excursões aos locais de escambo de cativos e sujeitavam as 

mercadorias adquiridas à uma longa caminhada até o litoral, com pouca alimentação. O 

tráfico logo se tornou a principal atividade dos entrepostos da costa ocidental africana, 

que abastecia não só as colônias lusas, mas também as possessões de outros países 

europeus. 

Essa triste realidade fez com que não ocorresse algum investimento sistemático 

de desenvolvimento no continente africano, cujo fim era não tolher qualquer possibilidade 

de concorrência com a economia na América. Investimentos no tráfico resultavam em 

grandes lucros reinvestidos no próprio tráfico humano, como acentua Jaime Pinsky (2010, 

p. 30): “Assim, o sistema mercantil nos revela um elemento muito importante de sua 

perversidade intrínseca: escravos eram adquiridos pelos traficantes em troca de 

mercadorias produzidas pela força de trabalho escrava; e os cativeiros teriam por função 

reproduzir essa cadeia diabólica. ” 

As metrópoles se encarregaram de concentrar a colonização africana no litoral e 

estabelecer um relacionamento comercial com os reinos africanos no tráfico de escravos, 

cujos lucros eram reinvestidos na própria atividade: “Para as metrópoles europeias, a 

África tinha a função de fornecer mão de obra para as outras regiões coloniais.” 

(RODRIGUES, 1997, p. 34). O tráfico foi a base fundamental do processo colonizador 

da época em que os representantes dos reinos não visavam ao desenvolvimento de seus 

recursos naturais locais, nem a empreender qualquer outra atividade econômica.  Assim 

sendo, os resultados da empresa estavam voltados à própria atividade, como já destacado.  

Quanto à descrição infame do tráfico negreiro, era deprimente a realidade. Antes 

do transporte transatlântico, os miseráveis ficavam alojados em pequenas construções 

insalubres. O grande número de negros capturados ficava aprisionado em barracões à 

espera do dia de embarque, ocasião em que todos eram levados à uma igreja para serem 

batizados. Daí se dava o transporte deles em almadias – pequenas embarcações, estreitas 

e compridas – até os navios, acorrentados nas mãos e nos pés.  

A despeito da regulamentação da capacidade das embarcações existente, desde o 

século XVI, por vezes as normas eram ignoradas, pois o carregamento de mercadorias 

vivas excedia, contribuindo para o alto índice de mortes dos escravos. Conforme 

apontamento de Wlamyra Albuquerque e Walter Fraga Filho (2006, p. 48): “Muitas vezes 

aumentar o número de cativos implicava em diminuir a quantidade de víveres disponível 

para cada um.” Essa medida adotada implicava em perdas de vidas, em consequência da 

alimentação exígua que variava (azeite, farinha, milho cozido e algum legume), além da 

ingestão de pouca água (muitas vezes salobra). 

As desumanas condições de transporte dos condenados não se alteravam, nem que 

adviessem repercussões negativas junto ao público geral ou à comunidade mundial. Para 

ilustrar esse contexto, faz-se importante destacar a ocasião em que o imperador D. Pedro 

emitiu o Alvará de 18 de março de 1684, limitando a lotação das embarcações de acordo 

com sua arqueação, sem que a norma se mostrasse eficaz: “Não parece, porém, que se 

tenha tornado efetiva a clemência Real, senão para efeito das propinas.” (Viana Filho, 

1946, p. 34).  
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Indubitavelmente as correntes narrativas apresentadas pela historiografia fazem 

jus ao trato brutal a que os escravos eram submetidos. O quadro desapiedoso dos africanos 

se fez presente a partir do momento em que foram arrancados de suas terras. A gente 

civilizada dispensava a eles um tratamento que beirava a selvageria, como bem retrataram 

também Júlio Quevedo e Marlene Ordoñez (1999, p. 16): “Antes que embarcassem, 

marcavam-se homens e mulheres com ferro em brasa nos braços, nas pernas ou no peito. 

A seguir, acorrentados e amontoados nos porões dos navios, sem ar e sem luz, onde 

passavam dias e dias à base de uma alimentação escassa”. 

Ao longo da trágica viagem às terras desconhecidas, no tumbeiro11, muitos 

escravos eram vítimas de moléstias, definhavam e alguns vinham a óbito. Não raros eram 

os abusos e toda a sorte de violências contra os condenados, que sofriam maus tratos da 

tripulação, tais qual:  
 

Esta passagem, tirada do diário de bordo dum navio negreiro, em 1738, 

dará ideia do que fossem os suplícios impostos aos negros: ‘Sábado, 25 

de dezembro. Amarramos ontem os negros mais culpados, isto é, os 

autores da revolta, pelos quatro membros, e deitados de bruços em cima 

da ponte, fizemo-los açoitar. Depois fizemo-lhes escarificações nas 

nádegas para que melhor sentissem suas faltas. Depois de ter posto as 

nádegas em sangue pelos açoites e escarificações, pusemos em cima 

pólvora, suco de limão, salmoura e pimenta, tudo pilado juntamente 

com outra droga posta pelo cirurgião; e atritamo-lhes as nádegas, para 

impedir que houvesse gangrena’... (VIANA FILHO, 1946, p. 40). 
 

À mercê dos caprichos dos traficantes que corriqueiramente lhes infligiam 

sofrimentos intensos, se os infelizes adoecessem, eram tratados de forma elementar 

porque raramente havia assistência médica nas embarcações. Logo, o carregamento de 

mercadorias vivas alcançava a perda média de 50 % em todas etapas, ou seja, desde o 

apresamento até a chegada nos portos de desembarque final. 

 

AGREGAÇÃO DOS ESCRAVOS AFRICANOS À COLÔNIA LUSITANA 

 

O modesto número de escravos na primeira metade do século XVI já dinamizaram 

a agroindústria no Brasil colonial, expandindo a lavoura açucareira em que a rentabilidade 

logo intensificou a vinda de mais africanos12. À medida que os engenhos proliferavam e 

o crescimento do açúcar exportável se acentuava, também aumentava a demanda por mais 

mão de obra. 

Consignaram-se em grandes importadores os portos de Fortaleza, Salvador, 

Recife, Belém, São Luís e do Rio de Janeiro e também em redistribuidores de escravos 

para outras regiões da Colônia. Os africanos recém-chegados passavam pela alfandega 

para a listagem com os dados sobre o carregamento e seguiam para os locais de venda. 

                                                           
11 O mesmo que navio negreiro. A denominação alude às condições em que eram transportados os africanos 

escravizados para as Américas. Resulta de adjetivação do substantivo “tumbeiro”, transportador de 

cadáveres, indivíduo que conduzia mortos à tumba ou sepultura. (LOPES, 2004, p. 659). 
12 Esta história começa com a chegada das primeiras levas de escravos vindos da África. Isto se dá por volta 

de 1549, quando o primeiro contingente é desembarcado em São Vicente. D. João III concedeu autorização 

a fim de que cada colono importasse até 120 africanos para as suas propriedades. Muitos desses colonos, 

no entanto, protestaram contra o limite estabelecido pelo rei, pois desejavam importar um número bem 

superior. Por outro lado, alguns historiadores acham que bem antes dessa data já haviam entrado negro no 

Brasil. Afirmam mesmo que na nau Bretoa, para aqui enviada em 1511 por Fernando de Noronha, já se 

encontravam negros no seu bordo. (MOURA, 1994, p. 7-8). 
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Casas comerciais e negociantes autorizados se encarregavam de fazer anúncios 

em jornais sobre o novo carregamento e, costumavam expor as mercadorias humanas em 

portas de casas ou armazéns. O comércio de escravos contava com uma rede de diferentes 

comerciantes especializados que atuavam pelo interior. Conforme aponta Albuquerque e 

Fraga Filho (2006, p. 56): “Além dos comerciantes que compravam numerosos escravos 

e os remetia para fazendeiros fora da cidade, os tropeiros e mascates compravam 

pequenos lotes e os revendiam nas vilas e fazendas do interior.” Pode-se observar ainda 

o padecimento dos infelizes com a redistribuição feita para outras províncias, pois 

comboios de escravos costumavam enfrentar outra longa jornada até as fazendas, por via 

terrestre ou marítima. 

Para se inteirar da ambientação do duro trabalho no eito13, a truculência do 

escravizador já se mostrava na recepção ao boçal – recém-chegado que ainda não falava 

o português: alguns proprietários submetiam-no a surras diárias para que este já tomasse 

conhecimento do ritmo do lugar. Seja a longas jornadas de trabalho a que se submetia, a 

degradantes castigos ou a modos cruéis de tratamento, nas fazendas, o escravo ainda era 

ferrado no peito, na coxa e na testa antes de mandados para o eito:  

 
A dureza do trabalho, cuja jornada diária nunca era inferior a doze horas 

(normalmente, de “estrela-a-estrela”, isto é, da aurora ao anoitecer), não 

se poupando os doentes, sem falar nos violentos castigos corporais, na 

péssima situação sanitária, e na crônica falta de alimentos, reduzia a 

pouco tempo a vida útil dos negos, equiparando-o à dos cavalos e bois 

de canga. Essas condições eram menos severas para os escravos 

urbanos, domésticos e pretos de ganhos. (MELO, 1982, p. 72). 
 

Tanto os homens quanto algumas mulheres exerciam tarefas duras no engenho. 

Elas faziam o corte da cana e, sobretudo, no trabalho perigoso da moenda, cujo menor 

descuidado resultava em amputação de membros. Nos canaviais, eles executavam os 

serviços mais pesados, que levavam muitos ao esgotamento:  
 

A jornada de trabalho era de catorze a dezesseis horas, sob a 

fiscalização do feitor, que não admitia pausa ou distração. Quando um 

escravo era considerado preguiçoso ou insubordinado, aí vinham os 

castigos. O feito, ou um escravo por ele designado, era o executor da 

sentença. Conforme a falta, havia um tipo de punição e de tortura. Mas 

a imaginação dos senhores não tinha limites, e muitos criavam os seus 

métodos e instrumentos de tortura próprios. (MOURA, 1994, p. 17). 
 

Na concepção jurídico-teológica da época, nada mais justa que a escravização do 

africano infiel. À custa do negro escravizado, floresceu a agroindústria, o tráfico 

intensificou-se e a colonização consolidou-se, sem que esse condenado usufruísse de uma 

parte de toda a riqueza produzida. Por quais meios fossem, importava o lucro 

proporcionado pelo doce inferno aos empreendedores da colonização, restando à turba de 

escravos as agruras daquele doce inferno fantasioso de Padre Vieira (XIV Sermão do 

Rosário). Entre tantas incertezas possíveis, inegavelmente, “Enquanto o Reino vinha para 

a aventura da colonização pensando em um breve regresso, deixando, muitas vezes, a 

família em Portugal, o negro africano sabia que a sua viagem era definitiva e que as 

possibilidades de voltar não existiam. ” (MOURA, 1994, p. 8). 

                                                           
13 Denominação genérica de terreno cultivado ou roça em que os escravos trabalhavam em carreira, em 

linha. Por extensão, qualquer trabalho agrícola, na época da escravidão. (LOPES, 2004, p. 251). 
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Quanto à exploração da violência, o escravizador a via como um recurso eficaz 

para a irrestrita obediência. Através de atos violentos e cruéis, ele tentava incutir no 

escravo a condição de inferioridade, procurava incorporar ao imaginário do infeliz a 

negação a sua própria existência, além de difundir as qualidades negativas atribuídas a 

todo o povo africano. A prática do castigo procurava legitimar não só a posição de 

superioridade do escravizador como ainda a escravização perpétua do escravo. E ele se 

reservava a acatar a subjugação passivamente, mesmo que pairasse sobre a sociedade 

escravista a ideologia de uma igualdade cristã. Não interessava reconhecê-lo como 

trabalhador e essencial ao sistema mercantil, senão ele acolher as ordens do senhor: 
 

A sujeição era necessária ao sistema. Como investimento cujo retorno 

deveria ocorrer no menor espaço de tempo possível, cabia ao negro 

trabalhar no limite de suas forças. Ora, obtinha-se mais facilmente a 

compulsão necessária a tanto, anulando-lhe a individualidade, 

reduzindo-o à condição de máquina destituída de vontade própria e 

cegamente obediente a razões inquestionáveis. (QUEIROZ, 1987, p. 

36). 
 

Também se mostrava o escravizador em conter seu próprio medo, ao aterrorizar o 

escravo. Ainda que existissem normas regulatórias da relação senhor-escravo, o 

proprietário tinha o livre arbítrio de fazer o que desejasse com o seu bem, da forma que 

melhor lhe aprouvesse. O Código Criminal da época previa penas de açoite aos escravos 

criminosos, a pena de galés perpétua (sentença de trabalhos forçados) e até a pena de 

morte – uma legislação que não teve eficácia para conter os crimes de assassinato e lesões 

corporais contra os proprietários, tão comuns.  

A resistência negra, através de variadas maneiras, opôs-se à coerção e à repressão 

dos senhores e, jamais, os negros se submeteram totalmente ao domínio da classe 

senhoril. Algo que não deve ser ignorado e que torna o negro protagonista da história 

nacional é que, desde que foi forçosamente introduzido em território brasileiro, ele 

sempre foi parte essencial para a formação da sociedade colonial. Mesmo sem o usufruto 

da grande riqueza que produziu, sua condição escrava não o desmereceu de sua atuação 

como grande influenciador da cultura brasileira. Enfim, nem os meios severos de repressão 

arrefeceu sua luta contra a opressão do dominador, dinamizando todos os espaços da vasta 

área territorial do Brasil. 

Na última década do século XVII, os bandeirantes paulistas exploravam o Sertão para 

apresar indígenas e, instigados pela Coroa, encontraram o ambicionado ouro em Minas 

Gerais, Mato Grosso e Goiás. Daí empresas mineradoras arregimentarem um enorme 

contingente de escravos para extração das jazidas – uma concentração acentuada de mão de 

obra negra que elevou bastante o preço do escravo, como apontado por Regiane Matos (2007, 

107):  
O tráfico interno de escravos foi intensificado. Para as áreas 

mineradoras foram enviados, em especial, escravos africanos 

ocidentais. Em geral, estes eram preferidos pelos proprietários mineiros 

por conta do conhecimento técnico e da experiência adquirida no 

continente africano.  
 

Essa nova fase de ascensão econômica da Colônia também contou com a mão de 

obra escrava, sendo que: “Não leva apenas o seu trabalho, contudo, mas a sua cultura, 

ensinando técnicas de metalurgia e mineração, aperfeiçoando métodos de trabalho, 

extraindo o ouro, procurando diamantes para proporcionar a riqueza dos contratadores e 

da Coroa portuguesa.” (MOURA, 1994, p. 13). Logo, esse deslocamento da população 

escrava contava com os conhecimentos dela tão indispensáveis aos interesses da empresa 
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colonial, isso sem que se alterasse o status quo, pois em virtude de sua condição de 

somenos valia o escravo estava impossibilitado de fruir a enorme riqueza acumulada.    

A chegada da família real em 1808 também trouxe alteração nesse contexto social 

da Colônia. Com a abertura dos portos ao comércio internacional, ampliou-se 

consideravelmente a importação de escravos, mesmo com a crise da mineração. O açúcar, 

a cachaça e a garapa tinham uma grande demanda no mercado externo e crescia a 

agropecuária – uma atividade que também contava com a escravaria. A importação da 

maioria deles estava reservada às fazendas de café – o produto produzido a partir do final 

do século anterior no Rio de Janeiro, mas que teve sua expansão na região de São Paulo 

em virtude do clima e da terra mais favoráveis ao cultivo:  

 
A rotina de trabalho dos escravos nas fazendas de café era árdua. Logo 

cedo eles se levantavam e, antes do sol raiar, se dirigiam para os 

cafezais a pé ou em carros de boi. Lá passavam 15 horas por dia 

trabalhando, permanecendo na labuta até o anoitecer, quando 

regressavam para a sede da fazenda. Ao chegarem, ainda eram 

obrigados aa cortar lenha, preparar a comida para o outro dia e torrar o 

café. Já eram 10 horas da noite quando se recolhiam nas senzalas, feitas 

de pau-a-pique e sapé, sem janelas. (MATOS, 2007, p. 109)  
 

Também no ambiente urbano era usada a mão obra escrava na produção de 

variados gêneros agrícolas, artesanatos, fabricação de objetos de cerâmica, em olarias, 

beneficiamento de couro, carregamento de água e de cargas diversas, pedreiras, pequenas 

embarcações, corte de lenha, capinação, limpeza pública, dentre tantas outras atividades 

que exigissem o esforço produtivo. Essa ampla exploração do trabalho pelos proprietários 

levou a criação do escravo de ganho ou de aluguel14. Em pequenas propriedades, como 

sítios da periferia urbana, existia a produção de muitos produtos destinados ao 

abastecimento do mercado interno com a mão de obra escrava, tais quais aguardente, 

algodão, arroz, azeite de amendoim, café, farinha de mandioca e de milho, feijão, fumo, 

milho, além da criação de gado e porcos.  

Nesse cenário de produção de riquezas, o negro participou de variadas formas da 

vida social brasileira, com seus saberes e suas competências, como demonstra Gilberto 

Freire (1998, p. 417):  

 
Os pretos foram os músicos da época colonial e do império. Os 

moleques, meninos de coro nas igrejas. Várias capelas de engenho 

tiveram coros de negros; várias casas-grandes, conservando a tradição 

de Mangue la Bote, mantiveram para deleite dos brancos, bandas de 

música de escravos africanos. No engenho Monjope, em Pernambuco – 

por muito tempo de uns Carneiro da Cunha que acabaram Barões de 

Vera Cruz – houve não só banda de música de negros, mas circo de 

cavalinhos em que os escravos faziam de palhaços e de acrobatas. 

Muitos acrobatas de circo, sangradores, dentistas, barbeiros e até 

mestres de menino – tudo isto foram os escravos o Brasil; e não apenas 

negros de enxada ou de cozinha. Muito menino brasileiro deve ter tido 

por seu primeiro herói, não nenhum médico, oficial de marinha ou 

bacharel branco, mas um escravo acrobata que viu executando piruetas 

                                                           
14 Os escravos de ganho ou aluguel eram empregados em ofícios desde os amis especializados, como o de 

sapateiro, barbeiro, ferreiro e alfaiate, até em trabalhos menos qualificados de pedreiros, lavadeiras, 

carregadores e quitandeiras. Muitas vezes, especializavam-se com o incentivo dos proprietários, que, dessa 

forma, conseguiam obter maiores ganhos com os seus serviços diários ou ao aluga-los. (MATOS, 2007, p. 

111).  
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difíceis nos circos e bumbas-meu-boi de engenho; ou um negro tocador 

de pistom ou de flauta.  
 

 Em cada época, segundo o contexto em que se encontrasse o negro, seu 

protagonismo se apresentava no mundo do escravizador15. Seja pela pequena autonomia 

que a sua atividade de enriquecimento do senhor proporcionava ou seja em consequências 

das relações entre escravo e senhor, os negros escravizados ocuparam diferente espaços 

sociais, geográficos e culturais dentro do modelo colonizador europeu.  

Diante desse quadro exposto, há uma pequena mostra da evolução social brasileira 

– fundada numa colonização transplantada pelos portugueses – em que se alicerçou uma 

conformação nacional a partir de uma diversidade de povos distintos, mas que prevaleceu 

a supremacia de um grupo tomado por referência universal em detrimento de outros sob 

a condição de sujeição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações apontadas até aqui tiveram o intuito de pinçar os pormenores da 

historiografia nacional junto aos quais se inventou um Brasil, de cujo contexto histórico 

foi abstraído o significado de conquista pelo invasor europeu em detrimento de povos que 

também contribuíram para a formação do país.  

A leitura das entrelinhas da historiografia retratada deixa-nos a par dos interesses 

do grupo dominante, bem como do processo perverso de aniquilação dos demais povos 

legados ao sentimento de inferiorização, embalado pela degradante condição de sujeição 

que representa um período maculado de pura insensatez humana.    

 Do cenário de desigualdades e injustiças sociais, sob a ideologia cristã que 

abençoou as mais bárbaras atitudes da gente considerada civilizada, prevalece atualmente 

no imaginário coletivo o menosprezo a pessoas descendentes daqueles que outrora foram 

massacrados. Através de ideias ou atitudes, atualmente ainda se encontra latente na 

sociedade a ação de silenciamento de minorias historicamente estigmatizadas em proveito 

de uma minoria dia a dia heroicizada. 

Assim sendo, há um compromisso da sociedade geral em promover um novo 

olhar sobre o papel das minorias historicamente estigmatizadas e reconhecer a pluralidade 

na construção da sociedade étnico-racial brasileira, atribuindo-lhe o devido mérito no 

protagonismo desses agentes históricos. Enfim, o empenho na valorização da história e 

da cultura dos povos negro e indígena pode, não apenas restituir a eles a autoestima, como 

também reverter os efeitos negativos da desqualificação historicamente positivada. 
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RESUMO 

Este trabalho se propõe a discutir a questão da identidade no currículo da escola indígena 

e traz uma análise das políticas educacionais para esse modelo de educação escolar. As 

reflexões acerca da construção das identidades propõem pensar a educação para a 

diversidade, pois são considerados os valores e saberes das culturas desses povos, suas 

cosmovisões e seus modos de pensar. Entender o currículo escolar, em especial, nas 

escolas indígenas, é perceber que o padrão de saber foi e continua associado a um padrão 
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de poder, de conhecimento associado à classificação das culturas, pois as autoridades que 

validam um padrão cognitivo e pedagógico, o fazem baseado na classificação social, 

étnica, racial, de gênero, entre outros, impondo que o saber culto e civilizado está fora 

das minorias. As reflexões teóricas tecidas neste trabalho se apoiam nos estudos 

decoloniais, que apontam que na história da formação de nossas sociedades o padrão 

cognitivo esteve e continua associado ao padrão de poder. O objetivo desse artigo é tecer 

reflexões acerca do currículo escolar brasileiro, de base epistemológica eurocentrada, que 

se propõe a temáticas homogeneizadoras em comparação ao currículo cultural da escola 

indígena. As discussões que dizem respeito à colonialidade do poder e as relações que a 

hegemonia eurocentrada estabelecem com o conhecimento encontram alicerce em 

Quijano (2009). Em relação ao Currículo como produtor de identidades e subjetividades 

sociais determinadas, nos baseamos em Hall (2011) e Silva (2013, 1995, 1999). 

 

Palavras-chave: Escola Indígena. Currículo. Decolonialidade 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o Ceará possui 39 Escolas Indígenas vinculadas à rede estadual, que 

estão localizadas em 16 municípios do Ceará e ofertam matrícula em todas as 

modalidades de ensino18. As etnias já identificadas no Ceará, até 201719, segundo a 

Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), são Anacé, Pitaguary, Potiguara, Jenipapo 

Kanindé, Tapeba, Tremembé, Tapuia Cariri, Tabajara, Kalabaça, Kanindé, Kariri, 

Gavião, Tupinambá, Tubiba Tapuia. Esses povos estão localizados nos municípios de 

Caucaia, Aquiraz, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Monsenhor Tabosa, Acaraú, 

Itarema, Itapipoca, São Benedito, Quiterianópolis, Carnaubal, Novo Oriente, Crateús, 

Poranga, Boa Viagem, Canindé, Aratuba e Pacatuba. 

A reflexão sobre o currículo diferenciado nas escolas indígenas vem, de forma 

crescente, assumindo importância nas discussões nos novos paradigmas epistemológicos 

da educação. As experiências das escolas indígenas localizadas no Estado do Ceará nos 

fornecem elementos de análise para que possamos entender melhor a questão. Nesse 

sentido, o presente artigo busca compreender, numa perspectiva histórico-crítica, os 

elementos e significados que estão presentes na organização do currículo diferenciado da 

escola indígena.     

Pela legislação brasileira as populações indígenas têm direito a escolas 

específicas, diferenciadas e à educação intercultural e bilíngue. O reconhecimento da 

pluralidade étnica e da diversidade dos indígenas veio por meio dos documentos oficiais 

da Constituição Federal de 1988 e garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96. O 

desdobramento disso tem se concretizado nas conquistas da educação escolar indígena, 

que rompe com a característica do currículo eurocêntrico e homogeneizador da escola 

brasileira, ao propor o uso da língua materna desses povos e de seus saberes próprios da 

cultura. 

O surgimento da escola indígena para Nascimento; Aguilera Urquiza (2005), 

                                                           
18 As reflexões as quais nos propomos neste trabalho partem de nossa atuação profissional junto à Secretaria 

da Educação do Estado do Ceará – Seduc. Atualmente fazemos parte da Coordenadoria da Diversidade e 

Inclusão Educacional – Codin, que, dentre outras funções, se ocupa do acompanhamento institucional junto 

às escolas indígenas do estado. Portanto, alguns dos dados e reflexões demonstrados ao longo do trabalho 

são provenientes dessa vivência profissional. Nossa equipe de trabalho trata diretamente com a Educação 

Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola e Educação para as Relações Étnico-Raciais. 

 
19 Até 2018, eram identificadas 14 etnias, porém, atualmente, está iniciando o processo de 

autoreconhecimento do povo Carão, situado em Aratuba, mesma região do povo Kanindé. 
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 inaugura duas categorias na educação brasileira:  
 

1) o conceito de escola indígena, na qual o currículo passa a ser visto 

como hipótese cuja identidade está na natureza e história de cada 

comunidade e; 2) o surgimento, como necessidade epistemológica, da 

figura do professor-índio como produtor e/ou organizador de 

conhecimentos: conhecimento tradicional elaborado/reelaborado e 

vivido pelo seu povo que deve buscar fazer a ressignificação, ou a 

compreensão dos mesmos, através do diálogo com outras culturas e 

outros saberes (NASCIMENTO; AGUILERA URQUIZA, 2005). 

 

Comparando dois dos documentos oficiais que orientam os projetos curriculares 

para essas escolas, tem-se o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, 

publicado em 1998 pelo MEC, com a proposta de “apenas, subsidiar e apoiar os 

professores na tarefa de invenção e reinvenção contínua de suas práticas” (RECNei, 1998, 

p.14). Além desse, foi publicada a Resolução nº 03, de 10 de novembro de 1999/CNE, 

que fixa Diretrizes para o funcionamento das escolas indígenas e põe em destaque os 

princípios político-pedagógico que devem norteá-las. A Resolução, diferente do RECNei, 

pauta o ensino intercultural e bilíngue, visando a valorização da cultura desses povos e a 

manutenção de sua diversidade. A retomada a cultura como proposta de currículo é 

valorizar as práticas cotidianas, a oralidade, os mitos e os saberes dos mais velhos. 

 

DIÁLOGOS ENTRE AS CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO E A FORMAÇÃO 

DA IDENTIDADE NAS ESCOLAS INDÍGENAS 

 

Conceber que a escola indígena possui um currículo diferenciado é entender que 

os conteúdos trabalhados em sala de aula devem guardar estreita relação com o contexto 

econômico, social e político em que a cultura de cada etnia está inserida. Além disso, esse 

currículo diversificado deve garantir e priorizar que as diversas etnias indígenas possam 

valorizar práticas e saberes tradicionais de suas comunidades e aldeias. 

A escola indígena deve se ocupar de temas relevantes e metodologias que estejam 

de acordo com suas demandas sociais, portanto, os componentes escolares das escolas 

indígenas devem se voltar não somente para a instrução, mas também visar a diversidade 

cultural e o fortalecimento da identidade. Além disso, é imprescindível que a escolha do 

que se é ensinado dentro das instituições de ensino passe pela aprovação de toda a 

comunidade envolvida no processo e privilegie os conhecimentos de todos.  

A fim de traçar um diálogo entre as compreensões dessa parte diferenciada do 

currículo, que deve estar presente nas escolas indígenas, e as teorias atuais sobre 

Currículo, buscamos o estudo de alguns autores. Segundo Sacristán (2000, p. 16), “as 

funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e de socialização 

são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das práticas que cria em torno 

de si”. Se pensarmos o currículo desta forma, entenderemos que não podemos ficar 

restritos ao produto final sem interligar todos os objetivos que fazem parte de sua 

construção. A partir disso, podemos afirmar que o saber é cultural e se constitui pela 

interação com os membros pertencentes à cultura, assim esse conhecimento se transforma 

a partir da troca de experiências e da reflexão coletiva.  

Do mesmo modo, Silva (2010) promove uma reflexão afirmando que o currículo 

é um “documento de identidade”, no qual os diversos sujeitos do processo são respeitados 

e valorizados e tudo o que compõe esse currículo deveria promover os saberes da 

comunidade. Escosteguy (2006), igualmente em seus escritos sobre os Estudos Culturais, 

afirma que este é um campo de estudo no qual diversas disciplinas se interseccionam no 
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exame de aspectos culturais da sociedade contemporânea, com eixo principal nas relações 

entre a cultura atual e a sociedade. 

É importante destacar algumas das possíveis vertentes do currículo - dadas pelos 

contextos vividos e modeladas pelas experiências pessoais refletidas em aptidões, 

interesses, habilidades, etc. Outro tipo de currículo, como é o caso do praticado nas escolas 

indígenas, é criado pelas formas antigas de se realizar a experiência educativa que deram 

lugar a tradições, por meio de crenças, religiosidade, identidade, dentre outros. Em outras 

palavras, para a implementação de um currículo diferenciado, é necessário que se 

assegurem recursos para práticas pedagógicas específicas adequadas às necessidades de 

cada comunidade. Para tanto, trazemos as reflexões de Sacristán (1999) que propõe um 

currículo com componente cultural e linguagem universalizados, que consiste em 

reconhecer a base da identidade cultural e as identidades coletivas.  

O autor defende um currículo multicultural no qual a escolha do que é ensinado 

deve passar pela aprovação de toda a comunidade envolvida no processo. Esses saberes 

devem privilegiar os conhecimentos de todos, inclusive os das classes não privilegiadas 

para que seus interesses sejam representados. O teórico vê o currículo como uma forma 

de ter acesso ao conhecimento e uma maneira particular de entrar em contato com a 

cultura: 
 

As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de 

cultura e socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu 

formato e das práticas que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao 

mesmo tempo: conteúdos (culturais e intelectuais e formativos), 

códigos pedagógicos e ações práticas através dos quais se expressam e 

modelam conteúdos e formas (SACRISTÁN, 1998, p. 16). 

 

Para o autor, a sociedade é criadora de cultura no sentido de transformar a já 

existente, assim, educar requer um projeto com uma direção, pois a cultura reproduz a 

realidade objetiva e reconstrói a memória das coletividades. Portanto, educar um povo 

por meio da cultura é igualmente lançar mão de uma expressão curricular.  Para tanto, 

o plano político pedagógico das escolas, também das indígenas, deve ser elaborado com 

a participação da comunidade escolar e estar de acordo com as propostas da educação 

diferenciada e intercultural de seus povos, respeitando o calendário escolar próprio e as 

especificidades socioculturais, como a inclusão das suas datas comemorativas, festejos 

e rituais. A autonomia das escolas indígenas pressupõe a participação efetiva da 

comunidade nas decisões da instituição, de maneira a fortalecer a identidade do seu 

povo. Dessa maneira, cada EI deve atentar para suas especificidades, respeitando suas 

decisões pedagógicas e administrativas, a fim de garantir seus direitos a uma educação 

escolar diferenciada.  

Em termos concretos, para e execução de modo de fazer o currículo com base 

nas especificidades culturais dos povos, atentamos que, dentre muitas formas para se 

efetivar a parte curricular diferenciada nas instituições de ensino indígenas, uma 

relevante é solicitar que o poder público deva garantir recursos financeiros às escolas 

indígenas para elaboração, publicação e distribuição dos materiais didáticos específicos 

e diferenciados, produzidos preferencialmente por cada povo, com a participação de 

toda a comunidade escolar e lideranças.  

Os materiais didáticos e as ferramentas tecnológicas devem valorizar os saberes 

tradicionais, as línguas indígenas e as realidades de cada povo, além de fornecer 

subsídios para o registro de suas memórias. Destacamos que um dos meios de garantir 

o direito à memória de seus povos é o uso e a valorização das línguas indígenas. Nesse 

aspecto específico da utilização da língua materna, as EI do Ceará ainda têm uma longa 
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jornada a ser percorrida, uma vez que nesse aspecto as escolas ainda não conseguiram 

resgatar suas línguas maternas. 

As disciplinas diferenciadas nos currículos das escolas indígenas trabalham as 

características de cada território, relacionando as questões ambientais com as questões 

sociais de cada povo, ou seja, os componentes curriculares visam garantir as 

necessidades específicas das comunidades. Hall (2003) argumenta é que toda prática 

social depende do significado e com ele tem relação. A cultura é uma das condições 

constitutivas de existência dessa prática, o que faz com que todo comportamento social 

tenha uma dimensão cultural e sob esse ponto de vista há uma estreita relação entre as 

práticas curriculares, a cultura e o fortalecimento das identidades.  

É fato que a construção das identidades também passa pela compreensão das 

culturas, neste sentido estão sempre em transformação pois são fragmentadas móveis, 

cambiáveis e têm contextos históricos específicos. Elas são construídas “por meio de 

discursos, práticas e posições opostas, mas que, por vezes, se atravessam” (HALL, 2003, 

p. 112). 

Em outras palavras, a identidade nunca está pronta e não há como detectar seu 

ponto de origem, tampouco sua essência. Algumas vezes o que mobiliza as relações de 

pertencimento é a nacionalidade; em outras o gênero, a classe social, a religião, a 

profissão, etc. Entendemos identidade como algo dinamicamente produzido, permeado 

por efeitos variados e constituído num processo nunca fixo. 

 

 

 

A COLONIALIDADE NO CURRÍCULO BRASILEIRO E AS ESCOLAS 

INDÍGENAS 

 

A vertente pós-crítica sobre currículo se ampara na discussão sobre as 

diversidades e nesse contexto também ganha folego as questões de gênero, pedagogia 

feminista, multiculturalismo, narrativa étnica e racial, pós-colonialismo e estudos 

culturais. Essas são algumas das demandas que integram a discussão sobre a relevância 

dos conteúdos escolares numa perspectiva pedagógica decolonizadora e abre 

possibilidades de refletir a educação diferenciada indígena sob esse viés. 

A cultura hegemônica se manifesta em todos os âmbitos sociais e também nos 

conteúdos escolares, devendo estes serem identificados e questionados, uma vez que 

privilegiar determinados conhecimentos em detrimento de outros significa tornar o 

ambiente escolar um local de disputas ideológicas e políticas, característica essa 

definidora do currículo enquanto espaço de poder não neutro. Desse modo, a escola 

indígena, como instituição social que se propõe a fortalecer sua cultura por meio dos 

saberes tradicionais de seus povos, não deve colaborar na perpetuação e no reforço de 

relações estruturalmente desiguais, como as que as orientações curriculares 

convencionais pressupõem.  

 O colonialismo é uma categoria de análise que significa que o colonizador não 

consegue conviver com o outro diferente, em virtude de seu modo de ser, agir, pensar e 

de organizar. O outro é subjugado na sua diferença, compreendido como inferior. A 

colonização foi um advento eminentemente europeu que elaborou a escravidão como um 

projeto societário de acúmulo de riqueza e poder e vale o destaque que a expulsão dos 

mouros da Espanha e de Portugal foi a primeira ideia de superioridade de uma raça sobre 

outra. Em virtude da colonização, o extermínio compreende os aspectos físico, cultural e 

linguístico denominado etnogenocídio. O “eu” para o colonizador significa a negação do 

“outro”, dos povos originários.     
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Ao compreender a escola indígena no contexto das políticas colonizadoras 

impostas a seus povos, o revés disso deve estar centrado no currículo enquanto produtor 

de identidade, pois o modelo escolar assimilado pelas comunidades indígenas é o de uma 

escola homogeneizadora e etnocentrista. Portanto, é necessário pensar o currículo a partir 

de uma outra lógica: a do diálogo entre os saberes dos povos e os legitimados 

historicamente pela cultura escolar. É preciso buscar o que foi silenciado, apagado da 

história que aprendemos e eliminado dos currículos formais. 

Para Quijano (2009), a colonialidade é um dos elementos constitutivos e 

específicos do padrão mundial do poder capitalista e origina-se a partir da América. 

“Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo 

como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 

dimensões, materiais e subjectivos, da existência social quotidiana e da escala societal” 

(QUIJANO, 2009, p. 73). O autor destaca que a ideia de raça foi construída como 

referência a supostas estruturas biológicas diferenciais entre esses grupos, produzindo na 

América identidades sociais e legitimou um processo de dominação; em que a raça do 

colonizador considerada superior tinha no conceito de raça a justificativa para explorar 

outros povos (QUIJANO, 2009. p.117). Surgia, desse modo, um novo universo de 

relações intersubjetivas de dominação entre a Europa e as demais populações do mundo 

que formavam novas identidades geoculturais. Os processos de dominação estiveram 

presentes em toda ordem, seja na atividade material, tecnológica, como também na 

subjetiva  

A contrapartida da colonialidade é a decolonização, que se constitui como uma 

resposta de retomada de identidade. Sodré (2012) afirma que descolonizar a mente é abrir 

o pensamento da educação para a diversidade cultural. O pensamento da diversidade é o 

de uma ecologia de saberes que se opõe ao monocentrado e imperialista europeu.  

No Brasil, perpetuamos esse modelo europeizado de educação e de organização 

de currículos. Todavia, numa perspectiva pós-crítica, o currículo e os conteúdos escolares 

não devem ser impostos pelo estado e, nesse sentido, decolonizar o saber, com a 

apropriação do termo cunhado por Quijano (2009), pressupõe um diálogo com as culturas 

diversas, inclusive a já trazida pelos estudantes. Ocorre que o estado, em sua lógica 

burocrática, não estabelece diálogo entre os demais saberes, tampouco a escola se abre 

para dialogar com a comunidade em que está inserida.  

Quando se pensa em currículo tendo como referência as escolas indígenas, temos 

ainda que levar em consideração que a ação política do estado está diretamente associada 

à produção de conhecimento, daí a importância de pensarmos arranjos curriculares que 

dialoguem com as realidades dos estudantes a partir das suas comunidades, reconhecendo 

o outro, valorizando-o e refletindo sobre seu passado histórico.  Diante disso, reflete-se 

de que modo a educação escolar indígena pode agir frente às limitações estruturais do 

estado e quais as estratégias para fazer frente a essa política educacional conservadora e 

fundamentada na epistemologia colonial, da qual os currículos oficiais são devedores.   

Segundo Quijano (2009), a colonização é um processo político jurídico de 

dominação, que utiliza a violência para com o outro. Se coloniza o território, o corpo, as 

subjetividades, os modos de viver, as relações de gênero, a natureza, etc. e os padrões de 

colonização vigentes hoje são denominados colonialidade. Com essa compreensão, 

entende-se que a escola, com seu currículo eurocentrado é também reprodutora da 

colonização das subjetividades. A colonialidade do saber dentro da escola pode ser 

verificada na hierarquia do que é considerado saber válido, nas escolhas dos conteúdos a 

serem ministrados.  

Entretanto, no pensamento decolonial os diversos conhecimentos podem e devem 

coexistir, não havendo a necessidade de se sobrepor o conhecimento científico indígena 
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ao não indígena e vice-versa. É necessário que o pensamento saia desse dualismo clássico 

europeu, pois um conhecimento não exclui o outro, o pensamento indígena não é binário, 

é dual.     

  

CONSIDERAÇÕES SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS NA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

A prática pedagógica numa EI deve ser considerada como parte de um processo 

social e de uma prática social maior. Ela envolve a dimensão educativa não apenas na 

esfera escolar, mas na dinâmica das relações sociais que produzem aprendizagens, que 

produzem o “educativo”. Assim, o movimento indígena é capaz de produzir uma prática 

pedagógica, que é social, tendo como conteúdos centrais a política, a estratégia de 

negociação, a organização, a definição de objetivos, a articulação com outras 

organizações sociais, desenvolvendo teias ou redes de informação e ação política.  

Desse modo, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas EI indígenas devem 

buscar o fortalecimento das relações comunitárias, das identidades étnicas e de processos 

de sustentabilidade socioambiental assim como a valorização das línguas indígenas e dos 

conhecimentos tradicionais e o acesso a novos conhecimentos e tecnologias.  

Trata-se de um processo educacional eminentemente significativo, com 

estratégias que estejam que dialoguem com os interesses da comunidade indígena. 

Algumas das inovações da Educação Escolar Indígena estão vinculadas à 

elaboração de projetos políticos pedagógicos específicos, com autonomia de gestão 

pedagógica, curricular e administrativa.  

O fazer pedagógico dessas escolas deverá se articular com o projeto de bem viver 

da população indígena, assumindo como parâmetros a valorização das histórias e línguas 

indígenas, a reafirmação de suas identidades e a defesa dos direitos coletivos e do 

território, tendo a pesquisa como estratégia pedagógica.  

Os processos em que se deram as inovações educativas incorporam a 

necessidade de um modelo educacional que não seja o de imposição e, sim, de escolhas 

autônomas para o fortalecimento dos povos que buscam manter seu patrimônio imaterial 

e material e seu modo próprio de ser e estar no mundo.  

A prática pedagógica é a ação do professor no espaço de sala de aula e a 

perspectiva social da cultura. Garcia nos diz o seguinte sobre práticas pedagógicas: 
 

[...] a prática pedagógica pode ser dividida em “práticas de caráter 

antropológico” e “práticas pedagógicas institucionalizadas”. A autora 

explica que a primeira diz respeito à perspectiva social pela qual se 

compreende a educação escolar como um espaço cultural 

compartilhado, não exclusivo de uma classe profissional concreta, 

ainda que conceda certa legitimidade técnica à ação docente. Já a 

segunda se refere à atividade docente realizada nos sistemas 

educacionais e às organizações escolares em que estão inseridos. Neste 

sentido, “a prática profissional depende das decisões individuais, que 

não estão isentas da influência de normas coletivas e de regulações 

organizacionais”. Portanto, o conceito de prática pedagógica não se 

limita apenas às ações dos professores em sala de aula (GARCIA, 2005 

apud PLETSCH, 2010, p. 158). 

 

O conceito de prática pedagógica proposto pelos autores entende que esta pode 

ser desenvolvida também em espaço cultural compartilhado, não exclusivo de uma classe 

profissional concreta. Propõe-se a pensar o currículo a partir de uma outra lógica, a que 
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dialoga os saberes formais com os culturais. O conceito de Currículo extrapola o de base 

curricular, este é limitante e serve para denominar o conjunto de disciplinas que estão 

divididas em dois grupos: o da base nacional comum e o da base diversificada. 

Com relação às escolas indígenas do Ceará, é na base diversificada que estão 

contidas as disciplinas específicas da Educação Escolar Indígena, que são a Arte Indígena, 

Expressão Corporal, Cultura, Espiritualidade Indígena, dentre outras. Como já 

mencionado, o território cearense conta com 39 escolas indígenas e para exemplificar o 

que tratamos neste trabalho, selecionamos uma das escolas indígenas e sua proposta 

específica de conteúdos. Para isso, utilizaremos como base o trabalho de mestrado20 de 

uma das lideranças do povo Anacé. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Indígena 

Direito de Aprender do Povo Anacé e o autor se debruçou sobre os documentos de registro 

dos professores da referida escola. 

Na pesquisa, Lima (2017) percebeu que os conteúdos escolares da Escola Indígena 

Direito de Aprender do Povo Anacé se justificavam em decorrência de alguns motivos, 

como: 1) entender a terra como um “direito”; 2) incentivar o conhecimento do espaço 

físico da sua comunidade; 3) refletir sobre a disposição da natureza e seus elementos na 

terra indígena; e 4) defender e reivindicar, por meio de manifestações políticas, o seu 

território. A partir de tais motivações os conteúdos eram pensados e os principais 

categorizados pelo autor foram: história indígena e histórico do povo; terra; cultura, 

identidade e modos de vida; plantios, horta e medicina tradicional; toré, jurema, danças 

indígenas; espiritualidade; artesanato e pintura corporal indígena; história dos mais 

velhos, lendas indígenas e lideranças; outros povos indígenas no Ceará.  

Como percebido, as temáticas de aula decorrem da vivência da comunidade e da 

organização social do povo. Estão presentes os saberes orais, os costumes, a alimentação, 

a religiosidade, dentre outros aspectos que expressam a identidade do indígena. Lima 

(2017) destaca que elaboração do currículo da escola indígena é uma tarefa que deve 

considerar as vivências, os mitos, as histórias, as relações de parentesco, as visões de 

mundo, a riqueza e diversidade cultural, a forma de organização política, a relação com o 

território e luta pelo direito à terra, a cosmologia, a espiritualidade e as formas de vida do 

povo indígena. Para ele, os conteúdos também advêm do protagonismo do professor 

indígena que mora na comunidade. Nas palavras do autor: 
 

mais uma vez, se reafirma a importância do protagonismo do professor 

indígena nesse processo. Esse protagonismo se evidencia pela forma 

como as professoras desenvolvem a sua prática docente, elencando um 

conjunto de temas e os inserindo no currículo da Escola Indígena. Dessa 

forma, se põe em prática um modelo de escola específica e diferenciada 

que, no plano do discurso, pode ser difícil de ser evidenciada, mas que, 

ao se observar a prática, se torna perceptível a construção e adoção de 

um currículo baseado nos conhecimentos indígenas (LIMA, 2017, 

p.107). 

 

 Como visto, as práticas pedagógicas que decorrem da base diversificada do 

currículo da escola indígena estão alicerçadas na cultura dos povos, na leitura de mundo 
                                                           
20 LIMA, Thiago Halley dos Santos. O Conhecimento na escola indígena no Ceará: práticas de ensino 

diferenciado na Escola Indígena Direito De Aprender do Povo Anacé. 2017. Dissertação (Mestrado 

Acadêmico) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2017. 

Disponível em  

http://adelco.org.br/wp-content/uploads/2018/06/O-conhecimento-na-Escola-Ind%C3%ADgena-no-

Cear%C3%A1.-Pr%C3%A1ticas-de-ensino-diferenciado-na-Escola-Ind%C3%ADgena-Direito-de-

Aprender-do-Povo-Anac%C3%A9.-LIMA-Thiago-Halley-Santos-de..pdf. Acesso em: 19/05/2019. 

http://adelco.org.br/wp-content/uploads/2018/06/O-conhecimento-na-Escola-Ind%C3%ADgena-no-Cear%C3%A1.-Pr%C3%A1ticas-de-ensino-diferenciado-na-Escola-Ind%C3%ADgena-Direito-de-Aprender-do-Povo-Anac%C3%A9.-LIMA-Thiago-Halley-Santos-de..pdf
http://adelco.org.br/wp-content/uploads/2018/06/O-conhecimento-na-Escola-Ind%C3%ADgena-no-Cear%C3%A1.-Pr%C3%A1ticas-de-ensino-diferenciado-na-Escola-Ind%C3%ADgena-Direito-de-Aprender-do-Povo-Anac%C3%A9.-LIMA-Thiago-Halley-Santos-de..pdf
http://adelco.org.br/wp-content/uploads/2018/06/O-conhecimento-na-Escola-Ind%C3%ADgena-no-Cear%C3%A1.-Pr%C3%A1ticas-de-ensino-diferenciado-na-Escola-Ind%C3%ADgena-Direito-de-Aprender-do-Povo-Anac%C3%A9.-LIMA-Thiago-Halley-Santos-de..pdf
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da comunidade e nos costumes dos habitantes da aldeia. Tomamos por base uma das 39 

escolas indígenas, a do povo Anacé, mas esse tipo de prática pedagógica se assemelha em 

todas elas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção das identidades em todos os âmbitos sociais pressupõe pensar a 

educação para a diversidade e coaduna com as proposições da escola indígena, que é 

pautada na perpetuação da cultura dos povos. Em contraponto a esse posicionamento 

partido das relações de pertencimento, está o currículo da escola regular que associa um 

saber específico a um padrão de poder e classificatório de culturas. É baseado na 

classificação social, étnica, racial, de gênero, entre outras, instituindo o saber culto e 

civilizado como um cânone a ser seguido. O currículo escolar brasileiro é eurocentrado, 

devedor da colonialidade, possuindo temáticas homogeneizadoras em comparação ao 

currículo cultural da escola indígena.  

Desse modo, quando se pensa em conteúdos trabalhados nas escolas diferenciadas 

o que se vê é que as temáticas de aula decorrem da concepção de currículo diferenciado 

proposto pela escola indígena e advém da vida em comunidade do povo indígena. Estão 

presentes como propostas de conhecimento os saberes orais, os costumes, a alimentação, 

a religiosidade, dentre outros aspectos que expressam a identidade do indígena. O diálogo 

com os saberes oriundos da cultura são a reafirmação de um currículo que contesta o 

conhecimento padronizado que é aceito de modo homogêneo e dominante, no que se 

refere ao tratamento dos saberes que decorrem das minorias. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS COMO PROPOSTA DE CURRÍCULO DECOLONIAL 
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RESUMO 

Este trabalho se propõe a discutir o modo como as Relações Étnico-Raciais estão inseridas 

no currículo escolar desde a publicação da Lei 10.639, ao mesmo tempo em que apresenta 

a interdisciplinaridade como proposta para realizar tal inserção. A interdisciplinaridade 

constitui-se uma atitude, uma maneira de ser e fazer relacionada a uma nova forma de 

enxergar e lidar com o conhecimento, ou seja, pode ser compreendida como sendo um 

ato de troca, de reciprocidade entre áreas do conhecimento, superando a concepção 

fragmentária de ser humano. Tendo em vista a Lei 10.639/2003, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional no currículo oficial da rede de ensino e institui a 

obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”, isso implica a 

necessidade de abordar a temática em questão no ensino de todas as disciplinas do 

currículo da Educação Básica. Portanto, o objetivo desse artigo é tecer reflexões acerca 

do currículo escolar brasileiro, de base epistemológica eurocentrada, que se propõe a 

temáticas homogeneizadas, e apresentar uma proposta de diálogo com diferentes frentes 

de conhecimento por meio da interdisciplinaridade. Como referencial teórico para tratar 
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de interdisciplinaridade nas políticas públicas da Educação Brasileira, utilizaremos 

Fazenda (1979). Para questões em torno da relação entre educação e a questão racial, 

assim como para a crítica ao eurocentrismo, argumentando em favor de uma educação 

plural, trazemos Munanga (1999) (2005). As discussões que dizem respeito à 

colonialidade do poder e as relações que a hegemonia eurocentrada estabelecem com o 

conhecimento encontram alicerce em Quijano (2009). Já as questões relativas às 

identidades culturais, perpassando pelo conceito de globalização e como esse fenômeno 

implica nas estruturas das culturas nacionais, tratamos com Hall (2002). A importância 

deste trabalho se justifica por propor um currículo pautado na educação multicultural, 

com foco na diversidade e que enfatize a coexistência ou a convivência igualitária das 

diferenças e das identidades particulares. 

 

Palavras-chave: Relações Étnico-Raciais. Interdisciplinaridade. Currículo decolonial. 

 

 

INTRODUÇÃO  

As reflexões as quais nos propomos neste trabalho partem de nossa atuação 

profissional junto à Secretaria da Educação do Estado do Ceará – Seduc. Atualmente 

fazemos parte da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional – Codin, que, 

dentre outras funções, se ocupa do acompanhamento institucional junto às escolas 

indígenas do estado. Portanto, alguns dos dados e reflexões demonstrados ao longo do 

trabalho são provenientes dessa vivência profissional. Nossa equipe de trabalho trata 

diretamente com a Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola e Educação 

para as Relações Étnico-Raciais. 

 A Lei 10.639/2003, alterada pela 11.645/08, estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional no currículo oficial da rede de ensino e institui a obrigatoriedade da 

temática “História e cultura afro-brasileira e indígena” em todas as escolas públicas e 

particulares, do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. A exigência da Lei para a 

implementação no currículo escolar das Relações Étnico-Raciais se restringiu às 

disciplinas de literatura, artes e história, o que limita o alcance das ações, já que não 

engloba as demais. A fim de institucionalizar, de fato, o ensino das Relações Étnico-

Raciais como componente curricular, o necessário seria ampliar a temática em questão 

no ensino de todas as disciplinas presentes no currículo da educação básica.  

Com a Lei também foi instituído o dia Nacional da Consciência Negra o 20 de 

novembro, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos 

Palmares. O efeito do surgimento da Lei e de suas ações afirmativas é que, a partir de 

então, os professores devem conceber e ensinar a cultura afro-brasileira como constituinte 

e formadora da sociedade brasileira  

 A educação praticada em nossas escolas é oriunda de um currículo eurocentrista, 

que inferioriza racialmente negros e promove o apagamento histórico dos povos e 

comunidades tradicionais, por isso a criação da Lei constitui instrumento para 

ressignificar a África nos currículos brasileiros. Sendo assim, como trabalhar com essa 

temática em sala de aula? Ou seja, como ensinar a história desses povos que na 

historiografia oficial foi preterida e substituída pela história de um único continente? A 

história dos povos negros e indígenas, que igualmente forma a rica diversidade cultural 

brasileira, é silenciada em nome do monoculturalismo que a Europa impôs às suas 

colônias. 

 Portanto, o objetivo deste artigo é tecer reflexões acerca do currículo escolar 

brasileiro, de base epistemológica eurocentrada, que se propõe a temáticas 

homogeneizadas, e apresentar uma proposta de diálogo com bases epistemiológicas 
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decoloniais, utilizando a interdisciplinaridade como poderoso instrumento de articulação 

e mobilização entre os docentes.  
  A interdisciplinaridade constitui-se uma atitude, uma maneira de ser e fazer 

relacionada a uma nova forma de enxergar e lidar com o conhecimento, ou seja, pode ser 

compreendida como sendo um ato de troca, de reciprocidade entre áreas do 

conhecimento, superando a concepção fragmentária de ser humano e funciona como uma 

colaboração recíproca entre as disciplinas. Assim, um currículo pautado na educação 

intercultural, com foco na diversidade e que enfatize a coexistência ou a convivência entre 

as diferenças e as identidades particulares, é o que se almeja para a escola brasileira. 

 

O ENSINO DA HISTÓRIA REAL NOS CURRÍCULOS COMO REAFIRMAÇÃO 

DA IDENTIDADE  

 

 Constitui importância se pensar um currículo para a escola brasileira com proposta 

de uma educação intercultural e o olhar para a diversidade do país. A implementação da 

Lei 10.639/03 torna obrigatória essa função reparadora em relação aos povos e 

comunidades tradicionais, ao incluir o ensino da história do continente africano e dos 

povos indígenas brasileiros, mas continua urgente a implementação de políticas que 

visem ao respeito e ao reconhecimento da diferença e que estejam centradas na formação 

de uma nova cidadania, por meio de uma pedagogia do reconhecimento das culturas das 

minorias. Ao falar da importância da diversidade cultural, Munanga (2015) ressalta que 

ela deve ser concebida como a busca de uma comunicação e de uma integração:  
 

A vida de uma sociedade cultural organiza-se em torno de um duplo 

movimento de emancipação e comunicação. Sem o reconhecimento da 

diversidade das culturas, a ideia de recomposição do mundo arrisca cair 

na armadilha de um novo universalismo. Mas, sem essa busca de 

recomposição, a diversidade cultural só pode levar à guerra das culturas 

(MUNANGA, 2015, p. 21-22). 

 

O autor destaca que ainda ocorre em todo o mundo o debate sobre a preservação 

da diversidade, em resposta à globalização neoliberal homogeneizante que quer arrastar 

todos os povos para o mesmo fosso. Para ele, o problema fundamental não está na raça, 

que é “uma classificação pseudocientífica rejeitada pelos próprios cientistas da área 

biológica”, mas no racismo que hierarquiza e justifica a discriminação cultural. Vejamos: 

 
A saída, no meu entender, não está na erradicação da raça e dos 

processos de construção da identidade racial, mas sim numa educação 

e numa socialização que enfatizem a coexistência ou a convivência 

igualitária das diferenças e das identidades particulares” (MUNANGA, 

2015, p 40).  
 

A partir disso, os intelectuais e pensadores que defendem a diversidade cultural 

ressaltam a importância de ensinar as Relações Ético-Raciais na escola brasileira e a 

criação da Lei 10.639/03 se ampara nessa consciência histórica. A História do Brasil é a 

história de todos os grupos étnico-raciais que aqui se encontraram em condições de 

subalternidade e não apenas a que foi institucionalizada dentro do sistema educativo 

brasileiro. 

A história oficial que se ensina até hoje, mesmo depois do advento da Lei, é posta 

de maneira distorcida, se comparada à história de outros continentes que não o europeu. 

Essa história do Brasil real, a extraoficial, foi negada pelos próprios ocidentais por 

questões ideológicas e políticas que destacaremos ao longo deste trabalho.  
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Ressaltamos, porém, que o processo de reconhecimento dessa cultura afro-

indígena no currículo escolar é paulatino, pois a cultura da escola se modifica lentamente. 

É um processo que diz respeito a sujeitos específicos e por isso seus efeitos também são 

específicos, portanto, embora já tenha se passado 16 anos da publicação da Lei, o que se 

nota em relação à sua aplicabilidade é o surgimento tímido, mas presente, de tentativas 

isoladas, por exemplo, em datas comemorativas e mostras culturais.  

No processo de construção da identidade das populações existem elementos 

intrínsecos que a constituem. São eles a história de um povo, os artefatos culturais, os 

comportamentos coletivos, a língua, a territorialidade, dentre outros. Por meio de todos 

esses elementos é forjada a identidade “racial” ou étnica de um povo e este pode participar 

da mentalidade coletiva plural e nacional de um país como o Brasil, com as mesmas 

condições de igualdade que os demais povos. Essa identidade humana é sempre 

diversificada e própria, porque são modos de representação que se diferem entre os povos, 

ou seja, as maneiras de pensar, de julgar, de sentir, de construir a língua, etc, são 

particulares de cada comunidade. 
 

O CURRÍCULO DECOLONIAL PARA A DECOLONIZAÇÃO DAS 

SUBJETIVIDADES 

 

 A presença das africanidades no currículo e, por sua vez, no contexto escolar é 

uma postura político-pedagógica forjada no respeito à diversidade e rejeita a ideia de que 

os saberes devam ser hierárquicos e excluidores de grupos subordinados. O currículo é 

um espaço de disputa de poder no qual um saber, em detrimento de outro, se afirma 

dominante, portanto, ele, aliado ao reconhecimento da diversidade cultural de um país, 

representa embate à ideia dos saberes eurocentrados e homogeneizadores.  

A colonização produziu sujeitos subalternos, ou melhor, colocou-os nessa posição 

ao silenciar suas culturas e favorecer seu apagamento, dessa forma a inserção das 

africanidades no currículo constitui um processo de decolonização do pensamento e do 

conhecimento que é institucionalizado.  

Para Walsh (2006), a colonização pode se dá em diferentes frentes: território, 

corpo, subjetividades, modos de viver, relações de gênero, natureza, etc. No caso deste 

artigo, nos deteremos à colonização das subjetividades, no que se refere ao que é 

considerado hierarquicamente válido. Para a autora, a descolonialidade é estratégia, ação 

e meta da interculturalidade, que age como processo e projeto que se pretende construir 

“modos outros” de poder, saber e ser.  Significa, portanto, uma outra forma de pensar e 

atuar com relação à colonialidade (WALSH, 2006, p. 35).  

O tema interculturalidade, inscrito no “projeto decolonial”, ganha importância 

como a possibilidade de diálogo entre as culturas, pensada na perspectiva crítica. A 

interculturalidade além de reconhecer as diferenças, destaca aspectos que proporcionam 

o diálogo e a interação mútua entre as culturas. É mais do que a coexistência de culturas; 

implica diálogo, o que pressupõe miscigenação entre diversas culturas.  

Sobre a colonialidade do saber/poder Quijano (2005) defende que a época colonial 

é promotora de desigualdades culturais sobre a América Latina, África e Ásia e dessa 

afirmação ele cunha o conceito de “colonialidade do poder”. Para que a cultura do 

colonizador se faça dominante, há a destruição do imaginário do outro, tornando-o 

subalterno, enquanto o colonizador reafirma e naturaliza seu imaginário em detrimento 

da mentalidade cultural do outro. Para o autor, “a colonialidade do poder é baseada na 

imposição da ideia de raça como instrumento de dominação e isso foi sempre um fator 

limitante destes processos de construção do Estado-nação baseados no modelo 

eurocêntrico (QUIJANO, 2005, pg. 136).  
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Entender a posição marginalizada que as africanidades ocupam no currículo, é 

compreender o contexto da colonialidade primeiro. Para Quijano (2005), a colonialidade 

é constitutiva do padrão mundial do poder capitalista que impôs a classificação 

racial/étnica como um padrão de poder que se mundializa a partir da América. “foi 

elaborado e formalizado um modo de produzir conhecimento que dava conta das 

necessidades cognitivas do capitalismo”. “Esse modo de conhecimento foi, pelo seu 

caráter e pela sua origem, eurocêntrico (QUIJANO, 2009, pg. 75). 

O autor destaca que o mundo eurocentrado do capitalismo colonial/moderno 

naturalizou a ideia de que a Europa era o padrão de poder hegemônico e que esse padrão 

não cabia ser questionado: 

 
Consolidou-se assim, juntamente com essa ideia, outro dos núcleos 

principais da colonialidade/modernidade eurocêntrica: uma concepção 

de humanidade segundo a qual se diferenciava em inferiores e 

superiores, irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais 

e modernos (QUIJANO, 2009, pg. 75). 
 

Percebe-se, diante do contexto, que o padrão de poder europeu se definiu superior 

em relação à África e às suas populações, colocando-os no lugar de subalternidade. A 

ideia de raça, que se refere às diferenças fenotípicas entre conquistadores e conquistados, 

produziu identidades que foram associadas a hierarquias, lugares, papeis sociais e ao 

padrão de dominação que se impunha.  

Ao analisar a conjuntura de educação sob essa perspectiva, percebe-se o porquê 

dos saberes dos povos silenciados não serem a tônica dos currículos escolares, pois o 

vínculo que se estabelece entre o conhecimento e as identidades sociais origina saberes 

que excluem grupos subordinados e isso se aplica também ao caso brasileiro.  

É urgente fomentarmos outras formas de produção do conhecimento, outras 

pedagogias, outros currículos. A escola é um espaço de disputa de poder que também 

forja identidades dominantes e prática docentes subalternizadoras, porque ela é herdeira 

da ideologia originada no seio do colonialismo. É preciso que se decolonize os 

referenciais que legitimam os saberes desse tipo de currículo. 

A Lei 10.639/2003, ao referendar a educação para as Relações Étnico-Raciais e 

para o ensino da história e da cultura afro-brasileiras representa um marco de afirmação 

dessa nova proposta de orientação curricular que se opõe a saberes com lugares fixos e 

reservados. Reservar lugar para as africanidades é apostar na dimensão político-

pedagógica da interculturalidade, que deve ser vista sob a perspectiva das relações “entre” 

as diferenças, entre os povos e culturas, entre os grupos distintos.  

A interculturalidade se propõe, além de reconhecer e tolerar as diferenças, também 

intervir, transformar estruturas sociais e estabelecer outras/novas formas de relações. Para 

que a interculturalidade seja compreendida, entendemos que a atitude interdisciplinar de 

promover o conhecimento é colaborativa e rejeita hierarquias, pois entende o currículo 

pautado na realidade de grupos culturais distintos convivendo em uma mesma sociedade, 

e enfatiza a coexistência entre as diferenças e as identidades particulares. 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS COMO ATITUDE CURRICULAR DECOLONIZADORA 

 

Fazenda (2011) diz que conhecer o lugar de onde se fala é condição para uma 

atitude interdisciplinar na prática cotidiana e destaca que a interdisciplinaridade é 

mudança de atitude diante do conhecimento, pois substitui da concepção fragmentária 

para a unitária do ser humano. 
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Para ela, a interdisciplinaridade constitui uma atitude, uma maneira de ser e de 

fazer relacionada a uma nova forma de enxergar e lidar com o conhecimento, ou seja, 

pode ser compreendida como sendo um ato de troca, de reciprocidade entre áreas do 

conhecimento, superando a concepção fragmentária de ser humano. A 

interdisciplinaridade vem sendo utilizada como saída para tratar dos conhecimentos 

dissociados, ou seja, vem sendo exercida como uma atitude diferente diante do problema 

do conhecimento estratificado. 

Quando se pensa em ensino e currículo escolar, assumindo a interdisciplinaridade 

como integração e reestabelecimento da ordem em relação ao saber, refere‐se a um 

aspecto formal, à organização das disciplinas num programa de estudos integrado. Nessa 

perspectiva, Fazenda (2011) alerta que essa integração não pode ser pensada apenas no 

nível de conteúdos ou métodos, mas basicamente no nível de integração de 

conhecimentos parciais, específicos, tendo em vista um conhecer global. Para ela, a 

atitude interdisciplinar deve ser uma decorrência natural da própria origem do ato de 

conhecer e se faz num plano mais concreto sua formalização. A autora define o conceito 

de interdisciplinaridade como colaboração, trocas e renovação de atitude: 
 

“Interdisciplinaridade” é um termo utilizado para caracterizar a 

colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores 

heterogêneos de uma mesma ciência (exemplo: Psicologia e seus 

diferentes setores: Personalidade, Desenvolvimento Social etc.). 

Caracteriza-se por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando a um 

enriquecimento mútuo. Não é ciência, nem ciência das ciências, mas é 

o ponto de encontro entre o movimento de renovação da atitude diante 

dos problemas de ensino e pesquisa e da aceleração do conhecimento 

científico (FAZENDA, 2011, pg. 75). 

 

O currículo oficial se organiza seguindo uma hierarquia de disciplinas e 

estratificando o conhecimento, com a pretensão de uma compreensão mais facilitada dos 

fatos.  Essa organização obedece a recortes de tempo e espaço nos quais situa o fenômeno 

de modo estanque. Por outro lado, a atitude interdisciplinar diante do conhecimento 

reforça relações dinâmicas entre os conteúdos, elimina as barreiras entre as disciplinas e 

possui diálogo com o contexto, conforme Fazenda (2011): 
 

O que se pretende, portanto, não é propor a superação de um ensino 

organizado por disciplinas, mas a criação de condições de ensinar em 

função das relações dinâmicas entre as diferentes disciplinas, aliando-

se aos problemas da sociedade. A interdisciplinaridade torna-se 

possível, então, na medida em que se respeite a verdade e a relatividade 

de cada disciplina, tendo-se em vista um conhecer melhor (FAZENDA, 

2011, pg. 96). 
 

A estrutura linear de um currículo e sua organização por matérias 

compartimentaliza o conhecimento e dificulta práticas interdisciplinares com o saber. 

Mais importante que a modificação na estrutura curricular, faz-se necessária uma 

modificação nas pessoas, ou seja, uma abertura na forma de conceber a educação e 

compreender a cultura: 
 

seria necessário sobretudo que se eliminassem as barreiras entre as 

disciplinas, a fim de facilitar o inter-relacionamento disciplinar e 

impedir que alguma ciência procurasse impor sua soberania diante das 

demais. A eliminação das barreiras não poderia ser uma mera 



60 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

formalização; para que realmente se efetivasse, necessário seria que se 

eliminassem as barreiras entre as pessoas (FAZENDA, 2011, pg. 96). 
 

A partir do entendimento de que o conhecimento é uno, entende-se que as 

disciplinas que compõem um currículo escolar estão diretamente interligadas. Dessa 

forma, o que se pretende com a atitude interdisciplinar em relação ao saber é obter uma 

visão mais ampla das áreas de conhecimento, proporcionando ao indivíduo a capacidade 

de construir seu próprio conhecimento.  

No caso deste trabalho, que atenta para o uso das Relações Étnico-Raciais na 

escola por meio da interdisciplinaridade, o que se propõe é realizar um diálogo entre as 

disciplinas utilizando os conhecimentos e saberes advindos das populações tradicionais, 

e dentre estes estão incluídos os conteúdos e conceitos sobre as africanidades, que podem 

ser trabalhados em todas as disciplinas do currículo formal.    

A intersecção entre as disciplinas das Ciências Naturais, Ciências Humanas e 

Ciências Sociais é geralmente tratada em ações pontuais, como em gincanas e mostras 

culturais escolares e os diálogos entre elas estão presentes com algumas disciplinas como 

geografia, história, artes, ensino religioso e literatura e linguagem, o que deveria ser 

tratado em todas as demais.  

Outro fato que se observa é que as africanidades e os saberes indígenas, por 

exemplo, muitas vezes se restringem às comemorações sobre o dia da Consciência Negra 

e sobre o Dia do Índio, respectivamente, ou são desenvolvidas a partir de um único 

componente curricular. Para a instituir de modo mais afirmativo o ensino das Relações 

Étnico-Raciais na escola, as ações deveriam ser incorporadas no PPP das instituições de 

ensino não como ações isoladas ou transversais e sim de modo fundante. 

A atitude interdisciplinar que realiza cruzamentos e aproximações entre os campos 

do conhecimento científico deve favorecer aos alunos a criação de um panorama sobre as 

variedades da aprendizagem que podem ser observadas no cotidiano e longe de conteúdos 

estanques e descontextualizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre o currículo escolar formal, analisando as relações e efeitos que 

ele mantém com os aspectos da cultura dominante que nos foi imposta em decorrência da 

colonização do poder e do saber, nos serve de apoio para uma mudança epistemológica 

no modo de conceber o conhecimento e na forma com a qual tratamos os conteúdos 

escolares. 

Ter a consciência de que nossos currículos estão pautados em escolhas de poder e 

imposições da cultura europeia - que produziu povos subalternos e conhecimentos 

reconhecidos menores em relação aos que foram impostos - promove a compreensão 

crítica em relação ao que se ensina na escola. 

O trabalho interdisciplinar utilizando as Relações Étnico-Raciais na escola 

favorece uma possibilidade de diálogo entre o que está instituído no currículo e os saberes 

das culturas minoradas. Ter atitude interdisciplinar em relação ao conhecimento é 

eliminar barreiras e favorecer o inter-relacionamento disciplinar, em busca do 

restabelecimento da unidade perdida do saber, proporcionando a construção ativa do 

conhecimento e a importância da participação crítica por parte dos estudantes.  
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O NEGRO DIANTE DO ESPELHO: o imaginário sobre a população 

afrodescendente entre jovens do ensino médio em Cascavel-Ceará 
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RESUMO 

Em nosso país, onde no período escravocrata ser negro era sinônimo de ser escravo, 

independentemente da situação jurídica do indivíduo, cristalizou-se no imaginário 

popular pós-abolição e republicano a necessidade de impulsionar a reprodução de padrões 

europeus e o branqueamento da população como mecanismos que visavam alcançar o 

desenvolvimento socioeconômico e civilizatório nacional. A partir da década de 1930, as 

culturas historicamente subalternizadas (africanas e indígenas) passaram a ser silenciadas 

em decorrências das abordagens, que, apesar de valorizarem a mestiçagem, continuavam 

a tratar as tradições europeias e portuguesa como superiores. Apesar das lutas do 

movimento negro durante todo o século XX pouca coisa mudou, e continuou 

predominando nos discursos oficiais a ideologia da miscigenação e da convivência 

harmoniosa entre os diferentes povos e culturas. No âmbito educacional, somente a partir 

da Lei 10.639/03, buscou-se problematizar as questões referentes ao movimento social 

negro, positivando a história e a cultura africana e afrodescendente, numa proposta de 

reconhecer as participações das diversas etnias na construção do Brasil, um esforço que 

para ser concretizado passa pela necessidade de reconhecimento étnico entre os jovens 

em idade escolar. Assim, este artigo vem divulgar o resultado de uma pesquisa realizada 

durante uma feira de ciências, no âmbito do ensino médio em duas escolas da rede pública 

estadual, localizadas no município de Cascavel (Ceará), cujo objetivo foi compreender 

como jovens deste nível de ensino percebiam a população negra brasileira e suas relações 

com o mundo do trabalho e com a mídia televisiva. Participaram da pesquisa 129 

estudantes da segunda série das duas escolas, uma de ensino médio regular e outra de 

ensino médio de tempo integral, integrada ao ensino profissionalizante. Percebeu-se que 

temas como violência, falta de instrução, pobreza e a permanência de preconceitos 

marcam o pensamento dos jovens e adolescentes de Cascavel sobre o negro. Para dialogar 

com os dados coletados, buscamos referências em Mattos (2001), Araújo (2008) e outros 

estudos que tratam a representação social do negro, as relações étnico-raciais e o sistema 

escolar. As representações observadas nos questionários ainda apontam para a 

permanência do negro na condição subalterna, é o que percebemos ao identificar que a 

                                                           
23 Doutor em História Social / Professor Adjunto I - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-brasileira (UNILAB) / edsonholanda@unilab.edu.br 
24 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Humanidades da UNILAB / Professor da 

Rede Pública do Estado do Ceará (SEDUC-CE) / deocleciogalvao@gmail.com     
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maioria dos questionários apontam a profissão de doméstica e outras sem necessidade de 

especialização como as mais ligadas à população negra. 

 

Palavras-chaves: Identificação. Negros. Miscigenação. Jovens. Cascavel. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ser negro ou não ser, eis a questão! 

Parafraseando William Shakespeare na sua citação mais popular, conseguimos 

reproduzir o dilema do negro brasileiro na contemporaneidade: Como reconhecer-se 

afrodescendente numa sociedade que estigmatiza a pele escura? 

A dificuldade em ver-se ou aceitar-se negro no Brasil foi construída ao longo de 

séculos de subalternização desta população desde o processo colonizador, passando pela 

desvalorização, mitificação e demonização de sua cultura e, por fim, por um processo de 

silenciamento e invisibilidade empreendido pelo próprio governo nacional e teóricos a 

partir do século XX, políticas materializadas no fomento à imigração europeia e à 

miscigenação. Apesar de não termos a intenção de analisar a identidade do negro no país, 

nos propomos a analisar como jovens de um contexto específico percebem esta mesma 

população e ajudam na construção desta identidade. 

As vivências nos âmbitos do ensino e da pesquisa nos têm levado a algumas 

considerações, a saber: a discussão sobre história e cultura afro-brasileira continua 

circunscrita às Ciências Humanas e, especificamente, à disciplina de História, destoando 

do que diz o texto da Lei 10.639/03; o Dia da Consciência Negra está cada vez mais 

esvaziado diante de eventos que promovem apresentações artísticas sem as necessárias 

problematizações históricas; As disciplinas de Língua Portuguesa e Arte tem pouca ou 

nenhuma participação na construção e execução dos projetos genericamente nomeados 

como “Africanidades”. 

Fazemos tais afirmativas com o intento de expor um dos principais desafios da 

implementação desta lei, o de pôr em prática uma educação interdisciplinar, positivada e 

desnaturalizante no que se refere ao ensino de histórias e culturas dos povos africanos e 

afrodescendentes do Brasil. Um entendimento mais abrangente sobre a riqueza das 

culturas africanas (RIBARD, 2009) seria facilitado pela implementação da 

interdisciplinaridade já que o espaço da sala de aula é útil à desconstrução de paradigmas 

a respeito do povo negro do Brasil, assim como um espaço necessário à discussão de 

temas que envolvem o racismo e as discriminações de classe, entendendo que a escola é 

“um dos espaços que interferem na construção da identidade negra” (GOMES, 2003, p. 

171-172). 

A ausência de uma discussão mais sistematizada e presente em todo o currículo 

escolar sobre a história e cultura “afro” é prejudicial porque “o olhar lançado sobre o 

negro e sua cultura, na escola, tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode 

estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e, até mesmo, negá-las.” (GOMES, 2003, p. 

172). É necessário desemoldurar o souvenir (SANTOMÉ, 2009) curricular que se 

tornaram os fragmentos distribuídos nos livros didáticos sobre a participação do negro na 

história do país, descolando-a da abordagem de sofrimento e humilhações que, em tese, 

na historiografia tradicional e oficial, finda-se na abolição. 

O Estado brasileiro, desde sua gênese, tem de lidar com a questão étnica: os povos 

colonizadores, europeus autodeclarados brancos, infligiram aos indígenas e à população 

advinda forçadamente do continente africano e seus descendentes um processo de 

exploração, negatividade e inferiorização. Instalou-se aqui uma sociedade hierarquizada, 
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corporativa e racista (MATTOS, 2001). Mesmo com o advento da República em 1889, 

um ano depois da abolição oficial do regime jurídico da escravatura em todo o território 

nacional, as estruturas discriminatórias mantiveram-se sólidas por muito tempo, 

fragilizando-se somente após a segunda metade do século XX, com o fortalecimento dos 

movimentos sociais que buscavam fomentar a negritude no sentido de garantir 

equivalência de direitos políticos, civis e sociais. 

Arvorou-se para a sociedade brasileira a identidade miscigenada. O discurso da 

mistura racial, que se fortalece na década de 1930 através de diversos autores, com 

destaque para Gilberto Freyre – que elogiava a harmonia e a diversidade étnica do país, 

embora considerasse o hibridismo cultural resultado da superioridade da colonização de 

matriz portuguesa – traz no seu bojo a chamada democracia racial, ideia que explica os 

conflitos e desigualdades sociais do país como fruto da questão socioeconômica, apartada 

da discussão racial. No entanto, dados coletados pelo Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), edição de 201025, dão conta de uma 

disparidade social que põe em xeque a harmonia alardeada. O censo citado apontou que 

mais da metade da população brasileira reconhece-se, em algum aspecto, como negra ou 

descendente de negros, e esta mesma população é a que sofre os principais flagelos 

sociais, demonstrando que a relação entre brancos e não-brancos ainda é de privilégios 

para um em detrimento do outro. 

No âmbito educacional, este privilégio se explicita no “brancocentrismo” das 

ciências estudadas. O currículo da escola básica é fundamentalmente eurocentrado, sendo 

as contribuições dos povos não-europeus pouco citadas e sem o mesmo destaque que as 

ciências da modernidade europeia, ou ainda, europeizadas, retirando sua identidade. Em 

se tratando dos povos africanos, a presença dos mesmos durante muito tempo restringiu-

se ao estudo da civilização egípcia, isto sem deixar evidente o posicionamento espaço-

temporal deste povo. E mesmo assim, numa abordagem que valoriza o exótico, 

apresentando deuses antropomórficos, construções exuberantes e mumificações. 

Buscando entender os reflexos desta história eurocentrada e negativista em jovens 

do ensino médio de duas escolas do município de Cascavel (CE)26, aproveitamos o espaço 

da realização da etapa escolar do “Ceará Científico” para desenvolver a pesquisa “O negro 

de minha cabeça: identidade, imaginário e representação social”27, que buscou dialogar 

com estudantes do segundo ano do ensino médio a respeito do imaginário que os mesmos 

possuem sobra a população negra brasileira, a partir da mídia e das relações de trabalho.  

A pesquisa ora apresentada foi realizada em duas escolas, uma de ensino médio 

em tempo integral, integrado à educação profissional, e outra escola com oferta de ensino 

médio regular. Ambas escolas recebem alunos bastante heterogêneos quanto à situação 

socioeconômica. Foram selecionadas quatro turmas de cada escola e nestas, 30% dos 

alunos de cada turma, selecionados a partir da lista de frequência, sendo os mesmos 

submetidos a um questionário com itens objetivos e subjetivos sobre a temática do 

projeto. Os resultados da pesquisa foram analisados a partir da revisão bibliográfica em 

Alencastro (2010), Mattos (2001) e outros pertinentes à discussão, além de dados oficiais 

do governo brasileiro. 

                                                           
25 FONTE: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1379#resultado> Acesso em 01 Abr 2019 
26 Ambas são escolas situadas na zona urbana do município de Cascavel (CE). A Escola Estadual de 

Educação Profissional Edson Queiroz, com capacidade para 540 estudantes, alcançou em 2017 o IDEB 6,0. 

A outra instituição escolar visitada foi a Escola de Ensino Médio Padre Arimatéia Diniz que, atendendo 

1.322 estudantes, alcançou 3,1 no IDEB. 
27 A “IX TEIA – Feira de Ciências e Cultura da EEEP Edson Queiroz – 2017” foi a etapa escolar do “Ceará 

Científico”, ação que envolve todas as escolas da rede estadual cearense buscando desenvolver pesquisa e 

ciência no âmbito escolar. 
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A dívida histórica brasileira para com a população negra, fruto do processo 

escravagista moderno implementado aqui pelos colonizadores europeus e mantido 

durante todo o período colonial até o fim do século XIX, se confirma diante da 

desigualdade social que separa brancos e não-brancos, onde os últimos, mesmo sendo a 

maioria da população, encontram-se volumosamente entre os mais pobres, 

desempregados e de baixa escolaridade. Problematizar o discurso da democracia racial e 

buscar entender a figura do negro no imaginário de adolescentes em idade escolar, 

auxiliará na reeducação das relações étnico-raciais do país e contribuirá no combate às 

desigualdades advindas do processo segregacionista decorrentes das marcas que a 

escravidão deixou na sociedade. 

A miscigenação do brasileiro, elogiada a partir da década de 1930, silenciou a 

população negra brasileira e ocultou suas mazelas, haja vista que tal segmento acabou 

diluído no grosso da sociedade e, como consequência, fez fortalecer o mito da democracia 

racial e da não existência do racismo no Brasil. Henrique Cunha Jr. corrobora conosco 

quando aponta que a“ ideologia da cultura brasileira sempre anuncia o desaparecimento 

das culturas afrodescendentes, das identidades e dos seres” (CUNHA JR, 2005, p. 254). 

Neste contexto, para buscar analisar como a população negra é vista por 

estudantes da Educação Básica, nas duas escolas pesquisadas, o questionário foi aplicado 

em quatro turmas da segunda série. Na escola regular, as turmas selecionadas foram as 

do período vespertino. Tanto no período da tarde da escola regular, quanto na escola de 

tempo integral, as quatro turmas correspondem a 100% das turmas em funcionamento nas 

escolas. Em cada turma foram selecionados aproximadamente 30% dos estudantes. O 

questionário visou traçar um perfil socioeconômico do respondente, além de notar sua 

identidade étnica e sua percepção quanto ao negro brasileiro de modo geral. Para esta 

percepção, buscamos entender como o negro é visto no mundo do trabalho, na educação 

e na mídia televisiva. Ao todo foram 129 estudantes pesquisados. 

No que diz respeito à autodeclaração étnica, os estudantes dividiram-se entre 

pardos, pretos, negros, brancos, morenos, ou mesmo “negro de pele clara”. Alguns não 

responderam. Nesta pergunta não foi oferecida opção para marcar, mas apenas o espaço 

para que os próprios estudantes escrevessem sua pertença étnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando de modo geral os dados apresentados, percebemos que 82,17% 

reconhecem alguma raiz afrodescendente na sua identidade. Todavia, não nos é possível 

afirmar com precisão que os autodeclarados pardos e morenos se percebem como tendo 

uma identidade negra, haja vista o processo de negação e invisibilidade desta na 

sociedade. 

Os respondentes tinham de 15 a 26 anos de idade, portanto há estudantes fora da 

faixa etária apontada como correta para esta etapa educacional. A idade convencional 

para o ensino médio é de 15 a 17 anos, sendo 16 anos a idade geral de frequentantes da 

segunda série. Onze alunos tinham 15 anos de idade, sessenta e um tinham 16 anos, vinte 

Tabela 1 - Autodeclaração étnico/racial 

Pardas e Pardos 53,49% 

Negras e Negros 17,05% 

Brancas e Brancos 14,73% 

Morenas e Morenos 10,08% 

Pretas e Pretos 1,55% 

Sem Resposta 3,1% 
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e três tinham 17, dezessete tinham 18, três tinham 19 anos, um tinha 20 anos e um tinha 

26 anos de idade no período da pesquisa28. Doze estudantes não informaram a idade. 

A renda familiar dos pesquisados variou de ½ salário mínimo à mais de 03 

salários29. 24 alunos informaram que a renda familiar não ultrapassa meio salário; 45 

estudantes apontaram 01 salário mínimo como renda familiar. 40 alunos afirmaram viver 

com até dois salários mensais. 13 estudantes com até 03 salários mensais e seis estudantes 

afirmaram que possuem uma renda familiar acima de três salários no mês. 

Um dado se destacou entre os demais: ao observar a média salarial de brancos e 

não-brancos de cada escola, observou-se que os ditos brancos possuem uma renda 

superior e, ainda, que a diferença salarial entre os estudantes da escola de tempo integral 

com ensino médio integrado à educação profissional é menor do que entre os da escola 

de ensino médio regular. Vejamos: a média salarial dos autodeclarados brancos na escola 

de educação profissional foi de R$ 1.336,20 ante R$ 997,09 de autodeclarados não-

brancos. Uma diferença de R$ 339,11. Na escola de ensino médio regular a diferença 

salarial é de R$ 458,10. Entre os autodeclarados brancos temos uma média salarial de R$ 

1.431,56 versus R$ 973,46 entre os não-brancos. Julgamos este dado merecedor de 

análise pela forma como ocorre o ingresso dos estudantes em ambas escolas. 

Na escola de tempo integral integrada à educação profissional ocorre uma seleção 

de estudantes levando em consideração a média de notas nas disciplinas da base comum 

conquistadas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. São oferecidas 45 vagas em cada 

um dos quatro cursos técnicos30. Destas, 09 vagas, 20% do universo de cada turma, são 

destinadas à estudantes provenientes de escolas da rede particular de ensino. A presença 

de estudantes provenientes da rede privada poderia, já que em tese possuem uma renda 

familiar superior aos provenientes da rede pública, aumentar a diferença salarial quando 

comparamos com a escola regular, no entanto isto não ocorre. Talvez alguns estudantes 

egressos do ensino fundamental na rede particular fossem bolsistas. De qualquer forma, 

partindo do princípio que ambos receberam educação formal com qualidade equânime, 

haja vista todos terem passado pelo mesmo processo de seleção, podemos apontar o 

acesso à educação como o diferencial na diminuição da diferença salarial. O ingresso na 

escola regular ocorre por livre demanda e iniciativa, transformando-se num retrato 3x4 

das questões sociais. 

Os estudantes responderam a questão “Qual profissão é mais comum entre a 

população negra?” apontando uma variedade de ocupações, a saber: agricultor, atriz, 

ambulante, barista, camelô, caminhoneiro, carpinteiro, caseiro, catador de lixo, 

cozinheira, diarista, doméstica, dona de casa, doutor, escravo, empregado, engenheiro, 

faxineiro, gari, jogador, pedreiro, professor, professor de capoeira, servente, serviço geral, 

servidor público, rapper, vendedor. A seguir, as mais citadas: 

 

Tabela 2 - Ocupações mais 

citadas 

1º Doméstica 26,66% 

2º Gari 12,5% 

3º Agricultor 7,5% 

4º Pedreiro 6,66% 

Serviços Gerais 6,66% 

                                                           
28 A pesquisa foi realizada durante os meses de maio e junho de 2018. 
29 À época, o salário mínimo vigente era de R$ 954,00. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9255.htm> Acesso em 29 abr. 19 
30 Em 2018 foram ofertados os cursos técnicos de Guia de Turismo, Enfermagem, Informática e 

Agroindústria, além de uma turma do curso Redes em Computadores, que ingressou em 2017. 
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5º Escravo 4,16% 

Faxineiro 4,16% 

 

Apesar de “Escravo” não ser uma profissão, o termo foi um dos mais citados. 

Além de ocupações, os estudantes também utilizaram o espaço para expor suas ideias a 

respeito do questionamento. Um aluno escreveu: “Depende. Não existe uma profissão 

específica p/ (sic) negros, cada um faz o que quiser, contudo, na mídia, geralmente estão 

de empregados e pedreiros, ou até mesmo traficantes. (não é uma profissão, mas quis 

pontuar)”. Outro escreveu: “As profissões de mais baixo calão”. E um terceiro: 

“Profissões de muito esforço e pouco ganho”. 

Foram citadas profissões que, grosso modo, não exigem especialização 

acadêmica, favorecendo o ingresso em funções subalternas e/ou com baixa remuneração 

para os segmentos da população negras que não possuem acesso à completude da 

formação educacional formal.  

Outra indagação levantada foi a respeito da representação do negro nas 

telenovelas brasileiras. Na escola profissionalizante 64,52% dos estudantes apontaram 

que há uma representação negativa do negro enquanto que 35,48% apontaram para uma 

representação equivalente, tanto negativamente quanto positivamente. Nenhum estudante 

informou que percebe o negro numa representação positivada. Na escola de ensino 

regular, 20,9% dos estudantes informaram perceber uma representação positiva, 17,91% 

percebem uma representação negativa e 56,72% entendem que há uma representação 

equitativa. 4,47% não responderam. Juntando os resultados das duas escolas, temos a 

seguinte tabela: 

 

Tabela 3 -Representação do Negro na Telenovela 

Há uma representação negativa 40,31% 

Há uma representação positiva 10,85% 

Representação equitativa 46,51% 

Sem respostas 2,33% 

 

Estudos de Joel Zito de Araújo (2005) têm contribuído para uma leitura crítica em 

relação ao mito da democracia racial na TV, informando que o tipo comum do negro 

representado na televisão é, grosso modo, o esperto, o brincalhão, o violento e, quando 

do sexo feminino, a matrona, a doméstica, a sensual. 

Questionado, ainda, sobre quem é mais violento entre brancos e negros, 16 

estudantes apontaram que brancos são mais violentos; 07 alunos marcaram que os negros 

são mais violentos. 105 informaram que ambos são igualmente violentos. 01 estudante 

não respondeu a esta questão. Observamos aqui que os estudantes notam uma igualdade 

na prática da violência, não conseguindo distinguir o agente violento como de uma ou 

outra etnia. No entanto, ao ser apresentado à próxima questão, sobre quem mais sofre 

com a violência, o resultado foi diferente. 15 estudantes informaram que ambos sofrem 

com a violência, 01 apontou que os brancos são os que mais sofrem com a violência e 

113 informaram que os negros são os que mais sofrem. Desta forma, analisando em 

conjunto as duas respostas, percebemos que o jovem percebe o negro com o principal 

alvo da violência provinda tanto de brancos quanto de negros. 
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Gráfico 1 – Relação com a violência 

Em se tratando de desemprego, 39 estudantes afirmaram que ambos – negros e 

brancos – sofrem igualmente. 01 informou que o branco sofre mais, 01 não respondeu e 

88 informaram que o negro é o que mais sofre com o desemprego. Esta questão ajuda a 

compreender as respostas relacionadas às profissões ligadas à população negra e a 

diferença salarial entre brancos e não-brancos apresentadas anteriormente. 

Ao final da pesquisa, observamos que num recorte mínimo de duas escolas de uma 

cidade litorânea do Ceará, conseguimos perceber diferenças sociais pautadas pelo 

pertencimento étnico, e que vão ao encontro de pesquisas mais amplas, entre as quais, o 

próprio censo do IBGE/2010. Ousando traçar um perfil, mesmo que genérico, baseado 

nas respostas dos estudantes pesquisados, temos preponderante nestas escolas um 

estudante negro, com uma renda familiar de até R$ 1.013,61, que enxerga a população 

negra brasileira – e portanto, a si mesmo – como a maior vítima da violência e do 

desemprego, representado de maneira estereotipada na mídia televisiva e com os 

empregos de menor valor social e salário. Percebemos, portanto, que muito ainda tem que 

se fazer para combater as desigualdades raciais, sociais e econômicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo nos ajudou a mapear os desafios da educação para as relações étnico-

raciais em escolas públicas do Estado do Ceará, especialmente em relação à população 

negra. Ricardo Oriá (2005), em uma das primeiras análises da aplicação da Lei 10.639/03, 

já havia apontado que uma das maiores dificuldades é a limitação na formação de 

professores, infelizmente, apesar dos avanços conquistados na última década, a 

conjuntura atual, não tem sido muito favorável, como podemos observar com a recente 

extinção da SECADI -  Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão, no âmbito do Ministério da Educação. 

Assim, ao analisar os dados percebemos que, ainda hoje, as representações em 

relação às populações negras e sua inserção na vida profissional estão vinculadas aos 

ideais de exotismo, força, vigor e beleza física. Perspectiva não muito diferente daquela 

apontada por Gilberto Freyre desde a década de 1930: 
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Repetimos – serem em geral de ascendência africana muitas das 

melhores expressões de vigor ou beleza física em nosso país: as 

mulatas, as baianas, as crioulas, as quadradonas, oitavanas, os cabras de 

engenho, os fuzileiros navais, os capoeiras, os capangas, os atletas, os 

estivadores no Recife e em Salvador (FREYRE, 2006, 107) 

 

A partir da permanência de certa visão harmoniosa sobre as relações étnico-raciais 

na sociedade contemporânea, não surpreende que a maioria dos estudantes das escolas 

pesquisadas tenham respondido que negros recebem representação equitativa na 

televisão, embora o destaque do negro muitas vezes esteja ligado não aos seus atributos 

intelectuais, mas à beleza ou força física, como é o caso da “mulata globeleza”, do jogador 

de futebol ou dos atletas em geral. A valorização dos atributos físicos, em detrimento dos 

intelectuais, também apareceu na maioria das profissões identificadas como vinculadas 

às populações negras. Entre as profissões citadas pelos alunos, somente engenheiro, 

professor e doutor exigem formação especializada escolar ou acadêmica, todas as outras 

destacam-se pelo trabalho manual, utilização da força física ou beleza e baixa 

remuneração: ambulante, faxineiro, policial, servente, cozinheira, agricultor, cantor, 

jogador, atriz, catador, capoeirista, gari, escravo, trabalhos informais, pedreiro, diarista,  

motorista, caminhoneiro, vendedor e doméstica.  

Embora a análise dos questionários sobre a representação do negro na televisão 

possa nos levar a supor que a noção de democracia racial prevalece, os mesmos dados ao 

tratarem do tema da violência, desmascaram o discurso de harmonia e apontam a 

população negra como principal alvo. 

Demonstrando que, mesmo após mais de 130 anos da abolição formal da 

escravidão, a colonialidade do poder e do saber (QUIJANO, 2005) mantêm as hierarquias 

raciais que desde o período colonial subalternizam e inferiorizam as populações de 

origem africana e indígena. O que torna o papel das escolas, universidades e educação em 

geral fundamental na construção de novas sensibilidades e representações voltadas para 

o reconhecimento das potencialidades e contribuições, sejam do ponto de vista da força 

física ou capacidade intelectual, de todos os grupos étnicos que formam a sociedade 

brasileira. 
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CURRÍCULO E INTERDISCIPLINARIDADE: ressignificando a cultura afro-

brasileira na escola 
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 Eliane Anselmo da Silva 33 

 

 

RESUMO 

Este artigo tem como proposta dialogar com estudiosos que discutem as temáticas 

currículo, interdisciplinaridade e cultura afro-brasileira. Partimos dos escritos 

bibliográficos nas perspectivas dos estudos de Lopes e Macedo (2011), Tiesen (2013), 

Jupiassu (2006), Kuhn (2016), Araújo e Santos (2012, 2013), Pereira e Santos (2018), 

Gomes (2008), Dantas (2014), Candau (2008), Silva (2011). A metodologia adotada foi 

à análise da compreensão dos conceitos das temáticas: currículo, interdisciplinaridade e 

cultura afro-brasileira, gerida no ‘estado do conhecimento’ dos referidos autores. 

Acreditamos que as posturas dialógicas dos estudiosos possam contribuir com pesquisas 

futuras. Para tanto, os resultados nos mostram que a discussão se volta em torno de uma 

compreensão do que seja currículo, ou de uma reestruturação desse currículo e até mesmo 

da construção de um currículo interdisciplinar na escola. Que a partir do entendimento do 

seja currículo por parte dos docentes e gestores possam assumir práticas pedagógicas 

interdisciplinares em seu saber fazer profissional, sendo essas práticas instrumentos de 

inclusão e reparação ao reconhecimento das diferenças culturais, contribuindo assim na 

superação do racismo existente na escola e além dos muros da escola. 

 

 Palavras-chave: Currículo. Interdisciplinaridade. Cultura afro-brasileira. 

 

 

INTRODUÇÃO – CONHECENDO O CONTEXTO 

A identidade negra é um dos pontos fundamentais na afirmação da condição de 

ser negro ou negra no Brasil que reflete diretamente no modo de vida das pessoas.  Um 

problema recorrente é que a sociedade ainda reproduz, por meios de ações, a 

desvalorização da pessoa negra, associando-a a uma identidade submissa, oprimida e 

marginalizada. Essa desqualificação, quando não explícita, aparece de forma velada, sutil, 

silenciosa, e quando explícita se apresenta forma discriminatória, vexatória e violenta.  

No Brasil, as iniciativas para estabelecer uma educação plural e inclusiva 

perpassaram todo o século XX. Entre os vários exemplos, destaca-se, nos anos 1930, a 

Frente Negra Brasileira, que elegeu como um dos seus compromissos a luta por uma 

educação que contemplasse a história da África e dos povos negros e combatesse práticas 

discriminatórias sofridas pelas crianças no ambiente escolar (BRASIL, 2013). 

 É nesse contexto que a Lei nº 10.639/2003, sancionada em 9 de janeiro, vem 

alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (LDB), 

tornando obrigatório o ensino da história e da cultura africana afro-brasileira nos 

currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da educação básica. 
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 Passados 16 anos de sua promulgação a Lei deve ser compreendida como uma 

vitória das lutas históricas encabeçada pelo Movimento Negro no Brasil em prol da 

educação.   

A referida lei passa a vigorar acrescida dos arts: 26-A e 79-B: 

 
Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira.  

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros 

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

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

econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2ª Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

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

de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Art. 79-A. (VETADO). 

Art. 78-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 

Dia Nacional da Consciência Negra. (BRASIL, 1996, p.19,49) 

 

No entendimento de que a Lei nº 10.639/2003 e suas respectivas formas de 

regulamentação (Resolução CNE/CP nº 01/2004 e parecer CNE/CP nº 03/2004) e a Lei 

de Diretrizes e Bases para Educação (LDB nº 9.394/96), são marcos legais que vinculam 

à garantia do direito à educação que requalificam incluindo o direito à diferença; é 

importante ressaltar que o parecer (CNE/CP 003/2004), aprovado em 10 de março de 

2004, representa uma resposta positiva como política de ação afirmativa voltada à 

população afrodescendente, com a reparação, o reconhecimento e a valorização da 

história, da cultura e da identidade da população negra. Um passo significativo no 

combate ao racismo e a discriminação sofridas pelos afrodescendentes ao longo da 

realidade brasileira.   

 Dessa forma, justifica-se a intenção do artigo de dialogar com a legislação e com 

os estudos de pesquisadores da área sobre o ensino da história africana na escola. 

Conforme nos mostram Araújo e Santos (2013, p. 209):  

 
faz mister perceber a diversidade existente na composição do espaço 

escolar, enquanto algo enriquecedor para o aprendizado de todos os                                           

membros da comunidade aprendente, tendo em vista uma perspectiva 

educacional que motive e prime pela inclusão de todos e todas dela 

constituinte. Isto porque algumas práticas escolares ainda são 

excludentes e não tendem a fecundar o dialogo entre o diverso, 

possibilitando assim o aprendizado mútuo. [...] ao pensarmos a escola 

e suas múltiplas faces, devemos levar em consideração os sujeitos 

educativos que fazem parte de sua composição e entre estes outros, 

considerados diferentes, por sua origem étnica, social e cultural, com 

seus marcadores identitários diferenciados, que fazem parte do mesmo 

contexto. 

                                                                    

Nesse sentido, o esforço de refletirmos sobre a temática vem se somar às inúmeras 

lutas travadas pelo reconhecimento no país, permitindo um novo olhar sobre a Lei nº 

10.639/2003 nas ressignificações das práticas pedagógicas interdisciplinares. Para Gomes 

(2008, p. 68, 69). 
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A implementação da lei 10.639/3003 e de suas respectivas diretrizes  

curriculares nacionais vem somar às demandas do movimento negros, 

de intelectuais e de outros movimentos sociais que se mantem atentos à 

luta pela superação do racismo na sociedade, de modo geral, em  

educação escolar, em especifico. Esses grupos partilham da concepção 

de que a escola é uma das instituições sociais responsáveis pela 

construção de representações positivas dos afro-brasileiros e por uma 

educação que tenha o respeito à diversidade como parte de uma 

formação cidadã. Acreditam que a escola, sobretudo a pública, exerce 

papel fundamental na construção de uma educação antirracista. 
 

Por pensarmos a ressignificação das práticas pedagógicas na cultura afro-

brasileira a partir do ato de educar e por entendermos que a educação promove o respeito 

à diferença e a inclusão se faz oportuna, diante da atual conjuntura política de incertezas 

enfrentada pelo país, legitimado pelas últimas eleições presidenciais; entendemos que 

somente através de um currículo transformador com foco na interdisciplinaridade, tecido 

por vias inclusivas, as culturas africana e afro-brasileira poderão dialogar no contexto 

escolar, construindo-se um currículo vivo de possibilidades.   

 Partindo desse entendimento, apresentamos a seguinte indagação: É possível 

termos práticas pedagógicas no Ensino Médio a partir de um currículo interdisciplinar?   

 Para compreender essa reflexão, destacamos os estudos de Araújo e Santos 

(2013), Lopes e Macedo (2011), Gomes (2007, 2008, 2011, 2013) Candau (2008), Dantas 

(2014), Pereira e Santos (2013), Tiensen (2013), Jupiassu (2006), Silva (2011) e Kuhn 

(2016), por considerá-los significativos para as discussões tecidas neste diálogo. 

Desse modo, caminhamos, pois, sabemos que historicamente, por muito tempo 

foram negados a existência e o reconhecimento do papel do negro na sociedade. Agora, 

faremos um breve passeio pela história, a fim de compreender melhor tais questões. 

 

UM OLHAR NA HISTÓRIA 

 

  Neste tópico, faremos um breve recorte sobre a história da escravidão. Como 

mostra Dantas (2014), a luta e a organização dos negros sempre foram marcadas pela 

coragem e resistência às condições sub-humanas do trabalho forçado, falta de liberdade, 

revoltas, organizações religiosas, fugas e formação de mucambos ou quilombos. Partimos 

do entendimento de que foram os negros responsáveis pela força do trabalho e os escravos 

traziam consigo conhecimentos técnicos e tecnológicos superiores aos dos europeus e dos 

indígenas. Durante quase quatro séculos, a mão de obra africana escravizada foi utilizada 

em todos os campos – agricultura, mineração, manufatura, pesca e comércio – gerando 

riquezas para os povos europeus e seus descendentes brancos que colonizaram e 

permaneceram no Brasil. A escravidão dos povos africanos possibilitou o enriquecimento 

dos europeus que utilizaram a mão de obra escrava, na produção e na comercialização 

dos produtos, em benefício próprio. 

No que diz respeito a nossa etnia, o autor afirma que a identidade nacional 

brasileira é apresentada como um país miscigenado, formada a partir da união do branco, 

negro e índio. Portanto, uma identidade unificada, isso, do ponto de vista territorial, 

regional e étnico. Essa unificação distingue da pluralidade cultural, rica em símbolos e 

manifestações presentes na cultura brasileira. A unificação mascara a nossa pluralidade 

de usos e costumes. Esse Brasil, miscigenado e harmônico etnicamente, que é 

apresentado, traduz, na prática, um país de grandes desigualdades sociais entre brancos e 

afrodescendentes. 
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Porém, no Brasil, a miscigenação étnica não é uma prorrogativa da não existência 

do racismo. Um preconceito velado, fundamentado, principalmente, na desigualdade 

social tendo a cor como parâmetro. É notório ainda que a população negra brasileira, na 

sua maioria, se encontra numa plataforma inferior na escala social do país.  

O ideal de legitimar a fusão das três raças resultou na formação de uma identidade 

nacional hegemônica miscigenada em detrimento da revisão de uma identidade plural a 

partir das particularidades da cultura do branco, do negro e do índio – contra-hegemônica. 

 Para Dantas (2014), a diversidade tão presente no nosso território, focalizada na 

ideia de povo, na compreensão e entendimento da construção simbólica de uma 

identidade cultural a ser desvelada, descoberta e ressurgida nos contextos socioculturais 

se expressa com a fala e a língua, ao demonstrar uma essência heterogênea, legítima de 

um Brasil miscigenado. Ainda bebendo na fonte do autor, ressalto que a nossa brasilidade 

é dinâmica, múltipla e misturada. A brasilidade está intrínseca nos variados saberes dos 

povos negros, indígenas e quilombolas.  

Discutir sobre a cultura afro-brasileira no campo educacional, sobretudo a respeito 

do reconhecimento e valorização de seus saberes, de sua cultura e de sua história, é de 

fundamental importância, isso visto dentro de uma perspectiva inclusiva de ações 

afirmativas como pano de fundo para superação de negligências e injustiças, presentes 

até os dias atuais. Daí, a importância se compreender esse contexto.  

É com esse entendimento que faremos um breve caminhar, percorrendo as 

normatizações oficiais que clarificam esse reconhecimento. Apresentando as leis que 

buscam reparar as posturas preconceituosas e discriminatórias sofridas pelos negros/as no 

decorrer de uma história cheia de equívocos. Assim, vemos o campo educacional como 

uma ferramenta importante para vislumbrar um cenário mais inclusivo, de 

reconhecimento e valorização da história dos afro-brasileiros.      

 

UM OLHAR NA LEI 

 

Nos conteúdos de história é necessário frisar que os africanos foram fundamentais 

para o desenvolvimento das Américas. Inclusive, tendo contribuído de forma decisiva 

para a consolidação do sistema capitalista, regime econômico que tem como base a 

valorização do trabalho e da obtenção do lucro. Porém, o sistema capitalista, dentro do 

contexto histórico, não tenha dado a devida importância para o que representou o trabalho 

dos povos escravizados para o acúmulo de capital dos europeus e seus descendentes, nem 

tenha explicado as particularidades da verdadeira história e da cultura dos povos 

africanos, nem terem reconhecido os negros como peça fundamental para o 

desenvolvimento econômico do país. É necessário recontarmos essa história de forma que 

possamos reparar as desigualdades cometidas ao longo da história.  

 Atualmente, as comunidades quilombolas são herdeiras de uma sociedade 

contraditória, com obstáculos no campo político, social, econômico e cultural, que 

constituem direitos e garantias, mas que ainda se encontram sedimentadas no preconceito, 

na discriminação étnica e na anulação da subjetividade com conspiração a dignidade 

humana. É importante salientar que com a publicação do Parecer (CNE/CP 003/2004) 

houve um considerado avanço no tocante ao reconhecimento dos afro-brasileiros, porém 

muitas perdas no que se refere aos direitos sociais e a valorização da história, da cultura 

e da identidade dos negros. 

De acordo com o Parecer (003/2004): 

 
 o reconhecimento implica em justiça e iguais direitos sociais, civis, 

culturais e econômicos, bem como a valorização da diversidade daquilo 
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que distingue os negros dos outros grupos que compõem a população 

brasileira. E isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, 

gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Reque também que 

se conheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-

se especificamente desconstruir o mito da democracia racial na 

sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros 

não atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de 

competência ou de interesse, desconsiderando as desigualdades 

seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os 

negros. Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de 

estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar 

a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira nos 

diferentes níveis de ensino (BRASIL, 2004, p. 84, 85). 

 

Dentro desse contexto Candau (2008) reforça o pensamento de que não há 

separação entre cultura e educação:  

 
não há educação que não esteja imersa nos processos culturais em que 

se situa. Nesse sentido, não é possível conceber uma experiência 

pedagógica “desculturizada”, isto é desvinculada totalmente das 

questões culturais da sociedade. Existe uma relação intrínseca entre 

educação e cultura (CANDAU, 2008, p.13). 

                                            

 Nesse sentido, o V quesito do Art. 3 Dos Objetivos Fundamentais da República 

Federativa do Brasil, nos diz que é dever da nação “Promover o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(BRASIL, 1988, p.11). Observando esse aspecto entendemos que nessa perspectiva de 

igualdade posta pela Lei Magna se insere a educação para a cidadania na luz da relação 

étnico-racial que se fundamenta numa noção de cidadania coletiva, apoiada nos princípios 

éticos de justiça social, perpassada por uma visão de mundo que possibilite compreender 

a diferença e a identidade cultural, seja na sala de aula ou na vida. 

 Segundo Candau (2008, p. 14): “No momento atual, as questões culturais não 

podem ser ignoradas pelos educadores, sob o risco de que a escola cada vez se distancie 

mas  dos universos simbólicos das mentalidades e das inquietudes das crianças e jovens 

de hoje”.          

 Diante desse contexto, observamos que o mundo contemporâneo tem estado em 

ebulição, uma efervescência de contrastes de pensamentos que nos fazem parar na maioria 

das vezes na contramão do tempo. Desde a promulgação da Constituição de 1988, ainda 

buscamos compreender que todos possuem direitos e que a nossa diversidade cultural 

precisa ser respeitada. 

 Nessa perspectiva, abre-se um leque de discussão frente às desigualdades, ao 

reconhecimento dos negros na formação do desenvolvimento do país, bem como no 

combate a todo tipo de discriminação. As ações afirmativas vêm combater o preconceito 

e promover a inserção dos negros em todos os segmentos da sociedade, nesse interim o 

Estatuto da Igualdade Racial nos traz os caminhos para a realização da inserção dos afro-

brasileiros. O Estatuto supracitado tem como referência a Lei nº 12.288, de 20 de julho 

de 2010, que em seu Art.1º garante à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, bem como a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e 

o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

 A importância de documentos que buscam a efetivação de direitos garantidos por 

legislações nos faz refletir sobre o futuro das novas gerações, ressalto aqui a importância 

do papel da escola, de trabalhar questões que demonstrem para seus alunos o exercício 
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constante de coibir a discriminação racial e a desigualdade racial de gênero e raça da 

população negra. O Estatuto da Igualdade Racial vem reforçar a Lei nº 10.639/03, que 

consolida a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira 

nas escolas, garantindo o reconhecimento de um povo esquecido pela sociedade. Ambas 

vêm reparar danos ao longo da história sociopolítica do país.   

Para reafirmar o nosso entendimento, trazemos a seguinte reflexão de Candau 

(2008, p. 34): 

 
a nossa formação histórica esta marcada pela eliminação física do 

“outro” ou por sua escravidão o que também é uma forma violenta de 

negação de sua alteridade [...] á escola é concebida como um centro 

cultural em diferentes linguagens e expressões culturais que estão 

presentes e são produzidas, É preciso dialogar como os processos de 

mudança cultural, presentes em toda a população, tendo no entanto 

maior incidência entre jovens e as crianças, configurando suas 

identidades.     
 

 Visando discutir a temática da cultura afro-brasileira e africana, o Plano Nacional 

de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana vem 

expressar que as políticas de ações afirmativas, no campo educacional, busquem garantir 

o direto de negros, negras e cidadãos brasileiros em geral ao acesso em  todas etapas e 

modalidades de ensino da Educação Básica (BRASIL, 2013) .  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, no Art. 22, determina: “A 

educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 2013, p. 14). 

 Segundo o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana,  

 
É na fase da educação básica que o risco de evasão, os problemas sociais 

e familiares ficam evidentes na grande maioria dos clientes da educação 

pública. No bojo desses conflitos estão as manifestações de racismo, 

preconceitos religiosos, de gênero, entre outros, despertos à medida que 

o(a) aluno(a) progride no conhecimento da sociedade multiétnica e 

pluricultural a que pertence. As desigualdades percebidas nas trajetórias 

educacionais das crianças e dos jovens negros nas diferentes etapas e 

modalidades de ensino, bem como as práticas institucionais 

discriminatórias e preconceituosas determinam percursos educativos 

muito distintos entre negros e brancos (BRASIL, 2013, p. 48). 
 

Seguindo o Plano Nacional, aqui faremos uma referência ao Ensino Médio por se 

tratar do nível de ensino escolhido para desenvolver o estudo já mencionado 

anteriormente.  

 
O ensino médio é a etapa final da educação básica.  É nesta fase que o 

indivíduo consolida as informações e conhecimentos necessários para 

o exercício da cidadania. É também a fase que antecede, para poucos 

jovens, o ingresso na educação superior e em que muitos deles se 

preparem para o mercado de trabalho. Contudo, essa é uma das etapas 

de ensino da Educação Básica com menor cobertura e maior 

desigualdade entre negros e brancos (BRASIL, 2013, p. 52). 
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De acordo com Pereira e Santos (2018, p. 164, 165),  

   
Sobre “as ações afirmativas”, especificamente, a Lei 10.639/2003 

obriga a inclusão no currículo oficial da rede o ensino de conteúdos que 

tratam da história e cultura afro-brasileira nos currículos da Educação 

Básica. Tais disposições ganham mais destaque ainda com a Lei 

11.645/2008, que traz também a inclusão da cultura/historia indígena 

como tópico a ser estudado nos currículos da Educação Básica. As duas 

leis, além de representarem uma conquista de grupos que buscam o 

reconhecimento do papel dos negros e indígenas na cultura nacional, 

fomentam a caracterização da ideia de inclusão, diferença e minorias na 

concepção destes direitos. 

 

 Araújo e Santos (2013, p. 215) afirmam que: 

 
se a cultura negra aliada a seus saberes e sua história, tanto na matriz 

africana como na afro-brasileira, foi durante tanto tempo postergada, ao 

tornar-se obrigatório o ensino da África nas escolas, possibilitou-se o 

reconhecimento do papel do negro na sociedade, a partir do viés 

educacional, como uma estratégia de superação dessa injustiça de 

caráter igualmente histórico. 

 

 Os autores corroboram no tocante ao campo educacional, podemos assim 

compreender que foi possível agregar novas perspectivas éticas e humanas, com 

possiblidades reais de inclusão no currículo na educação básica das escolas acerca da 

história dos afro-brasileiros no país.  

Araújo e Santos (2012, p. 405), que estudam o ensino médio, nos dizem que: 

“Durante muito tempo, nesse espaço, sobretudo no ensino médio, foco de nossas 

discussões, não se observou no currículo desta área do conhecimento discussões e estudos 

sobre a África e os afro-brasileiros/as”.                  

 Ainda de acordo com Araújo e Santos (2012, p. 406), somente com a culminância 

da Lei nº 10.639/2003 e, posteriormente, a Lei nº 11.645/2008, reiterou-se uma luta 

histórica para a inclusão social e educativa do negro e índios nas políticas públicas deste 

país. A inserção na educação básica da história do povo negro africano e afro-brasileiro 

na educação, e particularmente no ensino médio, foco de nossas análises, monstra avanços 

no que concerne às mudanças no pensamento educacional. Contudo, percebemos que 

ainda há muito a ser discutido e problematizado no ensino médio sobre essas questões, 

uma vez que mesmo com a culminância de uma política pública que deu notoriedade a 

esses povos e suas culturas, continua premente a necessidade de se empreender, no âmbito 

da escola, uma prática educativa que valorize os saberes do povo negro e sua história. 

Precisamos ficar atentos para não permitir que dificuldades estruturais (ausências de 

material didático de qualidade, falta formação de professores, por exemplo) 

inviabilizarem essa conquista.   

Portanto, inserir nos currículos essa temática promovendo uma discussão dentro 

e fora dos muros da escola, é perceber a diversidade étnico-racial dentro de um contexto 

que promova o respeito e a identidade de cada um no processo educativo. Desse modo, 

vislumbraríamos um caminhar com práticas pedagógicas interdisciplinares advindas de 

currículo com viés na interdisciplinaridade, visto como um  movimento que dialoga com 

as disciplinas e com as diferenças culturais em sala de aula.  

 

CURRÍCULO E INTERDISCIPLINARIDADE EM MOVIMENTO 
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 Diante do contexto referenciado acima, recorremos aos estudos dos teóricos Kuhn, 

Thiesen, Jupiassu, Silva e Lopez Macedo para discutirmos sobre currículo e 

interdisciplinaridade. 

 Abordaremos neste tópico o entendimento sobre currículo nas vias da 

interdisciplinaridade apresentado por Kuhn (2016, p. 132), em seu texto o “Currículo das 

Ciências Humanas no Ensino Médio: desafios e possibilidades”. Nesse texto, o autor faz 

referência às DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio proposta  

pela Resolução nº 2/2012, as quais implicam, dessa forma, que a escola seja repensada 

em sua tríplice exigência – epistemológica, pedagógica e metodológica – o que só pode 

ser feito considerando os aspectos filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos 

e pedagógicos da escola. Embora a discussão esteja centrada nas Ciências Humanas, os 

princípios e as orientações das diretrizes atravessam todas as áreas do conhecimento. Os 

eixos trabalho, ciências, tecnologia e cultura, por serem transdisciplinares, são 

possibilidades de articular as áreas do conhecimento e os componentes curriculares. A 

pesquisa como princípio pedagógico é a possibilidade metodológica de lermos os 

fenômenos em sua complexidade, permitindo que cada área ou componente contribua 

para a compreensão da realidade.  

Na busca de dar continuidade à discussão, trazemos os estudos de Thiesen (2013, 

p. 594), que vêm enriquecer o nosso diálogo. Para o autor, o currículo é visto como um 

movimento da materialidade histórica, portanto, uma construção social e ao mesmo 

tempo invenção do homem, e reflete os interesses de classes. Assim sendo, o 

conhecimento pode ser visto como uma atividade educativa, um bem precioso.  

O conceito de interdisciplinaridade aparece no campo da racionalidade humana 

em que se derivam formas da compreensão sobre a materialidade histórica, tanto como 

problema, pelos limites de se buscar a construção de conhecimento de uma determinada 

realidade como pela compreensão desta realidade e o seu caráter histórico. A 

interdisciplinaridade deve ser entendida como movimento real e como exigência 

científica. Ainda no pensamento de Thiesen (2013, p. 595), a interdisciplinaridade só 

pode ser reconhecida na produção da ciência como tentativa de organização racional de 

mundo pela via do conhecimento. 

Thiesen (2013, p. 598) nos diz que:  

 
o aspecto fundamental da interdisciplinaridade está na exteriorização 

dos saberes por meio da ciência ou qualquer outra forma de organização 

do conhecimento, inclusive o ambiente curricular. O conhecimento só 

pode ser compreendido quando associado ao contexto social e humano, 

e as racionalidades possam transitar de uma área a outra.  
 

Tendo em vista esse aspecto, Jupiassu afirma que:  

 
o grande desafio lançado à educação neste início de século é a 

contradição entre, de um lado, os problemas cada vez mais globais, 

interdependentes e planetários, e do outro, a persistência de um modo 

de conhecimento que privilegia os saberes fragmentados, parcelados e 

compartimentados. Por isso, há urgência de uma reforma na educação, 

de valorizarmos os conhecimentos interdisciplinares ou, pelo menos, 

promovermos o desenvolvimento no ensino e na pesquisa de um 

espírito ou mentalidade propriamente transdisciplinar (JUPIASSU, 

2006, P. 01).  
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O que se percebesse nos diálogos dos estudiosos é “a preocupação do estado de 

esfacelamento do saber é imprescindível eliminar as fronteiras entre as problemáticas e 

os modos de expressão para que se instaure uma comunicação fecunda” (JUPIASSU, 

2006, p. 01).  

 Silva (2011) em seu artigo “Construção da Interdisciplinaridade no espaço 

complexo de ensino e pesquisa”, investiga a construção de práticas interdisciplinares de 

ensino e pesquisa com base nas relações estabelecidas entre instituições de ensino básico 

e superior.  O autor embasado no pensamento de Trindade (2008), segundo o qual:  

 
o professor interdisciplinar percorre as regiões fronteiriças onde o “eu” 

convive com o “outro” sem abrir mão de suas características, 

possibilitando a interdependência, e o compartilhamento, o encontro, o 

diálogo e as transformações. Esse é o movimento da 

interdisciplinaridade caracterizado por atitude ante o conhecimento 

(TRINDADE, 2008, p. 82).  

   

No entendimento do que seja currículo Lopes e Macedo (2011) nos diz que a 

discussão dos conceitos de currículo foram sempre mencionados  que: “ uma boa teoria 

curricular deveria criar mecanismos que permitissem escolher, na cultura universal, o que 

ensinar; deveria se preocupar com as relações de poder subjacentes a tal escolha; deveria 

perceber que os conhecimentos(partes das culturas) não são externos ao aluno, interagem 

com ele; deveria dar conta do processo educativo envolvido no que acontece nas escolas, 

além da transmissão de conhecimento selecionados de uma cultura universal” (LOPEZ E 

MACEDO, 2011, p.41).    

Uma importante reflexão parte do dito acima “se, no entanto, a realidade é 

constituída pela linguagem, nem a cultura nem o conhecimento podem ser tomados como 

espelho da realidade material. Ao contrario, eles também precisam ser vistos como 

sistemas simbólicos e linguísticos contingentes. Não são um repertorio de sentidos dos 

quais serão selecionados para compor o currículo. São a própria produção de sentidos que 

se dá em múltiplos momentos e espaços, um dos quais denominamos currículo. O 

currículo é, ele mesmo, uma pratica discursiva. Uma prática de poder, mas também de 

significações, de  atribuições de sentidos” (LOPEZ E MACEDO, 2011, p.41). 

Nessa perspectiva, os discursos dos referidos estudiosos defendem a relação da 

interdisciplinaridade pelas vias de um currículo interdisciplinar. Aqui, especificadamente, 

levamos para o nosso lócus de discussão, o conhecimento da história afro-brasileira, a sua 

cultura e de seus valores, inseridos nos currículos das instituições de ensino médio.   

Vale ressaltar, nesse sentido, as inúmeras dificuldades sofridas pelos professores 

e os esforços que eles têm feito para compreender a interdisciplinaridade como ferramenta 

pedagógica no ato do aprender, tendo nesse contexto o educador e os educandos sujeitos 

no ato de conhecer, em razão das ressignificações de práticas pedagógicas no ensino da 

África e dos afro-brasileiros no ensino médio.     

 

CONSIDERACÕES FINAIS 

  

  O referido artigo buscou promover um diálogo entre os escritos de estudiosos que 

discutem a temática da aplicabilidade da Lei nº 10.639/2003, como também dos 

documentos legais que elegem a sua legitimidade de sua inserção nos currículos de 

instituições públicas e privadas tendo em vista a obrigatoriedade do ensino da história da 

África e dos afro-brasileiros no ensino básico. Ao mesmo tempo, foi discutida a 

importância do currículo e da interdisciplinaridade nesse contexto.   



80 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

A pergunta descrita acima como é possível termos praticas pedagógicas 

interdisciplinares no ensino médio a partir da aplicabilidade da lei 10.639/2003? Discutir 

no campo educacional do Ensino Médio o que estudiosos tem a dizer desse cenário tem 

sua relevância, na busca do reconhecimento de questões atinentes ao contexto do 

segmento étnico e racial no currículo das escolas, no tocante à introdução do ensino da 

História da África e da cultura afro-brasileira, se faz importante e urgente, diante do 

contexto atual do país, que vive hoje um quadro de incertezas.  Isso, não só espaço 

educacional, como também em outros segmentos sociais em função da reparação do papel 

e importância dos negros/as na história da economia e política do Brasil. A Lei nº 

10.639/2003 culminou com a luta travada pela inclusão social desse segmento e foi um 

marco histórico nas mudanças educativas e ressignificações do que é ser negro/a em uma 

sociedade excludente.  

Desse modo, é preciso investirmos na formação de professores para termos 

conteúdos pedagógicos e currículos de sentidos com viés interdisciplinares com 

possibilidades de fecundar olhares para a transdisciplinaridade. 
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O trabalho tem como objetivo apresentar o projeto denominado “Cine Escola”, como 

ferramenta pedagógica ao ensino de História, com foco nas questões da História da África 

e cultura afro-brasileira. O uso de produções fílmicas em sala de aula teve como objeto 

principal melhorar o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira, que por sua 

vez, faz parte dos três eixos temáticos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) de História da UERN, que são: trabalhar com fontes históricas, 

História local e o entendimento da lei 11.645/2008, que obriga a abordagem de conteúdos 

de história da África, cultura afro-brasileira e história indígena na educação básica no 

Brasil. O desenvolvimento de tal atividade (Cine Escola) se deu na Escola Estadual 

Jerônimo Vingt Rosado, localizada no Município de Mossoró (RN) a qual foi nosso 

campo de atuação. O uso de tais produções (cinema) teve como proposta possibilitar outra 

forma de abordagem e dinamismo para a prática docente, já que este poderá proporcionar 

a abertura de uma discussão com base na história trazida nos livros didáticos, bem como 

a história transmitida por meio de tais produções fílmicas, possibilitando, assim, aos 

discentes a análise dos estereótipos construídos para com a imagem do negro, como 

também perceber a contribuição destes (os negros) para a construção da identidade 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Cinema. Cultura afro-brasileira.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, houve um avanço na legislação brasileira na busca de reparar 

a exclusão social das minorias étnico raciais. A própria Constituição de 1988, expressa 

na letra da lei a garantia de igualdade e de direitos fundamentais para todos os brasileiros. 

As políticas públicas de promoção e igualdade racial, lei mais recente, pretende valorizar 

e inserir grupos ainda hoje marginalizados como os negros.  

A conquista, da positivação desses direitos não surgiu da iniciativa do poder 

público de ressarcir os afro-brasileiros e combater o racismo, mas da luta da população 

negra na busca do reconhecimento de sua identidade e de sua História. 

O negro, desta forma buscou resgatar a identidade de um povo que lutou por sua 

liberdade e quando a conquistou encontraram outra batalha na efetivação de seus direitos 

civis. A luta dos afrodescendentes consiste em uma busca histórica pelo reconhecimento 

de seus direitos e da violação dos mesmos.  

No campo da educação, espera-se com a Lei 11.645/2008, que possamos inibir as 

práticas racistas que persistem devido à ignorância em relação à História e cultura da 

África e dos afrodescendentes. Os currículos escolares devem expandir e identificar os 

valores herdados dos negros e que muitas vezes não recebem o devido valor.  

 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 
“Nossos adolescentes também detestam a História. Votam-lhe ódio 

entranhado e dela se vingam sempre que podem, ou decoram o mínimo 

de conhecimentos que o ‘ponto’ exige ou se valem lestamente da ‘cola’ 

para passar nos exames. Demos ampla absolvição à juventude. A 

História como lhes é ensinada é, realmente, odiosa...” 
 

Como foi mencionado na citação acima, podemos perceber que a metodologia 

utilizada em sala de aula interfere no entendimento dos discentes, no que se refere aos 

conteúdos ministrados pelo docente da disciplina, que neste caso, tomamos como 

referência o ensino de História. Uma vez que, a forma como os conteúdos ou a própria 
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disciplina (História) está sendo trabalhada pode estimular ou desestimular os alunos. 

Assim, se faz importante quebrarmos com a ideia de uma sala de aula tradicional, onde o 

professor é o detentor do conhecimento e os alunos receptores, e sim, buscarmos novas 

possibilidades de interação com os alunos/professor/conteúdos desenvolvendo assim, 

uma relação de recíproca aprendizagem.  
No contexto atual, a escola tem recebido algumas críticas por não acompanhar as 

mudanças no meio onde esta está inserida. Mudanças estas, que tem interferido no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Segundo Mary Jones 

Ferreira de Moura 

 
A escola sendo um lugar de produção e socialização dos saberes, não 

apenas prepara o indivíduo para a escolaridade, mas também para o 

campo de trabalho, para a vida social, a estar conhecendo e recriando a 

cultura e respeitando às várias culturas existentes.  
 

Como mencionado anteriormente, a escola tem papel fundamental na formação 

dos indivíduos que compõem uma sociedade, uma vez que, esta proporcionará não 

somente o desenvolvimento intelectual dos sujeitos que a constitui, mas também 

contribuirá para a formação de cidadãos conscientes e atuantes no espaço ao qual fazem 

parte. Portanto, para que possamos perceber tal transformação/contribuição da escola na 

vida dos sujeitos que a integra (alunos) se faz importante que percebamos a função do 

ensino de História nestas instituições educacionais: 

 
Ensinar História é fazer que os alunos construam o próprio ponto de 

vista. Os acontecimentos históricos não podem ser estudados 

isoladamente, pois o processo histórico é dinâmico e não estático. É 

necessário ensinar aos estudantes a ação do pensar/fletir historicamente, 

tanto as diversas sociedades, quanto a sua própria existência. 
 

Dessa forma, como foi relatado na citação acima, podemos constatar a 

importância do ensino de História na educação, uma vez que este possibilita aos discentes 

o desenvolvimento de uma opinião mais crítica, como também fazer uma reflexão do 

meio em que este faz parte. 

Outra importante contribuição do ensino de História é que este possibilita a 

discussão da História dos grupos étnicos existentes aqui no Brasil, que por sua vez, 

daremos ênfase a cultura afro-brasileira, buscando compreender sua relevância para a 

construção do Brasil. Dessa forma segundo José Ricardo Oriá Fernandes: 

 
Os africanos, que aportaram em nosso território na condição de escravo, 

são vistos como mercadorias e objeto nas mãos de seus proprietários. 

Nega-se ao negro a participação na construção da história e da cultura 

brasileiras, embora tenha sido a mão-de - obra predominante na 

produção da riqueza nacional, (...). Quando se trata de abordar a cultura 

dessas minorias, ela é vista de forma folclorizada e pitoresca, como 

mero legado (...). 
 

Como foi mencionado na citação acima, podem-se perceber os estereótipos que 

foram criados para com este grupo étnico, uma vez que esta população tem a sua história 

aqui no Brasil ligado apenas a escravidão, ou seja, estes eram vistos apenas como 

ferramentas de trabalho, negando-lhes sua participação na construção Brasil, no que se 

referem à cultura, seja com suas músicas, danças ou religiosidade, estes marcaram a 
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história do Brasil com seu suor por meio de seu trabalho, mas também com sua alegria 

por meio de seus costumes (cultura). 

Bittencourt (2010), também crítica esse passado de homogeneização cultural que 

omite as desigualdades e diferenças em aspectos regionais e sociais na sociedade 

brasileira. “Entre nos tem prevalecido à ideia que esses grupos populacionais não 

possuem História e, nessa perspectiva, se torna difícil compreender, ainda hoje, que a 

História deles faz parte da História do Brasil”. (BITTENCOURT, 2010, p. 199)  

Fonseca (2003) observa essas mudanças no cenário educacional e no ensino de 

história, ao dizer que “(...) apesar do peso e da força dos modelos tradicionais de 

educação, a principal característica do ensino de História no Brasil, no atual contexto 

histórico, é a busca incessante do fim da exclusão”. (FONSECA, 2003, p. 96).  

Para melhor entendimento dessa lei, o Conselho Nacional de Educação aprovou a 

Resolução 1, de 17 de março de 2004 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana. Neste documento encontra-se um trecho que explicita os intentos 

da lei.  
 

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico 

marcadamente de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco 

dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e 

econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no 

contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, 

também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos 

descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e européia. É 

preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca 

bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem 

relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, 

condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos 

da educação oferecida pelas escolas. (2004, p.17) 

 

Assim, podemos dizer que não precisa da exclusão da cultura europeia dos 

currículos escolares, mas que esta cultura esteja sendo transmitida em conjunto com as 

demais culturas que compõe a sociedade brasileira, como por exemplo, a cultura indígena 

e a cultura afro-brasileira.  

É importante frisar que essas mudanças são oriundas tanto da luta dos negros, 

como também da luta dos profissionais da educação, que durante o período de 

redemocratização exigiram novas formas de ensino e a inserção de temas transversais e 

do multiculturalismo nas práticas pedagógicas. 

Desta forma, pode-se perceber atualmente que há uma preocupação com a relação 

entre a educação e a cultura. Principalmente, pelo momento em que as camadas populares 

exigem sua participação efetiva através de manifestações e políticas públicas para que 

sejam vivenciadas na sociedade. 
 

São as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos, dos 

movimentos sociais, especialmente os referidos às questões étnicas e, 

entre eles, de modo particularmente significativo entre nós os referidos 

às identidades negras, que constituem o lócus de produção do 

multiculturalismo. (CANDAU,2008, p,18) 

 

Diversidade é uma das temáticas que nos últimos 20 anos são pesquisados no 

campo acadêmico e transporta-os para as salas de aula. Segundo CANDAU (2008) a 

educação está imersa nos processos culturais do contexto em que se situa.  
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E ao abordar as relações entre educação e cultura, é que se percebe a importância 

de estudar a História e Cultura da África, principalmente pelo fato de saber que essas 

relações não são harmoniosas.  

Apesar da luta registrada durante anos pela inserção e participação efetiva do 

negro na sociedade, ainda é recente os estudos sobre o continente e seus povos. Em 

relação aos afro-brasileiros, durante muitos anos houve uma concentração sobre a 

temática escravidão. Mas, apesar das recentes pesquisas, pode-se encontrar uma 

variedade de enfoques sobre a vida dos negros em diferentes aspectos. 

Desta forma, entende-se que para conhecer a História e a cultura brasileira se faz 

necessário conhecer a nossa matriz africana e indígena, além da tradicional história 

europeia. 

 Atualmente, após muitas lutas que vem sendo travadas por aqueles que 

acreditam que o negro deve ter uma representação mais positiva e coerente com a real 

participação na História e no próprio meio social, podemos ver que ainda permanece a 

luta para efetivação das medidas que proporcionam o intento.   

Dessa forma, se fizermos uma análise de como o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana eram trabalhados, perceberemos que nas aulas da respectiva 

disciplina (História) os negros eram lembrados apenas pela escravidão africana. Mas com 

a sanção da Lei 10.639/03, que por sua vez, foi alterada pela Lei 11.645/08, traz a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana para as 

modalidades de ensino Fundamental e Médio, sejam elas instituições públicas ou 

privadas.  
 

O documento governamental, ao justificar a obrigatoriedade do ensino 

da história da África e da cultura afro-brasileira, apresenta, em várias 

outras passagens, a estreita relação entre história escolar e constituição 

de identidade, identidade esta associada a conceitos como 

etnocentrismo e relações etnorraciais ou multiétnicos e pluricultural. 

(BITTENCOURT, 2007, p. 33).  

  

Assim, a presença desses sujeitos no currículo escolar, e em consequência, nos 

conteúdos estudados em todos os níveis do ensino básico, permite que estes sejam 

reconhecidos a partir da sua história, identidade e valores que ainda hoje é marginalizada. 

Portanto, nesta perspectiva podemos constatar que com a aprovação dessas leis 

possibilita aos docentes que ministram a disciplina de História a buscarem por meio dos 

conteúdos quebrarem com alguns estereótipos criados a respeito da figura do negro, 

como: o negro como ser inferior, como ferramenta de trabalho, sofrido e passível de 

manipulação e etc. e sim, terão a oportunidade de demonstrar que os negros também 

tiveram participação na construção do país que vivemos (Brasil), como é exposto no Art. 

26-A. da Lei 11.645/08 o seu § 1o diz “(...) resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”. Resgate este que o docente 

buscará por meio de mecanismos didático-pedagógicas fomentar discussões sobre o papel 

e importância dos afro-brasileiros dentro da sociedade brasileira. 

 

O USO DE TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA: O CINEMA COMO 

FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. 

 

Diante do novo contexto que se apresenta na sociedade brasileira, o qual passa por 

um aumento, no que se refere ao setor produtivo, impõe aos novos trabalhadores um grau 

maior de escolaridade, mas também constrói um novo perfil de trabalhador no cenário 
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produtivo do país. Dessa forma, tais modificações exigem que as instituições 

educacionais acompanhem tais mudanças na sociedade. 

Mediante a este contexto que se instala na sociedade brasileira, cabe ao ensino de 

história desenvolver discussões que possibilitem um entendimento da relação 

estabelecida entre o homem e as novas tecnologias de produção, bem como, cabe ao 

docente da disciplina desenvolver uma prática que mantenha uma consonância entre os 

conteúdos e metodologias utilizadas, mas também a utilização de tecnologias da época, 

pois uma vez em harmonia este conjunto (conteúdos, metodologia e tecnologia), 

possibilitará aos discentes a construção do conhecimento histórico.  

Dessa forma, se faz necessário desenvolver um conhecimento significativo, que 

contribua na construção sociocultural do indivíduo, na percepção do ambiente que o 

cerca, na busca da cidadania e de uma sociedade menos injusta. Um ensino que possa dar 

um significado ao conhecimento e no processo de formação dos estudantes enquanto 

sujeitos históricos e cidadãos.  

Pensando nessas mudanças que a sociedade vem sofrendo e da necessidade que 

se tem de novas estratégias de ensino, é que o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência-PIBID do curso de História da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, que por sua vez, atua na Escola Estadual Jerônimo Vingt 

Rosado Maia, tem como uma de suas propostas, desenvolver materiais que possam 

contribuir para o enriquecimento da aula do professor que leciona a disciplina de História. 

Uma dessas propostas é a utilização de produções fílmicas (cinema) na escola, a qual 

proporcionará aos alunos fazerem uma análise do conteúdo que é abordado no livro 

didático, mas também terão a oportunidade de fazerem está apreciação por meio de filmes 

que retratam os fatos históricos que compõe o conteúdo do livro trabalho em sala de aula. 

A proposta do uso de filmes como ferramentas didático-pedagógicas, tem como 

objetivo trabalhar um dos eixos temáticos do PIBID de História, que é o ensino de história 

da África e cultura afro-brasileira. Tal proposta toma como suporte a Lei 11.645/08, que 

terá como foco principal a figura do negro. Dessa forma, as produções fílmicas poderão 

ser utilizadas durante as aulas do docente, uma vez que poderão ser utilizados pequenos 

trechos dos filmes, tidos como mais importantes ou necessários para o conteúdo que está 

sendo ministrado pelo docente.  

Os filmes que serão utilizados como ferramenta de intervenção no ensino de 

história serão: Madame Satã, Atlântico Negro – Na Rota dos Orixás, Orfeu, todas essas 

produções são de cenário nacional, o que possibilita aos discentes uma reflexão dos 

acontecimentos ligados a figura do negro aqui no Brasil. Todas essas produções retratam 

a contribuição que o negro deu para a construção da sociedade brasileira, mas também 

aborda os estereótipos produzidos sobre a imagem do negro. 

Algumas questões se fazem importantes serem relatadas, como a visão de que 

todos os negros são malandros ou que estes mantêm uma relação com o mundo da 

criminalidade, como também as descriminações pela cor da pele, quando estes oferecem 

desconfiança só por causa de sua cor de pele, estas e outras situações são abordadas pelo 

filme Madame Satã, quando seu protagonista é discriminado em alguns momentos pelo 

simples fato de ser negro.  Outras situações que podem ser percebidas nas propostas de 

filmes a serem utilizadas em sala, tem relação com a religião e as festividades dos negros, 

onde muitas vezes são marginalizadas pela população em que este faz parte.  
 

CONCLUSÃO  
 

O importante é provocar no aluno o senso crítico, reconhecimento da sua 

realidade, solidariedade e respeito à diversidade. O uso desse recurso facilita no 
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aprendizado da disciplina e mais especificamente em relação à História e Cultura dos 

afrodescendentes, pois não apenas ilustra o conteúdo histórico, mas é uma forma de 

reconstruir a realidade. 

 
Com base na proposta metodológica dos especialistas da área, podemos 

repensar um método de ensino adequado sobre o uso de filmes na 

escola. Fica evidente que não existe um modelo simplificado para 

introduzir os alunos na análise crítica da imagem cinematográfica, mas 

pode-se destacar a impossibilidade de deter-se apenas na análise do 

conteúdo do filme. É preciso ir além. 
   

A partir do exposto na citação a cima, é importante no uso de recursos audiovisuais 

e ao trabalhar do ponto de vista pedagógico, fazer uma análise dos aspectos que estão 

inseridos na produção do filme e seus elementos internos e externos para assim, 

entendermos o contexto histórico. Portanto, a proposta apresentada tem como principal 

objetivo possibilitar aos alunos o entendimento da cultura afro-brasileira, como também, 

acabar os estereótipos empregados aos negros. Conforme afirma Fraser (2007), as 

mudanças somente ocorrerão em nossa sociedade se houver Justiça Social com a busca 

pela equidade e tal fato só será efetivado com a distribuição e o reconhecimento das 

minorias em nosso país, buscando proporcionar aos alunos a importância do negro como 

sujeito detentor de direitos, apesar destes em nossa sociedade serem violados.  Se 

tomarmos os dados do livro “Uma história do negro no Brasil”, perceberemos que esta 

população corresponde o maior número de homicídios, mortalidade infantil, desemprego, 

violência doméstica, população carcerária e subempregos no país.  

Dessa forma, tais aspectos sobre a realidade da população negra no Brasil, não 

podem ser omitidos ao propor um trabalho que pretenda discutir o afrodescendente e a 

sua real conjuntura. Portanto, o cinema na escola através da análise desses sujeitos nas 

produções fílmicas busca mostrar aos alunos que os negros não contribuíram somente 

como uma mão-de-obra para o desenvolvimento do Brasil, mas também com o 

desenvolvimento da construção da identidade do povo brasileiro. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir o ensino da cultura indígena e africana a partir 

da análise do livro didático da coleção Tesouro Cultural, da editora Divulgação Cultural.  

O kit de livros foi adotado pela prefeitura municipal de Mossoró/RN, a fim de auxiliar os 

docentes no atendimento à Lei 10.639/03 e à Lei 11.645/08 que instituíram a 

obrigatoriedade do ensino da Cultura e História Africana, afro-brasileira, indígena em 
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todas as instituições de ensino do país. Como suporte teórico utilizamos autores como 

Candau (2008) para subsidiar as reflexões referentes à importância da inclusão dessa 

temática nos currículos das instituições, Lajolo (1996), Romanato (2004), Miranda e 

Trugillo (2014) para atender as discussões que dizem respeito ao uso do livro didático em 

sala de aula. A fim de atender ao proposto, utilizamos a pesquisa documental, de natureza 

qualitativa, já que nos propomos a refletir sobre o ensino considerando toda sua 

complexidade e contexto escolar. O ensino da cultura indígena e africana, portanto, ao ser 

trabalhado no cotidiano escolar pressupõe uma abordagem por parte do docente de 

ressignificação e problematização do racismo, preconceito para superação da tradição 

eurocêntrica nos currículos e atitudes dentro do ambiente escolar. 

 

Palavras- chave: Livro didático. Ensino. Cultura Indígena e Africana.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da cultura e da história indígena, africana e afro-brasileira é obrigatório 

para todas as instituições de ensino do país, devendo estar presente no currículo escolar 

desde o ano de 2003 a partir da promulgação da Lei 10.639/03 e da 11.645/08, que incluiu 

a cultura indígena em 2008, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96. Vale ressaltar a importância dessa normativa para amenizar a tendência 

eurocêntrica presente nos currículos escolares, permitindo uma ressignificação do 

currículo e o aproximando dos grupos que também foram fundamentais no processo de 

constituição do Brasil enquanto nação fortemente influenciada pela pluralidade étnica. 

O texto normativo tanto trouxe influência sobre a maneira como reorganizar os 

currículos, como também interferiu na produção de material didático a ser adquirido pelas 

escolas para uso dos professores e, consequentemente, para o atendimento da legislação 

vigente. Nesse sentido, o livro didático, como instrumento primeiro de uso do professor 

na sua prática docente, é pioneiro em buscar se adaptar aos dispositivos legais, sobretudo 

decorrente do processo de análise feito pelo Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLD, uma vez que, conforme o art.10, inciso I, do decreto nº 9.099, de 18 de julho de 

2017, é critério para avaliação dos livros a observância das editoras à legislação e 

diretrizes para a educação vigente.  

Contudo, no âmbito educacional, ainda que a existência da lei não seja garantia 

da efetivação dos textos normativos, estes estão para ser concretizados em sala de aula.  

A escola deve ser espaço permeado pela discussão da história e da cultura indígena e 

africana para enfrentamento da discriminação, racismo e inferiorização de um povo em 

detrimento a outro, incentivando o respeito entre as culturas.  

Assim, vislumbramos discutir como as culturas indígena e africana são abordadas 

no livro da coleção Tesouro Cultural, da editora Divulgação Cultural, volume 5, utilizado 

com alunos de 5º ano do Ensino Fundamental. Objetivando atender ao proposto, iremos 

utilizar dentro do processo metodológico o tipo de pesquisa documental, de natureza 

qualitativa, tendo em vista que a operacionalização do problema a ser investigado irá 

considerar todo o contexto e sua complexidade.   

Os livros dessa coleção foram adotados pelo município de Mossoró/RN, com o 

objetivo de auxiliar os docentes na efetivação das Leis 10.639/03 e 11.645/08. Logo, 

buscamos responder à seguinte questão: “Como a influência dos povos indígenas e 

africanos na cultura brasileira é abordada no livro do 5º ano, da coleção tesouro cultural? 

”. As Leis 10.639/03 e 11.645/08 surgem por reivindicações dos movimentos sociais para 

que fossem incluídas na pauta do governo, sobretudo na pasta da educação, políticas que 
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permitissem o reconhecimento e valorização das minorias, principalmente de negros e 

indígenas.  

O Movimento Negro teve papel importante para a homologação de tais 

normativas. Pelo seu processo de luta em defesa do direito dos negros ao longo da história, 

é possível afirmar que grandes conquistas no que diz respeito à implementação de 

políticas para garantia do direito desses povos deve-se a ele. Esperamos que, com a 

definição de textos como esses, sejam oportunizadas às instituições mecanismos de 

descolonizar os currículos, bem como possibilidades de superação do caráter 

monocultural, ainda tão presente nas escolas.   

  Apresentamos o debate por meio de seções, sendo elas: 1) reflexões sobre a Lei 

11.645/08 e sua implementação nas instituições de ensino; 2) o debate acerca do Plano 

Nacional do Livro, bem como a problematização do uso desse elemento em sala de aula; 

3) discussão em torno da perspectiva apresentada pelo livro do 5º ano para o trabalho com 

a temática da influência da cultura africana e indígena na constituição do país enquanto 

nação. 

 

A LEI 11.645/08 CONTEXTOS E DESAFIOS 

 

 No Brasil, a partir do texto constitucional de 88, houve uma crescente definição 

de leis, sobretudo nos anos 2000, por meio de ações afirmativas destinadas a reparar a 

negação do direito que alguns sujeitos tiveram ao longo da história do país. É claro que 

essas políticas não ocorreram porque o governo estivesse preocupado com esses 

indivíduos, mas foram oriundas da luta de grupos, de movimentos que, articulados 

socialmente na defesa pela conquista de seus direitos, atuaram fortemente pressionando 

os governos.  

 O Movimento Negro e a atuação política do movimento indigenista foram/são 

mecanismos de resistência e de luta com grande influência nos desdobramentos 

legislativos que compreendem negros e indígenas: política de cotas, as Lei 10.639/03 e 

11.645/08 são alguns exemplos desse processo de luta cheio de disputas de poderes e que 

influenciaram diretamente o âmbito da educação no país, configurando-se como 

mecanismo forte no combate à discriminação e ao preconceito existente na sociedade e 

no dia a dia das escolas.  

Com a homologação da Lei 11.645/08, a tentativa do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC, foi dar aos indígenas e negros o protagonismo na história do país que por 

tanto tempo foi silenciado, sobretudo nos contextos de sala de aula, onde vemos, ainda, 

uma forte presença do eurocentrismo nos currículos e ações no cotidiano escolar. Desta 

forma, “Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileiras e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de educação artística e de literatura e história brasileiras” (BRASIL, 2008). Para o MEC 

o texto normativo não apenas permite trazer o protagonismo desses sujeitos na história e 

cultura brasileira, mas também é visto como elemento que possibilitará o reconhecimento 

das ricas contribuições dos negros e indígenas. 
 

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. E isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, 

gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Requer também 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

que se conheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, 
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buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial 

na sociedade brasileira (BRASIL, 2004:11-12). 
 

 Nesse sentido, as políticas criadas visam ser ferramentas de auxílio no combate à 

discriminação, preconceito, bem como descontruir, a partir dos sistemas de ensino, a 

concepção de que no Brasil existe um processo de harmonia entre as raças, quando, na 

verdade, sabemos que não, sendo seus reflexos vistos nas mídias, no cotidiano social e 

escolar intensas manifestações de preconceito, racismo, discriminação. 

 Sanções como a 11.645/08 e a 10.639/03 são importantes, ainda que o texto em si 

não apresente garantia de que realmente os educadores de todo o país estejam trabalhando 

e desenvolvendo atividades com essa temática ou se a perspectiva adotada pelos 

educadores permite a promoção da valorização e reconhecimento dessas culturas ou se 

apenas reproduz o que vemos socialmente: o não enfrentamento das condições de 

inferiorização de um grupo em detrimento de outro. No Parecer nº03, de 2004, do 

Ministério da Educação é referenciado que: 
 

Caberá, aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação 

pedagógica dos estabelecimentos de ensino e aos professores, com base 

neste parecer, estabelecer conteúdos de ensino, unidade de estudos, 

projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes 

curriculares. Caberá, aos administradores dos sistemas de ensino e das 

mantenedoras prover as escolas, seus professores e alunos de material 

bibliográfico e de outros materiais didáticos, além de acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão complexas, 

muito pouco tratadas, tanto na formação inicial como continuada de 

professores, sejam abordadas de maneira resumida, incompleta, com 

erros (BRASIL, 2004, p. 18). 
 

 Desse modo, as medidas postas pelo parecer que antecede a lei vislumbram que 

situações as quais resultem na desqualificação dos negros e dos indígenas sejam 

combatidas, assim como a prática discursiva fundada em estereótipos depreciativos, no 

uso de palavras e atitudes de violência, que expressam, na verdade, a essência de uma 

sociedade edificada a partir de um processo desigual e hierárquico.  

A obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena dada pela lei repercute significativamente nas questões pedagógicas da escola, 

não apenas em seu currículo, mas exige que estados e municípios disponibilizem aos 

educadores, compreendidos aqui como professores, gestores, supervisor e todos que 

direta ou indiretamente educam,  formações, capacitações, além de promover o debate 

com estes sobre a proposta da lei e a sua importância, a fim de que, realmente, esteja 

presente no cotidiano escolar a história e cultura de negros e indígenas. São aspectos que 

colaboram significativamente no processo de reorganização do espaço escolar com 

observância ao atendimento da Lei 11.645/2008.  

 Para que isso ocorra, os professores também devem estar abertos a conhecer, já 

que o desconhecimento pode ser a “porta” para o preconceito. O conhecer o outro é o 

primeiro passo para que, em sala de aula, ao abordar tais temáticas, saibamos agir diante 

de situações que manifestem preconceitos, estereótipos ou que coloquem negros e 

indígenas em situação de inferiorização. Silva (2005) esclarece que: 
 

Ao veicular estereótipos que expandem uma representação negativa do 

negro e uma representação positiva do branco, o livro didático está 

expandindo a ideologia do branqueamento, que se alimenta das 

ideologias, das teorias e estereótipos de inferioridade/superioridade 



93 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

raciais, que se conjugam com a não legitimação pelo Estado, dos 

processos civilizatórios indígena e africano, entre outros, constituintes 

da identidade cultural da nação [...].  A ideologia do branqueamento se 

efetiva no momento em que, internalizando uma imagem negativa de si 

próprio e uma imagem positiva do outro, o indivíduo estigmatizado 

tende a se rejeitar, a não se estimar e a procurar aproximar-se em tudo 

do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus valores, tidos como 

bons e perfeitos (SILVA, 2005, p. 23). 
 

 Assim, a escola é um espaço para refletir sobre as diferenças culturais entre os 

povos, sobretudo de grupos e de etnias, ambiente para ensinar e aprender sobre a 

diversidade que forma a pluralidade étnica e cultural, que constituíram a formação da 

nação brasileira. Candau (2008) trabalha com a perspectiva de uma educação preocupada 

com a interculturalidade, compreendida dentro dessa premissa como: 
 

Uma educação para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre 

os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a 

negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 

assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas 

sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum, 

pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas (CANDAU, 

2008, p.52). 
 

 Nesse sentido, a interculturalidade, ao ser trabalhada atrelada à educação, objetiva 

o combate à discriminação e ao preconceito, incentivando a valorização das diferentes 

culturas, de modo a estabelecer diálogo entre as diferenças culturais. O ensino numa 

perspectiva intercultural auxilia a reafirmação, bem como o resgate das diferentes culturas 

que fizeram parte da formação brasileira e que estiveram silenciadas ao longo da história.  

 A educação na perspectiva da interculturalidade contribui para a desmistificação 

do currículo escolar fundado na ideia eurocêntrica da formação da sociedade brasileira, 

sendo necessária a superação dos estereótipos existentes que envolvem negros e 

indígenas, bem como das ocorrências que coloquem esses povos em situações de 

inferiorização em detrimento a outra. Assim, trabalhamos com a perspectiva intercultural 

de Candau (2008), a qual a defende como promotora do reconhecimento do outro. 
 

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação 

para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os diferentes 

grupos sociais e culturais. [...] A perspectiva intercultural está orientada 

à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que 

articule políticas de igualdade com políticas de identidade (CANDAU, 

2008, p52).  
 

Candau (2008) considera a interculturalidade um mecanismo importante para a 

democracia a partir do reconhecimento do outro, do diferente, do estabelecimento de uma 

relação dialética entre as diferenças. No entanto, precisamos estar conscientes das 

relações de poder que perpassam as conexões estabelecidas entre as diferenças, buscando 

o enfrentamento daquelas no debate intercultural.  

 

A PRÁTICA DOCENTE E O USO DO LIVRO DIDÁTICO 

 

O livro didático é um material de fácil acesso para os alunos e, na maioria das 

vezes, o único de que a escola dispõe em quantidade suficiente para atender a demanda 
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dos alunos ao mesmo tempo, fator que justifica ser ele o material mais utilizado pelos 

professores em suas aulas. Para Lajolo (1996): 
 

Didático, então, é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que 

provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista 

essa utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta ainda 

mais em países como o Brasil, onde uma precaríssima situação 

educacional faz com que ele acabe determinando conteúdos e 

condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma 

decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina. (LAJOLO, 

1996, p. 4)  
 

Ensinar pressupõe uma ação intencional onde se desenvolvem atividades, na 

perspectiva de permitir aos alunos estabelecerem relações frente ao objeto de 

conhecimento oferecendo situações que possibilitem desenvolverem-se cognitivamente. 

Nesse sentido, na contemporaneidade, com o desenvolvimento tecnológico, o professor 

é desafiado a mediar o processo educativo dentro do universo de vários mecanismos que 

apresentam informações, às quais os alunos têm acesso, na maioria das vezes, em fração 

de segundos, de modo que não cabe ser o livro a única fonte de informação. 

 Para Verceze e Silvino (2008, p.90) “o ideal é que o professor veja o livro didático 

apenas como uma das ferramentas entre tantas outras capazes de lhes propiciar condições 

de ministrar um ensino de qualidade”. Assim, o docente pode fazer uso dos mais variados 

instrumentos, entretanto, o elemento primário de uso docente é o livro, para alguns o 

único material usado no processo de ensino, trabalhado, muitas vezes, dentro de uma 

perspectiva de desenvolvimento de atividades que levam à reprodução e não à reflexão 

ou criticidade do aluno.  

No Brasil existe desde 1938 a instituição de uma política de controle, produção e 

distribuição de livro didático no país, por meio do Decreto nº 1.006, de 30/12/38, o qual 

constituiu uma Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD). Conforme o decreto fazia 

parte dessa comissão pessoas consideradas de notório preparo pedagógico e de 

reconhecido valor moral. Na década de 90 passa a haver mudança no processo de escolha 

do livro, através do Decreto n. 9154/85, que instituiu o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), onde as escolhas dos materiais partiam da indicação dos professores a 

partir de um guia com os livros aprovados pelo Programa para serem adquiridos. 

Com a criação do PNLD a rotina de análise, dos livros didáticos, é intensificada 

com o objetivo de adquirir material com qualidade para ser distribuído para as instituições 

de ensino em todo o país. Romanatto (2004), por exemplo, em seu texto, problematiza 

qual qualidade é avaliada nos livros, sobretudo quando pensamos nos recortes feitos nos 

conteúdos ou, ainda, em quem os produz, já que muitos daqueles que participam 

efetivamente da elaboração nunca estiveram ou têm a vivência no chão da escola. 

Nesse sentido, o papel do professor ao fazer uso do livro passa a ser o de (re) 

significar os elementos que o compõem, assim como expandir o saber superando as 

limitações presentes nele, possibilitando, desta forma, a construção do conhecimento 

significativo para o aluno fugindo do sistema mecanicista e limitador do saber. O 

professor, nesse contexto, deve estar atento, sobretudo durante o processo de escolha do 

material, buscando perceber nele se possibilita a contextualização e, para além disso, se 

promove a formação integral do sujeito.  

 
No uso do livro em sala, deve-se considerar a realidade do educando, 

almejando-se alcançar a alfabetização através de um significado, 

gerando uma educação emocional, o prazer em estar em sala, em 

estudar utilizando o livro didático deve-se pensar em motivar e desafiar 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEL&num_ato=00001006&seq_ato=000&vlr_ano=1938&sgl_orgao=NI
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a criança ao uso do livro no dia-a-dia escolar, considerando-o como 

algo que vem para contribuir com o processo educacional (MIRANDA; 

TRUGILLO, 2014, p.146). 
 

Nesse sentido, na contemporaneidade, o desafio colocado ao professor diz respeito 

à construção do conhecimento significativo, contextualizando o uso do livro e desafiando 

seus alunos constantemente. Dentro da complexidade presente no processo de ensino 

apenas o uso do livro não é suficiente para que se construa conhecimento significativo, 

logo o uso de outros mecanismos, de outras possibilidades são importantes. 

A escolha e a utilização do livro didático é uma questão complexa, tendo em vista 

que exige do professor reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem, além da 

problematização sobre seu uso, a fim de favorecer a aprendizagem do aluno 

desenvolvendo nele o espírito da descoberta, da criticidade e da reflexão.  

Problematizar a forma como deve, como é, como vem sendo utilizado o livro em 

sala configura-se elemento significativo, pois nos permite refletir sobre a forma de usá-lo 

com o objetivo de auxiliar o processo de construção do conhecimento. Paralelo a isso, 

entender que este não é o único instrumento possível de ser usado em sala de aula se faz 

necessário. Sendo argumentado por Brasil (2013, p.13) para além dessas questões a 

relevância de adequação ao grupo de alunos que se tenha: 
 

Embora o livro didático seja um recurso importante no processo de 

ensino e aprendizagem, ele não deve ocupar papel dominante nesse 

processo. Assim, cabe ao professor manter-se atento para que   sua   

autonomia   pedagógica   não   seja comprometida. Nunca é demais 

insistir que, apesar de toda a sua importância, o livro didático não é o 

único suporte do trabalho pedagógico do professor.  É sempre desejável 

buscar complementá-lo, a fim de ampliar as informações e as atividades 

nele propostas, para contornar deficiências ou, ainda, adequá-lo ao 

grupo de alunos que o utilizam (BRASIL, 2013, p.13). 
 

Dentro do processo de ensino é importante suscitar reflexões sobre mecanismos 

de adaptação a serem criados pelos docentes para tornar o conteúdo do livro mais próximo 

possível da realidade do aluno, já que os conteúdos apresentados por ele, em sua grande 

maioria, são unificados e sempre tomando como parâmetro, por exemplo, a realidade sul 

do país:  
 

Nenhum livro didático, por melhor que seja, pode ser utilizado sem 

adaptações. Como todo e qualquer livro, o didático também propicia 

diferentes leituras para diferentes leitores, e é em função da liderança 

que tem na utilização coletiva do livro didático que o professor precisa 

preparar com cuidado os modos de utilização dele, isto é, as atividades 

escolares através das quais, um livro didático vai se fazer presente no 

curso em que foi adotado. (LAJOLO, 1996, p.8-9).  
 

A partir dessa premissa percebemos a importância do docente no processo de 

mediação do conhecimento em situações que tenham o livro como fonte primária de 

construção de saber. Nesse contexto, o livro deve ser entendido como instrumento de 

apoio e não como um guia a ser seguido sem uma reflexão sobre seu uso.  

O trabalho com o livro didático requer reflexão e criatividade para que o processo 

educativo se dê qualitativamente, percebendo que, mesmo o livro não sendo classificado 

como um bom livro, pela mediação de um bom professor, é possível criar condições de 

aprendizagens significativas a partir dele. Como argumenta Lajolo (1996), um bom livro 
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na aula de um professor ruim desanda, assim como um bom professor torna um péssimo 

livro em bom. 

Dentro do processo educativo mediado pelo uso do livro didático como recurso 

para construção do conhecimento, o docente é então testado em sua capacidade criativa e 

articuladora entre o posto no respectivo instrumento com a vivência e o contexto social 

educativo presenciado no ato de ensinar, sendo a reflexão mecanismo a ser mantido 

constantemente pelo docente para que, de fato, ele faça uso do livro aproximando-o da 

demanda social, econômica, política, cultural encontrada em sala de aula.  

 

O ENSINO DA CULTURA INDÍGENA E AFRICANA: LIVRO COLEÇÃO 

TESOURO CULTURAL  

 

 A definição de textos normativos como a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08 trazem 

para a educação o trabalho com temáticas ausentes no contexto de sala de aula, bem como 

dos currículos das instituições de ensino no país com o intuito de contribuir para o 

preenchimento dessa lacuna na formação de crianças, jovens e adultos, além de 

possibilitar o reconhecimento e a valorização das diferentes culturas que fizeram parte do 

processo formativo do país. Para Gomes (2008), o trabalho com a cultura africana 

permite:  
 

Maior conhecimento das nossas raízes africanas e da participação do 

povo negro na construção da sociedade brasileira haverá de nos ajudar 

na superação de mitos que discursam sobre a suposta intolerância do 

africano escravizado e a visão desse como selvagem e incivilizado. Essa 

revisão histórica do nosso passado e o estudo da participação da 

população negra brasileira no presente poderá contribuir também na 

superação de preconceitos arraigados em nosso imaginário social e que 

tendem a tratar a cultura negra e africana como exóticas e/ou fadadas 

ao sofrimento e à miséria. (GOMES, 2008, p.72). 
 

 Ainda que Gomes (2008) direcione sua fala para a população negra afirmamos 

que o mesmo pode ser dito referente ao ensino da cultura indígena. Com a inclusão da 

temática do ensino da história e da cultura por meio da definição das Leis 10.639 e 11.645, 

pressupõe-se a necessidade de abordar tal temática no currículo escolar e, 

consequentemente, isso implica em sua abordagem nos livros didáticos, uma vez que este 

é o principal instrumento utilizado pelos professores em sala de aula. 

Nesse sentido, na busca a atender ao posto pela Lei 10.639 e a 11.645, diversas 

editoras procuraram apresentar em seus livros didáticos, mesmo que de forma superficial, 

elementos que fossem ao encontro do definido na Lei, sobretudo porque, segundo o 

programa de adesão do livro didático – PNLD, configura-se como um critério o 

atendimento à legislação educacional vigente. Atentos a essa demanda nos propomos a 

refletir sobre como o livro do 5º ano do Ensino Fundamental, da coleção Tesouro Cultural, 

editora Divulgação Cultural, apresenta e trabalha com as culturas indígena e africana.  

 A coleção dispõe de livros do 1º ao 5º ano com o título “Influências dos povos 

Africanos e Indígenas na cultura brasileira”. Esses livros foram adotados pelo município 

de Mossoró, no Rio Grande do Norte, como auxílio para os docentes no que diz respeito 

ao atendimento das normativas vigentes. Todos os livros possuem a mesma estruturação, 

no que diz respeito à organização, de modo que a variação reside apenas nos elementos 

que são abordados em cada nível de ensino, assim como a coloração dada à capa do livro 

sendo a cor laranja referente ao livro do 1º ano, verde 2º ano, azul 3º ano, vermelho 4º e 

o lilás 5º ano.  
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 Os livros, levando em consideração a parte gráfica, chamam bastante atenção pelo 

colorido e pelos elementos gráficos utilizados já que esses elementos, à primeira vista, 

trazem um encantamento ao leitor, principalmente quando se leva em consideração que 

são livros usados por crianças. No livro objeto de análise, 5º ano, a distribuição de 

capítulos foi feita em 4 capítulos cujos títulos são:   Capítulo 1- A chegada dos 

Portugueses ao Brasil, Capítulo 2- Conhecendo um pouco mais África, Capítulo 3- O 

trabalho escravo, Capítulo 4- A luta pela cidadania: afro-brasileiros e indígenas.  

  A introdução ao trabalho com os capítulos é feita a partir de questionamentos, os 

quais têm como texto origem um trecho da música de Lenine, Diversidade, onde os 

estudantes são a todo tempo chamados a refletir sobre o que é cultura, bem como de onde 

vem toda a diversidade do povo brasileiro para só depois então ser iniciado o capítulo 1, 

o qual traz uma retrospectiva histórica referente à chegada dos portugueses ao país, sendo 

feitas afirmações  como uma  relação amigável a priori entre índios e portugueses, 

marcada pela exploração do trabalho do índio por meio do escambo, onde os portugueses 

aproveitaram-se do desconhecimento dos índios referente ao dinheiro e da sua 

curiosidade pelo desconhecido. Ao longo do capítulo desenvolve a ideia da não aceitação 

dos índios às tentativas de os portugueses escravizá-los.  

 No segundo capítulo é trabalhado o continente africano a partir de suas riquezas 

naturais, bem como a explanação dos reinos formados em tal continente como, por 

exemplo, Reino do Egito Antigo, Reino Kush, Império Mali e o Axum, sendo abordados 

aspectos econômicos, políticos, bem como características próprias de cada reino de forma 

bem sucinta. A África é apresentada como sendo berço da humanidade, tendo em vista as 

pesquisas científicas e os achados no continente africano. 

 No terceiro capítulo é discutido o processo de escravidão no país, são mostrados 

os mecanismos de resistência de índios e negros nesse período. Problematiza a diferença 

existente entre a escravidão que existia na África com a feita pelos Europeus no Brasil. O 

autor do livro enfatiza, ainda, a pluralidade étnica existente dentro do próprio continente 

Africano, bem como as diferenças de dialetos conforme a localidade dos negros trazidos 

pelos europeus, tendo vindo dos mais variados lugares da África. Mostra um pequeno 

texto de Munanga, o qual aborda a discussão em torno dos equívocos no uso dos termos 

escravo e escravizado.  

 Em seu último capítulo, o livro propõe-se a discutir a luta pelos direitos e 

igualdade de índios e negros desde o período que antecede a abolição até os dias de hoje, 

de modo a dar ênfase à existência do processo de mestiçagem na formação da nação 

brasileira. Ao longo do desenrolar do capítulo, apresenta também nomes de pessoas que 

atuaram ativamente na luta pelos direitos humanos de mulheres, negros, indígenas.   

 O livro elaborado para o trabalho com alunos de 5º ano, da coleção Tesouro 

Cultural, é um material riquíssimo com propostas de discussão enriquecedoras, onde 

percebemos, dentro das temáticas propostas, a tentativa de mostrar a relevância que esses 

sujeitos tiveram na formação da cultura, da história, estando estes à margem e silenciados, 

com direitos negados ao longo da história, sendo adquiridos depois de um longo processo 

de resistência e de luta. Fato que difere se compararmos a outros livros que muitas vezes 

representam esse povo com estereótipos como afirma Silva (2005): 
 

O livro didático ainda é, nos dias atuais, um dos materiais pedagógicos 

mais utilizados pelos professores, principalmente nas escolas públicas, 

onde, na maioria das vezes, esse livro constitui-se na única fonte de 

leitura para os alunos oriundos das classes populares. Para as crianças 

empobrecidas, esse livro ainda é, talvez, o único recurso de leitura na 

sua casa, onde não se compram jornais e revistas. Também para o 

professor dessas escolas, onde os materiais pedagógicos são escassos e 
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as salas de aula repletas de alunos, o livro didático talvez seja um    

material que supra as suas dificuldades pedagógicas.  Por outro lado, 

em virtude da importância que lhe é atribuída e do caráter de verdade 

que lhe é conferido, o livro didático pode ser um veículo de expansão 

de estereótipos não percebidos pelo professor (SILVA, 2005, p. 22-23). 
 

   A autora enfatiza a preocupação em pensar o livro como uma verdade absoluta, 

ressaltando a importância de ressignificar as informações nele apresentadas, além de 

professores e alunos questionarem o que está expresso nele, de modo a não compreendê-

lo como “dono da verdade”, promovendo debate em torno das questões étnico-raciais 

dentro de sala de aula. Nesse sentido, Munanga (2005) alerta: 
 

[...] não podemos esquecer que somos produtos de uma educação 

eurocêntrica e que, por isso, podemos reproduzir consciente ou 

inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade. [...] 

Partindo da tomada de consciência dessa realidade, sabemos que nossos 

instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os livros e 

outros materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam os mesmos 

conteúdos viciados, depreciativos e preconceituosos em relação aos 

povos e culturas não oriundos do mundo ocidental (MUNANGA, 2005, 

p.16). 
 

 O livro analisado, como percebemos, tem um diferencial em relação aos livros 

habitualmente adotados, já que a perspectiva nele trabalhada como um todo é de 

oportunizar o reconhecimento e valorização da diversidade cultural existente no país, 

constituída a partir de um processo de miscigenação. Nesse sentido, superar a visão de 

supremacia de uma única raça, a branca, é premissa relevante no contexto atual onde 

vemos, ainda, situações de intolerância, discriminação e racismo constantes. 

Algumas lacunas recorrentes referem-se aos tipos de exercícios adotados ao longo 

da obra, os quais estão fundados, em sua maioria, numa perspectiva de memorização e 

reprodução do que é exposto em seus capítulos, necessitando serem ressignificados pelo 

professor em sala de aula, a fim de ser adotada uma proposta que leve os alunos a 

refletirem sobre o que é trabalhado e não apenas a reproduzirem o que está posto pelo 

livro. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a escrita desse trabalho vislumbramos analisar como o livro do 5º ano 

adotado pelas escolas de Mossoró/RN, da editora Divulgação Cultural, apresenta a 

temática referente à cultura indígena e afro-brasileira. Certos de que o livro didático é 

usado como suporte para as atividades de ensino, contudo não deve ser entendido como 

o único recurso possível de ser usado, sendo necessária a sua ressignificação no contexto 

de sala, de modo a ser objeto de questionamentos para alunos e professores, ampliando 

as suas possibilidades e aprofundamento das temáticas apresentadas, muitas vezes, 

abordadas de forma resumida.  

Diante das demandas apresentadas pela legislação observamos que no ensino das 

culturas africana e indígena reside a necessidade de problematizar as questões postas 

pelos livros didáticos, ainda que sejam específicos para trabalhar com a temática, para 

que o estudo aconteça de forma aprofundada e que os alunos reflitam sobre o processo de 

contribuição desses grupos para a sociedade brasileira.   

 A criação dessas políticas para a educação foi oriunda da pressão dos movimentos 

sociais, que buscam, por meio de lutas, a defesa dos direitos, bem como reconhecimento 
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e valorização das minorias que são silenciadas dentro do contexto escolar e, 

consequentemente, no social. Na tentativa de descolonizar os currículos escolares, cabe 

aos professores esclarecer para os alunos que o processo de formação do país não se deu 

a partir de uma única etnia ou grupo social, e sim, que houve um processo de 

miscigenação entre várias etnias formando a diversidade por meio dessa pluralidade que 

é característica marcante quando pensamos sobre a constituição do Brasil enquanto país. 

A escola é um espaço privilegiado de interação social configurando-se como 

ambiente importante para o debate das questões étnico-raciais, bem como para o 

enfrentamento e combate do racismo e preconceito. A superação da perspectiva 

eurocêntrica, ainda tão presente na formação dos currículos escolares, é necessária, assim 

como o fomento à valorização e reconhecimento de grupos minoritários, percebendo 

como negros e índios contribuíram para a constituição da nação brasileira. 

 Nesse sentido, o professor tem papel importante para o desenvolvimento e 

implementação dos textos normativos, para que, de fato, a lei se materialize, alcançando 

o objetivo pensado ao serem definidos. Dentro da análise proposta do livro do 5º ano da 

coleção Tesouro Cultural, pontuamos as seguintes inferências: 

✓ O livro, em seus aspectos gráficos, é muito encantador para o público a que se 

destina; 

✓ O livro introduz o trabalho com as unidades/capítulos a partir de questionamentos 

referentes a negros e indígenas, a fim de esclarecer que a formação do país passa 

pelas relações estabelecidas entre vários povos;  

✓ Em termos de conteúdo, assim como a maioria dos livros didáticos, é feito um 

recorte. Sendo bem resumido, necessita ser aprofundado pelo professor por meio 

de outros instrumentos e debates; 

✓ Os exercícios apresentados não possibilitam o pensar reflexivo, atuam mais como 

mecanismos de reprodução do conteúdo tratado no livro; 

✓ É louvável a inciativa do autor em mostrar que na África também existiram reinos, 

nos quais as mulheres desempenhavam funções importantes, o que em outras 

sociedades seriam desempenhadas por homens;  

✓ A forma como o autor escreveu o livro identifica que a intenção dele é, de fato, 

permitir a valorização e reconhecimento de indígenas e africanos na cultura 

brasileira; 

Ressignificar o conteúdo posto nos livros didáticos passa pelo compromisso do 

professor em oportunizar situações e discussões de superação do racismo e do preconceito 

em sala de aula. Superar a visão monocultural no contexto escolar passa pela 

compreensão de que evidenciar as diferenças em sala de aula é fundamental. 

Desenvolver atitudes e atividades que permitam a interculturalidade dentro da sala 

de aula, a qual se configura como elemento importante dentro do contexto educacional, 

permite o diálogo entre as diversas culturas que permeiam o espaço escolar e 

desnaturaliza o entendimento de que sofremos influência apenas dos europeus na cultura 

do país.  
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RELAÇÕES RACIAIS NA ESCOLA: reflexões sobre a relação professor-aluno 

numa perspectiva de educação antirracista 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda o tema Relações Raciais na escola fazendo uma análise 

reflexiva sobre a relação professor-aluno, numa perspectiva de educação antirracista. O 

mesmo é fruto das leituras e debates que desenvolvemos durante o curso de pós-

graduação em relações Étnicoraciais promovido pelo NEPRE/UFMT. A partir dessas 

leituras, objetivamos ressaltar a importância do papel do professor na implementação de 

ações de combate ao racismo, preconceito e discriminação racial, e os resultados 

significativos na vida dos alunos, principalmente do aluno negro. Enquanto professora, 

sinto-me instigada e desafiada a participar do debate a cerca das relações raciais na escola 

de uma forma mais efetiva, utilizando-me de meios como a pesquisa, como forma de 

repensar a minha prática pedagógica de modo a contribuir com uma educação mais justa 

e democrática. A pesquisa é de natureza qualitativa, e utilizamos a aplicação de 

questionários e observação participante para obtenção dos dados. A leitura das obras de 

teóricos como: Candau (2003), Munanga (2008), Cavalleiro (2005), entre outros, 

fundamentaram teoricamente este trabalho, de forma a facilitar o nosso entendimento a 

cerca do objeto investigado. Pois os mesmos, em seus estudos e pesquisas, abordam 

questões relacionadas à educação para a diversidade, o respeito às diferenças e o combate 

a qualquer tipo de discriminação no ambiente escolar. A análise de dados dessa pesquisa 

nos fez perceber a dificuldade do professor em identificar as práticas de racismo, bem 

como, os prejuízos destas ações na vida do aluno que é discriminado.  

 

Palavras-chave: Relação professor–aluno. Relações raciais. Educação reflexiva.  
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INTRODUÇÃO 

A relação professor-aluno é de suma importância no processo ensino aprendizagem. E 

quando esta se dá de forma positiva valores como o respeito, a confiança, a solidariedade 

e outros, são compartilhados durante o processo de construção do conhecimento, bem 

como, no desenvolvimento pleno de cidadãos, garantindo uma educação de qualidade. E 

acima de tudo essa relação positiva estará contribuindo de forma significativa no processo 

de promoção de uma educação antirracista. 

 Buscamos pesquisar as relações raciais na escola numa perspectiva de educação 

antirracista a partir das inquietações e indagações em torno das leituras e debates sobre a 

educação para as relações raciais presentes no curso de pós-graduação promovido pelo 

núcleo de pesquisa NEPRE/UFMT. Muitas dessas leituras ressaltam a importância do 

papel do professor na elaboração de ações de combate ao racismo, preconceito e 

discriminação racial no ambiente escolar.  

Estudos e pesquisas apontam que a população negra no Brasil encontra-se em 

situação desfavorável por consequência do racismo, preconceito e discriminação racial. 

É um problema que tem desarticulado e desestruturado os negros nesse país, e que tem 

impedido os mesmos de ocuparem de fato e de direito seu espaço na sociedade.  

 Acreditamos que esse exercício de cidadania tem seu maior impulso através da 

educação, sendo o professor o mais importante agente dessa transformação. Este estudo 

objetivou analisar e refletir a cerca da importância da relação positiva nas interações entre 

professor e aluno para o processo de promoção de uma educação antirracista. 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma escola que está situada na cidade de 

Cuiabá/MT, mas precisamente no bairro Poção. Trata-se de uma instituição de ensino da 

rede municipal de Educação Básica. A natureza da pesquisa é qualitativa. Fizemos uso da 

observação participante e aplicação de questionários com a combinação de perguntas 

abertas e fechadas para a coleta de dados. Participaram da pesquisa alunos e professores 

da turma única do 6º ano matutino do ensino fundamental. 

 

RELAÇÃO POSITIVA: valorização e afirmação da cultura negra 

 

 Uma entre as várias atribuições do professor é desenvolver ações que promovam 

a educação na diversidade, que desperte no educando o desejo de aprender com as 

diferenças culturais. Esse de fato compõe um dos princípios primordiais que orienta a 

educação antirracista. Mas, para que ela seja de fato promovida é necessário que todos os 

alunos sejam atendidos em suas particularidades. Pois, “visualizar as diferenças e 

articular as práticas pedagógicas a elas não somente é uma forma de respeito humano, 

mas uma forma de promover a igualdade” (ROCHA; TRINDADE, 2010, p. 54). 

 É de suma importância que o professor desenvolva uma relação positiva com seus 

alunos, tendo em vista a influência que essa fará na vida do educando. Relação esta onde 

ambos estejam prontos para aprender. Mediante isso o professor desempenhará o papel 

de mediador, incentivador, ou seja, aquele que desperta no educando a curiosidade, e o 

motiva na busca de alternativas e soluções durante o processo de produção e 

desconstrução do conhecimento.  

 Entretanto há elementos indispensáveis e necessários nessa interação, são eles que 

irão sobremodo impulsionar positivamente esse elo forte de ligação entre o professor e 

seus alunos. Eles dizem respeito à atenção, afeto, cuidado, respeito e confiança na 

capacidade de aprender do aluno. Por outro lado, o aluno quando tornar-se receptor desses 

fatores positivos responderá a esses estímulos apresentando um comportamento repleto 
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de ações e atitudes de compromisso e dedicação aos estudos, sinalizando bons resultados 

no processo de ensino aprendizagem. Percebe-se com clareza a importância da relação 

professor-aluno, como bem nos afirma Barbosa et al.  

 
A relação professor-aluno é fundamental para o desenvolvimento 

integral das crianças. A partir da relação com os docentes, ela adquire 

conhecimentos para todo o curso de vida e tem suas capacidades 

psicossociais promovidas. (BARBOSA, et al. 2011). 
 

 Sob essa perspectiva constatamos que a conduta do professor possui um alto grau 

de relevância, no processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos, basicamente 

quando essa relação se dá com o aluno negro. Por ele está em posição de desvantagem 

por causa do racismo que impera na sociedade brasileira, requer uma maior atenção e 

visibilidade por parte dos professores. Segundo Candau et al. (2003, p. 23) 

 
Historicamente, no Brasil, são os negros e as mulheres, principalmente, 

os sujeitos sociais que foram e continuam a ser os principais atingidos 

por condutas discriminatórias e, assim forçados a continuar lutando 

pelo reconhecimento de seus direitos e sua cidadania plena.  
 

 A população negra sofre os efeitos devastadores do preconceito, do racismo e da 

discriminação racial. Produzidos por uma sociedade racista e constituída por um sistema 

que separa os indivíduos em classes segundo a sua situação socioeconômica. Além de 

enfrentar as duras penas da exclusão por causa da cor da sua pele, a população negra 

também tem que superar os obstáculos que surgem em virtude da maioria dos negros 

estarem incluídos na classe menos favorecida.  

 Esse quadro se constitui um dos problemas que compõe o universo das relações 

sociais da sociedade brasileira, e que reflete diretamente nas relações que ocorrem no 

ambiente escolar. Conforme Paixão (2006, p.21) “Esse modelo tende a naturalizar as 

tradicionais disparidades raciais e de gênero herdadas de um passado distante e 

permanentemente revividas”. 

 Pesquisadores e estudiosos que se dedicam a estudos relacionados às relações 

raciais apontam a educação como uma das soluções para o problema das desigualdades 

raciais no Brasil. Visualizam a escola como um ambiente favorável para o debate a cerca 

das diferenças, visto que se encontra ali um repertório diverso de culturas e raças. 

Segundo Munanga, 

 
(...)  a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como os adultos a 

possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e 

inferioridade entre grupos humanos, introjetados pela cultura racista na 

qual foram socializados.  (MUNANGA, 2008, p. 13) 
 

 Esse processo de desconstrução que bem nos fala Munanga, requer que todos os 

segmentos da escola estejam envolvidos nesse propósito, e acima de tudo conscientes da 

necessidade do combate ao racismo. Nesse cenário o professor assume um papel de 

grande relevância, por ser o responsável direto pelo espaço onde são lançados um 

turbilhão de sentimentos, pensamentos, e emoções que expressam de forma intensa e 

verdadeira os efeitos do racismo na vida das crianças a quem são vítimas. 

 É na sala de aula que o aluno negro se retrai, que silencia a sua voz, e que muitas 

vezes é esquecido no canto da sala. O educador precisa perceber que esse tipo de 

comportamento na maioria das vezes, não se trata de traços da personalidade do aluno, 
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nem tão pouco da sua identidade. O professor necessita entender que o aluno negro age 

dessa forma devido as projeções que são atribuídas a sua raça, dentro e fora da escola.   

 Quando se é estabelecido o diálogo do professor com o aluno negro, este por sua 

vez, estará pondo fim ao silêncio que reina entre a maioria das crianças e adolescentes 

negros na sala de aula. Ou mesmo, dando significado ao grito daqueles que indignados 

com tal situação de indiferença por parte dos professores e colegas de sala, tidos como 

indisciplinados e bagunceiros. Não entendem que sua fala muitas vezes fora de ordem 

acompanhada de atitudes indesejadas, tão somente representa o desejo de ser ouvido, de 

ter sua fala valorizada e não jogadas ao vento. Segundo Cavalleiro essas situações 

 
(...) carretam aos indivíduos negros: auto rejeição, desenvolvimento de 

baixa autoestima com ausência de reconhecimento de capacidade 

pessoal; rejeição ao seu outro igual racialmente; timidez, pouca ou 

nenhuma participação em sala de aula; ausência de reconhecimento 

positivo de seu pertencimento racial; dificuldades no processo de 

aprendizagem; recuso em ir à escola e, consequentemente, evasão 

escolar. (CAVALLEIRO, 2005, p.12). 
 

 Sendo motivado e incentivado a falar, o aluno negro terá enfim a oportunidade de 

expressar seu pensamento, suas ideias no que concerne ao processo de ensino 

aprendizagem. Perceberá então, que a sua presença em sala de aula é vista, sentida e 

notória por seu professor e colegas. Esse ideal de educação pressupõe que “Uma educação 

antirracista não só proporciona o bem estar do ser humano em geral, como também 

promove a construção saudável da cidadania e da democracia brasileira.” 

(CAVALLEIRO, 2005, p. 14).  

 

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 Ao responderem a primeira pergunta que estava relacionada á cor da pele os 

alunos demonstraram estarem bastante familiarizados com as categorias estabelecidas 

pelo IBGE (2010) para classificação da cor da pele, tendo em vista a pergunta se referir 

a esse requisito e seguindo as categorias: preto, pardo, branco, amarelo e indígena.  Os 

alunos foram rápidos em assinalar, onde percebemos consciência e conhecimento sobre 

a temática em questão. 

.  Para tal classificação a pesquisadora utilizou além da cor, caracteres físicos 

utilizados por Oliveira (1999) que em sua pesquisa “(...) acrescenta para efeitos de 

classificação racial, traços físicos, tais como textura dos cabelos, formato do nariz e 

espessura dos lábios.” (OLIVEIRA 1999, p.48, apud PINHO, 2007, p.15).  

  A tendência convergiu para pretos e pardos. Sendo apenas um que considerou a 

sua cor preta, dentre as respostas dos participantes analisados, ao contrário da 

pesquisadora que classificou a cor da sua pele como sendo parda. Os alunos não tiveram 

dúvidas em classificar a cor da sua pele, demonstrando boa aceitação a tonalidade de cor 

que apresenta a sua pele. 

 Buscamos então encontrar o motivo pelo qual ocasionou tal atitude positiva dos 

alunos, tendo em vista que esperávamos nos deparar com situações de resistência, dúvidas 

e não aceitação da sua própria cor. Enfim, conversamos com a professora sobre esse 

assunto e ela nos relatou que a escola vem desenvolvendo ações e projetos com temas que 

envolvem aspectos relacionados ás relações raciais. 

 Ela enfatizou que essas práticas têm sido desenvolvidas com a iniciativa e 

incentivo da coordenadora de educação. Que desde que assumiu o cargo tem buscado 

realizar um trabalho embasado na educação para as relações raciais. E que a mesma 
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reconhece a importância de se obter conhecimentos e formação sobre a história e cultura 

afro-brasileira, por parte dos professores. A esse respeito Oliveira assinala que: 

 
A educação da população negra esta a exigir, uma postura de não 

indiferença de parte dos profissionais da educação em relação às 

desigualdades de condições e de oportunidades a que esse grupo e 

submetido. Cabe questionar, diante desse quadro, qual o papel da 

educação? Qual é o papel social dos profissionais da educação? Que 

tipo de serviço deverão prestar á sociedade? Estas questões precisam 

ser respondidas pelos profissionais em questão, a partir da formação 

recebida. (OLIVEIRA 2006, p. 143).  
 

 Segundo Oliveira (2006), a formação dos profissionais de educação para a 

diversidade étnico-racial, deve está fundamentada numa ação pedagógica que garanta a 

promoção da população negra. Os professores necessitam de um embasamento teórico 

que os levem a reflexão sobre os fenômenos sociais, e a relação intrínseca dos mesmos 

com a educação, e quais mecanismos devem ser usados e trabalhados em sala de aula, na 

tentativa de compreendê-los e reconstruí-los tendo em vista a formação integral dos 

sujeitos, principalmente daqueles que foram e permanecem impedidos.  
 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

 

 Os alunos demonstraram gostar da escola. Essa afirmação é com base nas 

respostas que eles deram a pergunta: você gosta de está na escola? Dos alunos que tiveram 

suas respostas analisadas, apenas um respondeu negativamente. Trata-se do aluno 

Marcos, que justificou a sua resposta de forma profunda e dolorosa, tamanho é o seu 

desprazer em frequentar a referida escola. Marcos nos relatou que o motivo pelo qual ele 

respondeu de forma negativa ao questionamento diz respeito aos xingamentos que recebe 

por causa da sua forma física, cor da pele e sua religião.   

 
- Eles me xingam de baleia e negro gordo. Ficam falando mal de mim 

por causa da minha religião, Bate o Pé. Eu cheguei a bater num guri por 

causa do bullyng. Eles são alunos da sala e de fora da sala. (Marcos) 
 

 A resposta de Marcos nos mostra que a escola de acordo com Candau (2003) 

caracteriza-se em um espaço onde diversos tipos de discriminações e preconceitos são 

praticados, sob a negação da maioria dos profissionais de educação, que sempre afirmam 

que racismo e preconceito não existem na escola, e que todos os alunos são tratados com 

igualdade. A autora ainda revela a necessidade urgente da escola, rever esses conceitos, 

pois caso contrário: 

 
Preconceitos e diferentes formas de discriminação estão presentes no 

cotidiano escolar e precisam ser problematizados, desvelados, 

desnaturalizados, caso contrário a escola estará a serviço da reprodução 

de padrões de conduta reforçadores dos processos de discriminação em 

curso na sociedade. (CANDAU 2003, p.92). 
 

 Ainda do desabafo de Marcos é possível enxergar a intolerância as religiões de 

matrizes africanas. É interessante ressaltar que quando perguntei qual era a sua religião, 

ressaltando que essa pergunta não constou no questionário, o aluno olhou de um lado para 

o outro, certificando-se que não havia ninguém por perto. Em seguida baixou a cabeça e 

falou baixinho, Macumba. Ao perceber que a pesquisadora estava escrevendo o nome da 
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religião que ele mesmo havia falado, pediu que substituísse por Bate o Pé, pois segundo 

ele trata-se da mesma coisa. 

  Com essa troca de nomes, entendemos que o aluno tentou amenizar a carga 

negativa que a palavra macumba possui por ser uma religião com ritos e dogmas diferem 

das religiões de origem europeia. As religiões de origem europeia no Brasil são 

valorizadas e aceitas de forma satisfatória. Essa aceitação e valorização no Brasil segundo 

Santos e Gonçalves (2010), é resultado de uma visão etnocêntrica. De acordo com o 

pensamento de Gomes o etnocentrismo é definido como: 

 
(...) um termo que designa o sentimento de superioridade que uma 

cultura tem em relação a outra. Consiste em postular indevidamente 

como valores universais os valores próprios da sociedade e da cultura a 

que o indivíduo pertence. Ele parte de um particular que se esforça em 

generalizar e deve, a todo custo, ser encontrado na cultura do outro. 

(2005, p. 53). 
 

 Essa visão etnocêntrica é decorrente da propagação de ideologias durante os anos 

iniciais da República, que visavam denegrir a cultura negra atribuindo conceitos 

negativos a tudo que estava relacionado a ela. Silva (2005), em suas abordagens sobre 

Africanidade e Religiosidade, nos faz perceber que as más interpretações e equívocos que 

foram atribuídos à cultura afro-brasileira desencadearam em medo e pavor às divindades 

religiosas de origem africana. Essas incompreensões e atitudes preconceituosas se 

perpetuaram ao longo da história, e ainda se faz presente nos dias atuais, e que 

lamentavelmente alcançou o ambiente escolar. 

 

O TRATAMENTO DIFERENCIADO 

 

 Ao responderem a pergunta que tratava da discriminação racial grande parte dos 

alunos demonstraram certo desconhecimento envoltos de um silêncio e conformismo 

despercebido. A pergunta dizia o seguinte: Você já foi ou viu algum colega seu ser tratado 

com desprezo e desrespeito por causa da cor da pele? E de que forma isso aconteceu? A 

pesquisadora percebeu certa resistência por parte dos entrevistados em responder a 

questão, e resolveu então explicar em detalhes a pergunta, com relatos e exemplos de 

situações. Em seguida os alunos responderam as perguntas descrevendo um pouco sobre 

situações de suas vidas em que foram vítimas do racismo, preconceito e discriminação 

racial.  

 Nota-se nas atitudes e reações dos alunos que é preferível para eles não falar sobre 

discriminação, racismo no ambiente escolar, visto que as agressões sofridas na maioria 

das vezes são encaradas de forma natural ou são despercebidas por parte dos professores 

e demais profissionais de educação. Tornar-se mais cômodo para professores e colegas 

que ele considere como brincadeiras os xingamentos que sofre, e não venham se 

transformar num causador de conflitos, pois só assim o seu acesso ao grupo será menos 

sofrível.  

 Em uma pesquisa realizada em escolas da cidade de São Paulo Cavalleiro concluiu 

que “(...) quem discrimina não percebe, ou não deseja perceber, as consequências nefastas 

dessas práticas. Ao passo que o discriminado, sem rede de proteção, ou melhor, sem apoio 

da professora, sente, porém silencia-se.” (CAVALLEIRO, 2005, p. 81). Isto ficou 

comprovado na fala dos entrevistados que em suas respostas descreveram os xingamentos 

que sofriam ou sofrem: 

 
O aluno branco mim xingava de carvão. Eu ficava muito triste (Paulo) 
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Na escola eu não sou xingado vejo meus colegas sendo xingados. Mas 

na rua eles me xingam de pretinho e negrinho. Acontecem muitas brigas 

por causa disso. (Pedro). 

Eles pararam de mim xingar, agora são meus amigos. Antes me 

xingavam de Mônica, baixinha e falavam que eu era feia. (Ester). 
 

 As memórias que fazem parte de uma trajetória de humilhação, constrangimentos 

e preconceitos descritos por esses alunos negros, são situações que ocorrem 

rotineiramente no ambiente escolar e nas demais relações sociais que a criança, o jovem 

e o adulto negro vivenciam na sociedade brasileira. Em seus discursos sobre temas 

relacionados às relações raciais, Bentes nos faz a seguinte análise: “(...) A discriminação“ 

cultural” vem a reboque do físico, pois os racistas acham que “tudo que vem de negro, de 

Preto” ou é inferior ou é maléfico (religião, ritmos, hábitos, e etc.”(BENTES, 1993, p.16, 

apud GOMES, 2005, p. 48,). 

 Esses sentimentos de superioridade, beleza padrão, capacidade intelectual e moral 

elevada, são frutos de teorias racistas que foram difundidas na metade do século XIX, 

importadas principalmente da Europa, que visavam denegrir e inferiorizar a imagem do 

negro, e elevar a imagem do cidadão que possuía características e traços fenotípicos 

europeus.  Segundo Müller as teorias racistas afirmavam que: 

 
(...) a espécie humana era constituída por raças desiguais no que se 

refere á capacidade intelectual e ao desenvolvimento das qualidades 

morais. Defendiam uma clara hierarquia entre as raças humanas, os 

brancos seriam mais desenvolvidos em todos os aspectos; amarelos 

estariam em um nível intermediário e os negros estariam no limiar mais 

inferior do desenvolvimento da espécie (MÜLLER 2014, p.6).  
 

 Os defensores e idealistas das teorias racistas estabeleceram um padrão de beleza 

ideal, que estava diretamente relacionado às características físicas dos brancos. Tais 

teorias aniquilaram com a honra, a moral e autoestima dos negros. Os tornaram invisíveis 

e fecharam todas as portas possíveis de acesso ao desenvolvimento integral e necessário 

ao ser humano. 

 Dentre os alunos que tiveram suas respostas analisadas, um entre eles nos chamou 

bastante atenção foi Ana, isso devido as suas marcas profundas deixadas pelo racismo. 

Ana é uma menina que pouco frequentava a escola. O seu questionário foi aplicado no 

último dia que estivemos na escola, isso devido a sua ausência nos dias anteriores. Ela 

respondeu ao questionário demonstrando um imenso desejo de externar, de compartilhar 

os atos de racismo na qual era vítima. Ela escreveu da seguinte maneira:  

 
- Eles me xingam de macaca, bruxa, feia e neguinha da macumba. (Ana) 
 

 Durante o tempo em que Ana respondia o questionário falávamos para ela que 

aquele dia tinha sido o único que havíamos observado a presença dela na sala de aula. Ela 

então com semblante de indignação justificou a sua ausência: 

 
- Muitas vezes eu falto porque as crianças da turma ficam me agredindo 

com palavras, então eu acho melhor faltar. (Ana) 
 

 Ana nos confirma de forma triste e desanimadora a perversa face do racismo, que 

sobre tudo é real e avassaladora. Essas práticas discriminatórias em que são vítimas os 

alunos negros provocam um grande prejuízo no processo de ensino aprendizagem desses 

discentes. Situação essa que toma grandes proporções devido ao silêncio sobre as relações 
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raciais que ocorre dentro da escola. Temos como resultado dessa omissão, índices 

alarmantes de repetência e evasão que resulta no fracasso escolar do alunado negro. Com 

relação a isto Munanga (2008, p. 12) afirma que: 

 
Sem minimizar o impacto da situação socioeconômica dos pais dos 

alunos no processo de aprendizagem, deveríamos aceitar que a questão 

da memória coletiva, da história, da cultura e da identidade dos alunos 

afrodescendentes, apagadas no sistema educativo baseado no modelo 

eurocêntrico, oferece parcialmente a explicação desse elevado índice de 

repetência e evasão escolares. (Munanga 2008, p. 12). 

 

  É preciso urgentemente que a escola reveja sua atuação como espaço de 

reprodução de práticas discriminatórias e adote medidas que possam desconstruir toda 

forma de preconceito e descriminação racial presente na sociedade e consequentemente 

entre seus muros. 

 

PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

 

 Os professores participantes da pesquisa mostraram-se solícitos para responderem 

o questionário, bem como, a autorizarem a presença da pesquisadora durante as suas 

aulas. Foram três, os professores participantes. Utilizamos os mesmos critérios de 

identificação que foram usados com os alunos, com o intuito de resguardar a identidade 

dos mesmos. 

 Uma das participantes é a professora Fernanda, que é graduada em Pedagogia e 

está há sete anos no exercício da profissão. Ela é a professora titular da turma do 6º ano 

“B”. Outro participante é o professor de Educação Física Rodrigo. E para completar esse 

grupo temos a professora Adriana, que é graduada em Letras e leciona a disciplina Língua 

Espanhola. 

 Mediante as análises dos questionários ficou claro que os três professores 

participantes consideram a relação professor-aluno extremamente importante no processo 

ensino aprendizagem. Conforme responderam a pergunta: Você considera importante a 

relação professor-aluno no processo de ensino aprendizagem? Justifique. 

 
Sim. Quando eles gostam de nós aumenta o aprendizado. (Professora 

Adriana) 

Sim. Pois em uma sala de aula aluno e professor precisam se relacionar. 

(Professora Fernanda) 

Sim. Pois se existe uma relação de respeito e cumplicidade isso poderá 

facilitar o processo. (Professor Rodrigo) 
 

 Observa-se que os professores destacam alguns elementos que compreendem uma 

relação positiva entre professor e aluno. O fundamental e imprescindível é que essa 

prática seja estendida a todos os alunos, em especial aos alunos negros, na qual 

observamos na pesquisa que estavam em situação desconfortável de invisibilidade. 

 Os professores admitem terem um significativo poder de influência na vida de seus 

alunos, ficando assim evidente nas respostas que deram ao questionamento: De acordo 

com sua opinião a conduta do professor em sala de aula pode influenciar seus alunos sob 

outros aspectos, além do aprendizado? Os três marcaram a opção que dizia influenciar os 

aspectos: moral, comportamental e social. 

 É importante que os professores saibam que mesmo quando assume uma postura 

de silêncio e indiferença diante de problemas que assolam a sociedade e que são refletidos 
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na escola, os seus alunos sofrem influência diante dessa sua conduta. A ausência de um 

posicionamento firme e efetivo do professor impede que ações de enfrentamento e 

combate ao racismo sejam desenvolvidas. E consequentemente os alunos sentem-se 

desprotegidos, desvalorizados e desestimulados para seguir em frente com os seus 

estudos.  

 O educador em hipótese alguma deve desvincular sua prática das relações sociais, 

visto que a escola segundo Candau et. al (2003) é um meio na qual os modelos de conduta 

da sociedade são reproduzidos. Princípios e valores como solidariedade, respeito, 

estabelecidos nas relações interpessoais, são vistos na escola, assim como, as formas de 

preconceito e discriminação. De acordo com Gomes o educador deve ser desafiado a 

pensar e trabalhar as relações sociais na escola, de uma maneira comprometida com a 

democracia e garantia dos direitos sociais. Desse modo a autora nos faz a seguinte análise: 

 
A nossa meta final como educadores (as) deve ser a igualdade dos 

direitos sociais a todos os cidadãos e cidadãs. Não faz sentido que a 

escola, uma instituição que trabalha com os delicados processos da 

formação humana, entre os quais se insere a diversidade étnico-racial, 

continue dando uma ênfase desproporcional á aquisição dos saberes e 

conteúdos escolares e se esquecendo que o ser humano não se constitui 

apenas de intelecto, mas também de diferenças identidades, emoções, 

representações, valores, (GOMES, 2008, p. 150). 

 

 Surge então, a necessidade da escola direcionar um olhar mais atento e minucioso 

no que se refere à formação integral do desenvolvimento humano, reportando-se aos 

aspectos históricos e culturais que se manifestam por meio das crenças, costumes, e 

identidades. A promulgação da Lei Federal nº 10.639/2003, que altera a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, se apresenta como um caminho aberto no sentido de uma 

mudança de rumo para uma educação mais democrática e menos excludente, isto porque 

ela propõe uma educação que leva em conta a diversidade racial brasileira. A que se 

lamentar que já passados dezesseis anos desde a promulgação da Lei, até hoje não foi 

implementada na maioria das escolas brasileiras que continuam se constituindo como um 

espaço de descriminação e exclusão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muito do que ouvimos e que nos foram ensinados sobre os fatos e acontecimentos 

que desencadearam a história da humanidade ao longo do tempo, foram repassados de 

forma fragmentada e na maioria das vezes são ideias falsas, formuladas e estruturadas 

com o intuito de favorecer um pequeno grupo. Nesse caso podemos ter como exemplo a 

história da escravidão no Brasil e no mundo. Os prejuízos que a escravidão trouxe para a 

vida do negro são bem maiores do que antes eu podia imaginar. E o mais lamentável de 

tudo isso é saber que o negro teve sua condição humana questionada.  

 É de suma importância a busca de novos conhecimentos, através de estudos que 

nos aproximem e nos façam compreender a realidade, principalmente nós educadores. 

Para não corrermos o risco de ensinar aos nossos alunos conhecimentos limitados, sem 

significação nenhuma para vida deles na prática, podemos tomar como exemplo o mito 

da democracia racial, pois para o aluno negro ele não vive isso na prática. Pois a 

escravidão acabou, mas as humilhações permanecem. O chicote foi substituído pelas 

ideologias do racismo e seus derivados, onde a dimensão da dor e sofrimento são as 

mesmas, agora não mais físicas, e sim emocionais e psicológicas. 



110 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 Assim como antes, os negros continuam lutando para mudar a sua história. Mas, 

não têm sido fácil, pois de onde se espera cooperação não se encontra. A escola deveria 

ter um papel de destaque nessa causa, mas, não têm cumprido com a sua missão. Seu 

estado é de omissão e silêncio diante das manifestações de racismo que ocorrem no 

ambiente escolar. É o que aponta várias pesquisas realizadas sobre relações raciais, assim 

como, a pesquisa em questão realizada por mim. 

 Diante dos dados da pesquisa constatei que os alunos negros permanecem 

sofrendo e sendo penalizados com as ações do racismo. Os xingamentos e o tratamento 

diferenciado os fazem sentir vergonha, timidez, incapacidade, e em alguns casos o 

distanciamento da escola. Essas situações eram sempre apresentadas por alunos que 

tinham a cor da pele com a tonalidade mais escura. Mas, o professor por omissão ou 

despreparo, não consegue relacionar esses fatos as questões raciais. E sim a traços da 

personalidade, questões comportamentais. 

 Mesmo diante de situações de preconceito e racismo, o aluno negro deseja está na 

escola, mas ele espera que seu professor seja seu aliado nessa luta constante que ele tem 

que enfrentar todos os dias. Ele espera que seu professor o defenda, o proteja e o valorize, 

e reconheça que eles são intelectualmente capazes de desenvolver suas potencialidades. 

O professor tem papel preponderante no processo de promoção de uma educação 

antirracista.  

 É urgente e necessário que todos os cidadãos brasileiros, negros e não negros 

reconheçam que as práticas de racismo, preconceito e discriminação racial, causam um 

mal sem procedência para toda a sociedade.  
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UM DIÁLOGO SOBRE OS DESAFIOS DAS DIFERENÇAS EXISTENTES NO 

ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

Edilene Barbosa Santos40 

Mylleny Jenyffer França Costa41 

 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo construir um diálogo sobre a importância das discussões 

étnico- raciais, multiculturalismo e diversidade no contexto escolar. Tendo em vista a 

necessidade de desenvolver uma educação inclusiva, considerando as desigualdades e 

diferenças na prática educacional. À vista disso, pensadores como VIEIRA (2008), 

FREIRE (1978) e MOREIRA, CANDAU (2003), fizeram parte do nosso embasamento 

teórico, contribuindo de forma relevante para a compreensão e finalização desse projeto. 

Cabe salientar que a construção desse trabalho busca desconstruir algumas visões e 

promover saberes que venham a contribuir no âmbito educacional, na perspectiva de 

atender as demandas da sociedade de acordo com as suas especificidades.  

 

Palavras-chaves: Desigualdades. Diferenças. Educação inclusiva. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo apresenta um discurso acerca da diversidade, principalmente levando 

em consideração o sistema educacional brasileiro e suas relações étnicas – raciais. Nessa 

perspectiva, propomos responder perguntas ao decorrer dos escritos, onde questionamos: 

o que gera a desigualdade? O que nos torna pessoas preconceituosas?  Qual o motivo das 

pessoas serem associados a inferiores ou superiores? 

 O presente estudo caracteriza-se numa pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo, apoiada em livros e revistas de teóricos que adotam uma abordagem 

etnográfica com grande variedade em torno do tema abordado. Este material tem como 

objetivo, identificar e debater os principais multiculturalismos, considerando o 

preconceito como primordial para refletir os contextos educacionais e propor melhorias 

no espaço escolar. Procuramos desenvolver com primazia uma argumentação 

transparente, buscando responder os questionamentos acima e enfatizar a necessidade de 

uma nova visão perante a educação.  

 A princípio faz-se necessário ressaltar a negação existente no Brasil sobre a 

desigualdade, tendo em vista que, a população admite a existência do racismo na 
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sociedade, contudo, ninguém se considera racista. A partir daí buscamos entender alguns 

termos relacionados ao diálogo das diferenças que permeia a sociedade abrangendo o 

sistema escolar, indagando como a educação brasileira deve agir nessas circunstâncias. 

 Portanto se faz necessário entender alguns conceitos e termos associados a essa 

discussão que abrange o contexto dos indivíduos em todos os aspectos, desde da formação 

histórica à pratica educacional. Dessa forma, devemos compreender a visão que se tinha 

antes do processo histórico do Brasil, no que se refere a questão da miscigenação e de 

como atualmente através de estudos adquiriu-se um novo olhar para esse cenário. 

   Assim, o foco desse estudo baseia-se nas concepções que permeia a sociedade, no 

que diz respeito às demandas sociais, em busca de uma reflexão, em contraste das 

questões educacionais, visando uma educação que contribua para a transformação da 

população, impondo o esforço de priorizar e superar o método educacional existente, que 

não seja unicamente utilizado para promover a desigualdade, e sim, como instrumento 

valioso de reavaliação da pratica educacional.  

 

O BRASIL E SUA GRANDE MISTURA RACIAL E ÉTNICA  

 

 A partir de discussões buscamos entender alguns termos relacionados ao diálogo 

das desigualdades e diferenças que permeia a sociedade abrangendo o sistema escolar. 

Quando se fala em raça nos remete a questão do ser branco ou não ser branco, entre estes 

não brancos temos os negros e indígenas que na realidade brasileira são muitas das vezes 

os que estão na linha da discriminação, no entanto devemos entender que os brasileiros 

são frutos da mestiçagem como aborda Vieira que “[...] o brasileiro – uma fusão de três 

povos (indígenas, africanos e portugueses) nasceu da colisão da conquista e da 

colonização, criando um povo “lusotropical”.” (VIEIRA,2008. P.14), em relação a essa 

construção dos indivíduos brasileiros, temos que considerar todos os processos que 

proporcionaram a formação do Brasil, no que se refere a miscigenação dos indivíduos, 

levando em consideração o processo de colonização, a mudança do império à república, 

por isso, 
 

Pode-se (e deve-se) criticar como a mistura de raças ocorreu, baseada 

sobretudo no estupro da escrava negra pelo senhor branco, na 

escravidão que aniquilou a humanidade de muitos homens, no 

assimilacionismo que buscava civilizar a nação nos moldes europeus, 

no branqueamento que repudiava os traços africanos-subsaarianos. 

(VIEIRA,2008. P.27) 

 

 O diálogo acerca da miscigenação também se expressa em ideais como o do 

sociólogo Gilberto Freyre com o seu livro Casa-Grande e Senzala (1933), este livro trata-

se de da visão harmônica e otimista em relação ao processo histórico, tendo em vista que 

aborda a formação da sociedade brasileira como uma conquista entre todos os povos, e 

caracteriza-se por propagar uma ideia romântica relacionada a essas raças do processo de 

formação. De acordo com Gomes, “[...] Freyre acreditava no caráter mais ameno do 

colonizador português para com as populações indígenas e negras por ele escravizados, 

nas relações sociais, na cultura e nas relações afetivo- sexuais.” (Gomes, 2005. P.58). 

Essa visão de Freyre, demonstra como ele idealizava as relações de raças, para com as 

diferenças dos indivíduos levando em consideração o contexto da formação do Brasil.   

  Dessa discussão cabe salientar a questão da diversidade no contexto das relações 

dos indivíduos em meio à realidade, que está ligada a essa dinâmica do processo histórico 

do Brasil, por que quando tratamos sobre o termo da diversidade abrange todos os 

aspectos resultantes dessa formação sobre o seu significado, isto é, a maneira como ela é 
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compreendida. Podemos destacar que essa perspectiva se baseia nessa construção dos 

indivíduos, tanto cultural como social e política, assim pode ter várias interpretações.  

  A partir dessa compreensão devemos entender que a diversidade é uma das 

principais características dos homens, no entanto, ela também é a responsável por 

propagar e espalhar aversão e supremacia, assim sendo, as relações são baseadas no 

conceito da diferença, partindo de uma perspectiva de inferioridade e superioridade, de 

determinados grupos, estabelecidas com a intenção de justificar a relação de dominantes 

e dominados. 

 
Contudo, como estamos imersos em relações de poder e de dominação 

política e cultural, nem sempre percebemos que aprendemos a ver as 

diferenças e as semelhanças de forma hierarquizada: perfeições e 

imperfeições, beleza e feiúra, inferioridade e superioridade. (GOMES, 

2005. P.51)  

  

 É necessário entender que somos inseridos nessa realidade onde há a propagação 

de discursos preconceituosos e discriminatórios, aprendemos desde a mais tenra idade 

essas atitudes negativas que por muitas vezes estão mascarados no diálogo entre as 

pessoas no dia-a-dia. Por isso que a questão principal é se existe práticas de racismo, 

porque as pessoas se negam a assumir essa prática.  
 

O preconceito como atitude não é inato. Ele é aprendido socialmente. 

Nenhuma criança nasce preconceituosa. Ela aprende a sê-lo. Todos nós 

cumprimos uma longa trajetória de socialização que se inicia na família, 

vizinhança, escola, igreja, círculo de amizades e se prolonga até a 

inserção em instituições enquanto profissionais ou atuando em 

comunidades e movimentos sociais e políticos. Sendo assim, podemos 

considerar que os primeiros julgamentos raciais apresentados pelas 

crianças são frutos do seu contato com o mundo adulto (GOMES,2005. 

P. 54-55) 

 

 O principal mecanismo dessa propagação nada mais é que a própria convivência 

dos indivíduos. Quando aborda a questão do “aprender socialmente”, inclui a perspectiva 

da troca com o outro, advinda da construção do processo de formação do ser humano, 

gerando um discurso de normalidade dentro da sociedade.  
 

A questão mais séria é: por que aprendemos a ver o outro e, nesse caso, 

o negro, como inferior devido a sua aparência e/ou atributos físicos da 

sua origem africana? A resposta é: porque vivemos em um país com 

uma estrutura racista onde a cor da pele de uma pessoa infelizmente é 

mais determinante para o seu destino social do que seu caráter, a sua 

história, a sua trajetória. (GOMES, 2005. P. 46). 

 

 Portanto, pode-se dizer que essa democracia social em que vivemos, na verdade é 

uma ilusão, onde não existe esse fato no concreto, dado que, pode ser compreendido como 

uma negação da discriminação social no Brasil, dessa forma, essa ideologia de “paraíso 

racial” foi pressionada para a população, fazendo com que fosse muito bem aceita, 

contudo, a realidade é oposta, posto que a sociedade na sua totalidade se encontra com 

caráter discriminativos em suas mais vastas áreas e espaços.  

 

A EDUCAÇÃO COM CARACTERES DISCRIMINATIVOS  
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 “Educação.”: Ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades 

intelectuais e morais de alguém: educação formal; educação infantil. Ao pesquisarmos 

um significado em um dicionário encontraremos um só conceito, entretanto, na realidade 

do dia a dia seria mesmo a educação vista desse modo igualitário por todos? 

 Segundo Pierre de Bourdieu cada indivíduo tem recursos trazido do “berço”, e ele 

utiliza esse método para explicar a educação, onde cada sujeito tem uma bagagem 

socialmente herdada, o capital cultural, que é o responsável pelo favorecimento no 

sistema escolar, onde os sujeitos que dominam uma maior parte dessa origem social, se 

adaptaram mais rapidamente a instituição escolar, diferentemente dos que não o possuem, 

dado que, encontram uma barreira maior na pratica de aprendizagem. Conforme o 

sociólogo, pessoas com a origem social mais elevada, tem uma maior tendência para 

conseguir um rendimento escolar melhor e mais elaborado que os seus outros colegas 

desfavorecidos, posto que, o capital cultural assegura o acréscimo educacional na escola. 

 
[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos 

os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, 

no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades 

culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Em outras 

palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam 

eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é 

levado a dar a sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura.  

(BOURDIEU, 1998. P.53) 

 

 De acordo com a concepção bourdieusiana, a escola não é uma instituição neutra, 

ela é na verdade um espaço para a reprodução do domínio das classes dominantes, visto 

dessa maneira, as funções nas escolas tendem a ser executadas por pessoas privilegiadas, 

um grupo socialmente dominante, sendo essa a principal forma de camuflagem dessa 

cultura influente, onde transformam a desigualdade existente em algo justo e aceitável 

diante da sociedade. No entanto, é dever da instituição escolar tratar seus alunos de forma 

igual perante direitos e deveres, contudo, a subjetividade deve ser mantida e prezada, 

posto que, os indivíduos precisam entender a realidade, para só assim se conscientizarem 

e se aproximarem de uma pedagogia racional, sendo essa a única possibilidade acessível 

para reverter o processo de desigualdade escolar existente.  

 Segundo Rodrigues Brandão, “[...] a educação ajuda a traçar destinos desiguais.” 

(BRANDÃO, 1981. P. 23). Esse contexto só vem a reforçar a verdade sobre o sistema 

educacional, onde “[...] a ampliação do ensino desigual não deriva somente de condições 

menos favoráveis de inversão na educação e de uma ampliação conseqüente da oferta 

pública de ensino escolar.” (BRANDÃO, 1981. P. 23). Tendo o sistema político um peso 

gritante na estrutura desigual do processo educacional, sendo que os recurso distribuídos 

por esse setor é muito pouco para suprir com as necessidades desse ambiente.  

 Nessa sequência, pode-se dizer que o processo educativo tem sim um caráter de 

discriminação e embora as tentativas de ocultação, ainda pode ser visível sua 

perseverança nesse âmbito, desse modo, para deixar ainda mais coerente essa afirmação, 

pode ser empregado o manuseio da interpretação relativamente a literatura infantil, sendo 

que essas obras surgem no final do século XIX e início do século XX, a vista disso, os 

livros infantis são os primeiros recursos responsáveis por fazerem as crianças se 

interessarem pela leitura, neles sucede todo um mundo magico, onde levará os pequenos 

ao mundo da imaginação, mas, parando para pensar, muitas vezes esse artificio que 

deveria ser benigno também pode acarretar e ocasionar em discriminação, visto que, fica 

claro a presença matriarcal branca enquanto a cor preta se relacionando a segundo plano, 
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uma vez que ainda é associada à escuridão e ao negrume, ou seja, ao mal, sendo essa a 

forma que estão mirando os negros da população e inserindo essas visões aos  

personagens fictícios criados para as histórias infanto-juvenis.  

 A educação por mais que tente não consegue ser neutra, onde, "Para que a 

educação fosse neutra era preciso que não houvesse discordância nenhuma entre as 

pessoas com relação aos modos de vida individual e social[...]" (FREIRE, 1996, p. 111). 

A vista disso, a educação é uma forma política que utilizamos para intervir no mundo e a 

sociedade é um mediador excelente em questão relacionadas ao preconceito racial, posto 

que, ninguém nasce racista, aprende a sê-lo no seu cotidiano, com a família, os amigos, a 

vizinhança, a escola, no ambiente de trabalho, entre outros locais, assim, faz-se necessário 

um pensar critico a respeito do material induzido para as escolas, em circunstância que 

esse meio pode persuadir o modo de entender o mundo de cada sujeito, portanto deve-se 

ter um cuidado com a didática escolar, posto que a escola deve ser um lugar que ensine 

aos indivíduos culturas opostas e respeito perante as mais variáveis diferenças. 

 A proposta que temos em relação a dinâmica da educação e as demandas da 

sociedade, reflete na questão de entender “[...] a centralidade da cultura na sociedade e na 

educação.” (CANDAU, MOREIRA, 2003. P. 158), uma construção que possibilita 

trabalhar com as demandas existentes no âmbito da sociedade, considerando questões 

como a desigualdade, diversidade e o multiculturalismo na perspectiva da abrangência 

das relações sociais em todos os espaços. Diante da relevância que a cultura representa, 

devemos: 

 
Considerar que a cultura não se aparta das atividades características e 

das interações da vida cotidiana, o que implica o reconhecimento da 

importância das ações e das experiências dos indivíduos nas análises 

dos fenômenos sociais. (MOREIRA, CANDAU, 2003. P.158).  

 

A partir desse posicionamento compreende-se a importância da pratica 

educacional como uma ação social que representa a formação do pensamento que a 

dimensão cultural contribuiu nesse processo que vincula um ao outro. Posto que,  
 

[...] toda prática social depende do significado e com ele tem relação. A 

cultura é uma das condições constitutivas de existência dessa prática, o 

que faz com que toda prática social tenha uma dimensão cultural. 

Aceitando-se esse ponto de vista, não há como se negar a estreita 

relação entre as práticas escolares e a(s) cultura(s). (MOREIRA, 

CANDAU, 2003. P.159) 
 

 Afinal as práticas educacionais pertencem ao contexto social, uma vez que estão 

entrelaçadas, daí a necessidade de compreender o papel da cultura dentro da sociedade 

por que “[...] a cultura penetra em cada recanto da vida social contemporânea, tornando-

se elemento chave no modo como é configurado e modificado.” (MOREIRA, CANDAU, 

2003.P.159). O que caracteriza as mudanças que ocorrem dentro da sociedade 

compactuando com transformações em todos os aspectos, sendo assim, os indivíduos 

sofrem influências que advém dessa troca do sujeito com os outros, por meio da educação, 

política e cultura, que são as construções do homem. 

 Portanto, é de suma importância compreender a dificuldade existente, em “como 

lidar” com as diferenças e as desigualdades, essa é uma questão que cabe uma reflexão a 

se fazer, um exercício da autoavaliação tanto para o educador como para outros 

indivíduos que estão inseridos na sociedade. Por isso a construção de “[...] uma orientação 

multicultural as práticas de educação.” (MOREIRA, CANDAU, 2003. P. 156), significa 
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dizer que é uma proposta para a prática educacional nos dias de hoje, a ser realizada para 

com os desafios existentes. 

 

A NECESSIDADE DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ÂMBITO 

EDUCACIONAL 

 

 Educar é um processo que tem a necessidade de modificações, conforme Saviani 

a sociedade estar sempre em movimento e mudanças, desse modo, a educação deve 

acompanhar essas evoluções, se desenvolvendo e criando novas técnicas e métodos que 

vise possibilitar e ajustar melhorias para o âmbito educacional, caracterizando a sociedade 

moderna, visto que, “[...] não se trata de mudar a sociedade, mas de ajustar melhor a 

educação à sociedade.” (SAVIANI, 2014, P. 15). Dessa maneira, transformações se 

fazem necessárias para uma educação capacitada a atender a demanda educacional cada 

vez mais crescente. 

 Com todas as transições no ambiente escolar, desde sua origem histórica, na 

colonização do brasil até a atualidade, ainda se ver necessário mecanismo que assegurem 

a educação como um direito para todos os cidadãos, por consequência a essa carência 

ergue-se a constituição de 1988, elevando-se a LDB, Lei de diretrizes e bases, Nº 9.394 

– 96, que deixa bem claro que todos devem ter acesso e permanência a escola pública, 

onde o ensino gratuito deve garantir qualidade de ensino e de profissionais qualificados, 

todavia, ao utilizarmos a pratica do ensino, pode-se examinar que apesar de todos esses 

documentos, a realidade se ver um pouco distante desse contexto, visto que, “O mito do 

direito de todos à educação, quando o número de brasileiros que chegam às escolas 

primarias do país e dos que nelas conseguem permanecer é chocante irrisório.” (FREIRE, 

2005. P. 159), em consequência a desigualdade e discriminação ocorrida nesse âmbito 

educacional. 

 A inclusão é um mecanismo essencial para apaziguar a distinção existente entre 

os sujeitos, dado que seria o recurso fundamental para uma boa interação social. Dessa 

maneira, o ECA, Estatuto da criança e do adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, entra como o responsável prezando pela educação inclusiva sem exceção, em que 

cada sujeito possa independentemente do gênero, da cor, da raça, da cultura, da 

deficiência, da classe social, entre outras classificações, adquirir ensinamento e valores 

iguais perante a totalidade do ambiente educacional. 
 

O trabalho produtivo, de caráter coletivo, vem dando a educandos e a 

educadores uma visão distinta de sua formação em comum; vem 

inserindo a escola nas comunidades, como algo que delas emerge, que 

está com elas e não "fora” ou "acima” delas, como algo a serviço da 

comunidade nacional. (FREIRE, 1978. P. 67) 

 

 Nessa perspectiva, a instituição escolar deve ser um local acessível e que diferente 

da educação colonial, busque se esquivar do tradicionalismo, sendo esse um instrumento 

necessário para um ensino de qualidade e que principalmente leve em consideração as 

diferenças existentes, prezando sempre pela diversidade cultural e social, levantado a 

curiosidade e fazendo os indivíduos questionarem dogmas imposto, dado que,  
 

Na verdade, a educação colonial herdada, de que um dos principais 

objetivos era a “desafricanização” dos nacionais, discriminadora, 

mediocremente verbalista, em nada poderia concorrer no sentido da 

reconstrução nacional, pois para isto não fora constituída. (FREIRE, 

1978. P. 15) 
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 Diante disto, a educação merece uma melhoria nos investimentos, uma vez que 

ela é a responsável por construir indivíduos autônomos e críticos que podem intervir na 

construção do mundo, por essa razão surge uma necessidade de desde cedo investir na 

construção de sujeitos que poderão tomar suas próprias decisões, tendo em vista que os 

valores por eles aprendidos serão inseridos no meio social, no entanto, para que isso 

suceda de forma proveitosa, métodos e didáticas de ensinos antigas devem ser guardadas 

em gavetas de uma antiga sociedade autoritária, dominadora e suficiente. 

 Ao falarmos da construção dos sujeitos é necessário refletir a questão “escola e 

cultura”, um ponto que trata a problemática da vivencia educacional, considerando a 

contribuição da cultura na sociedade, permite que essas ações sejam analisadas de forma 

coerente em relação ao processo educativo. 
 

Não há educação que não esteja imersa na cultura da humanidade e, 

particularmente, do momento histórico em que se situa. A reflexão 

sobre esta temática é co-extensiva ao próprio desenvolvimento do 

pensamento pedagógico. Não se pode conceber uma experiência 

pedagógica “desculturizada”, em que a referência cultural não esteja 

presente (MOREIRA, CANDAU, 2003. P.159). 
 

 Através dessa compreensão entendemos que a construção do ser humano é 

baseada nas relações, seja com o meio ou com os outros. Portanto se posicionar diante 

das problemáticas que abrange a sociedade é um desafio e tanto para o universo escolar. 

O caminho para desconstruir está ligado a questão do reinventar, desafiar, acreditar, 

superar com a finalidade de uma educação que atenda a todas as demandas de acordo com 

suas especificidades. 

 

CONCLUÇÃO 

 

 Conclui-se que o embasamento de questões como a desigualdade e diferença no 

contexto escolar permite abranger o qual desafiador, pode ser o universo escolar quando 

se trata das demandas da sociedade relacionada as relações socialmente construídas pelos 

indivíduos. De acordo com o estudioso Vieira, questões como a miscigenação deve ser 

analisada e refletida, num primeiro momento o mesmo atribuí a necessidade de enxergar 

com um novo olhar o que teria sido esse processo de formação, e assim rever alguns 

aspectos considerados normais dentro da sociedade que afetam a educação. 

 Segundo Paulo Freire, a consciência é uma essência e um caminho para conquistar 

algo, para ir além, para lutar, para sair do seu alienamento e começar a questionar a 

verdadeira desigualdade social, onde tudo está voltado para o status e o poder, gerando a 

partir disso uma sociedade conformada, que acredita que a opressão é uma maneira 

natural de tratamento. Dessa forma, o educador brasileiro tem como objetivo tirar os 

indivíduos do seu conforto atual, para que só assim consigam: pensar, ter autonomia e 

procurar lutar para conquistar a sua libertação, uma vez que o homem é um ser que vive 

em conjunto no social, cabendo a ele ser consciente sobre a sociedade em que habita.  

 Devemos dar ênfase que a educação é uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento do ser humano. No entanto, é importante frisar que a educação não pode 

ter distinção, ou seja, é primordial que todo ser humano independente de sua cor, gênero, 

raça, religião e de sua classe social, deve ter o mesmo ensino escolar. Tomando a premissa 

de que todos nós somos iguais e merecemos um ensino digno para que sejamos indivíduos 

capacitados e qualificados, com virtudes intelectuais e sobretudo humanas. 
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 Por fim destacamos o quanto é importante priorizar uma nova sistemática para 

promover esse educar para todos que compreenda as especificidades que cada um contém 

consigo. Cabe salientar que para realizar essa dinâmica é necessário atribuir um caráter 

multicultural que dê ênfase as diversidades, por que muito da realidade de hoje precisa 

ser explorada, investigada e disponibilizar respostas relevantes para a contribuição da 

formação de cada indivíduo, como é pensada pelos autores Moreira e Candau de uma 

perspectiva que trabalhe com a realidade, de acordo com o as especificidades do 

multiculturalismo. Considerando as questões problematizadas destacamos o pensamento 

do educador Paulo Freire que “ninguém educa ninguém”, eis uma proposta de reflexão 

acerca do que significa realizar o desafio do contexto educacional. 
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RESUMO 

A Educação Física é um componente curricular obrigatório que versa sobre o corpo em 

movimento e as práticas corporais. Dentre os conteúdos da Educação Física escolar, 

podemos destacar os Jogos Indígenas, onde este tem pouco espaço dentro das escolas, 

mas é contemplado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial nas 

licenciaturas (BRASIL, 2015) que apontam como um dos princípios fundamentais na 

formação docente a questão da diversidade étnica. Compreendemos também a 

legitimidade do que nos sugere a Lei nº 11.645/2008 quando incluímos os Jogos 

Indígenas no currículo das escolas e nas aulas de Educação Física. Sobre a formação 

inicial em Educação Física é necessário que os cursos estabeleçam com a escola uma 

relação extremamente próxima para que se concretize com a prática docente uma 

formação mais adequada. Neste contexto, entram os programas formativos, dentre eles o 

Residência Pedagógica – RESPED. Programa este que visa relacionar-se com o Estagio 

Curricular Supervisionado e fomentar o uso da Base Nacional Comum Curricular de 

forma significativa nas escolas, onde os residentes devem realizar, entre outras atividades, 

regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um preceptor – 

professor da escola, com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um 

docente da sua Instituição Formadora. Com isso, o presente trabalho trata-se de uma 

pesquisa qualitativa do tipo participante tendo como objetivo oportunizar a prática dos 

jogos indígenas na Educação Física Escolar como uma possibilidade pedagógica aos 

alunos do ensino médio de uma Escola Estadual, localizada na cidade de Mossoró/RN. 

Para a coleta de dados foi realizado um questionário de treze perguntas fechadas em cento 

e trinta alunos de ambos os sexos com idade entre 14 e 18 anos, nas turmas em que foram 

oportunizadas as vivências sobre a temática. Para o tratamento dos dados, utilizou-se a 

análise de conteúdo de Bardin (2011). A partir dos resultados foi estabelecido duas 

categorias de análise, a título de informação: Práticas Indígenas nas aulas de Educação 

Física e Jogos Indígenas. Foi visto que as aulas sobre a cultura indígena eram realizadas 

em um ambiente amplo, onde trabalhava-se com uma metodologia seguindo uma 

sequência pedagógica, mas com materiais deixando um pouco a desejar. Partindo para os 

jogos indígenas, observou-se que os alunos desejavam a presença do conhecimento acerca 

dos jogos e a vivência destes, pois havia esta escassez em suas aulas.  

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Programas formativos. Jogos Indígenas. 
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As práticas corporais nas escolas vêm se reinventando à medida que a 

versatilidade dos elementos se relaciona e torna o campo de atuação cada vez mais 

interativo com os conteúdos propostos ao longo do processo educacional enquanto 

educação física escolar. Logo o corpo, peça central e fundamental para a construção do 

elemento da área e as Ciências Sociais, por ser o objeto de tradicional investigação. Que 

por sua vez, viabiliza a real importância da conscientização da cultura étnico-racial, de 

forma prática, interativa e reflexiva. 

Desta forma, a descrição de Hall (2015) sobre a concepção de sociologia, versa 

sobre o diálogo entre sujeito e os outros a sua volta. A identidade, portanto, era formada 

não apenas pelo “eu”, mas pela sua interação com a sociedade, na qual os outros 

mediavam às relações do sujeito com os valores e os símbolos presentes no meio social. 

Sendo assim, essa se relaciona com os pressupostos da Diversidade. Esse fenômeno dá-

se concomitantemente com a construção dos processos identitários, que de acordo com 

Gomes (2007) acontecem de forma interacional, em um diálogo entre as culturas, entre o 

indivíduo, e o contexto social em que vivem. 

Sendo assim, objetivando dar ênfase à prática dos jogos indígenas no ensino 

médio como promotor da cultura indígena através da Educação Física escolar, a vivência 

é uma ferramenta complementar no processo de discussão do tema, pois trouxe 

questionamentos diversos tanto sobre a importância destes povos para a biodiversidade 

quanto à luta cotidiana contra os ruralistas e o agronegócio que gera o embate a estes 

povos, tornando esta cultura  cada vez mais ameaça fortalecendo o conhecimento na 

sociedade, dentro e fora da escola. Assim externando para além das citações na 

constituição brasileira promovendo, também a “demarcação no espaço escolar” podendo 

assim, garantir a permanência dos povos originários.  

Todavia, a lei 11.645/2008, busca amparar a valorização histórica e cultural 

indígena, porém, segundo Pôrto Jr e Neves, os campos da História Escolar, Oral, das 

Mulheres e das Crianças, apesar de poucos trabalhados, já possuem uma quantidade de 

estudos consideráveis. Esses campos de pesquisa, em particular a História Escolar, 

permitem que se trabalhe com a história dos excluídos dentro desse viés da historiografia 

que é a História do Tempo Presente. Para os autores: “O historiador, portanto, poderia 

fixar-se nas brechas verticais na chamada História da Educação, indo em busca da 

diferença, e não do padrão” (PÔRTO JR e NEVES, 2007:63).  

Logo, os impactos sociais dentro das escolas por causa da falta de conhecimento 

desta cultura e dos reflexos diretos à sociedade capitalista sem a discussão mínima torna 

impossível a compreensão de que o corpo é dependente daquilo que é submetido como 

instrumento promotor do conhecimento. Assim este trabalho veio ampliar as inquietações 

nas mais diversas possibilidades de formação aproximando o processo bilateral aluno-

professor residente em construção coletiva daquilo que compreendemos como programas 

formativos e em particular o Residência Pedagógica – RESPED. Nesse caminho, a Prática 

como Componente Curricular – PCC, precisa ser mais bem discutida nas pesquisas, a fim 

de ressaltá-la como ação definida por Lei e indispensável para uma formação que se 

pretenda qualificada. É preciso expandir as pesquisas sobre formação, relacionando a 

futura atuação profissional e tendo as práticas curriculares como espaço privilegiado de 

elo entre a formação e o ambiente de trabalho (MAFFEI, 2014). 

Diante dos fatos, oferta de conhecimentos entre o estágio curricular e o início da 

carreira docente, embora, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, não tenha 

contemplado a educação física no ensino médio, podendo-se nesta fase de formação 

acadêmica, deixar de expandir o conhecimento por falta de provocações atuais à 

valorização destes povos que muito resistiram às inconsequências da exploração e vem 

perdendo a autonomia perante o estado.  
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A ANÁLISE DA DIVERSIDADE CULTURAL NO CONJUTO DE AUTORES 

 

A diversidade cultural, de acordo com Kiyindou (2005), pode ser entendida como 

a multiplicidade de culturas, subculturas e populações que compartilham de valores e 

ideais comuns em cada grupo. O mesmo autor alega que esse termo também viria a ser 

usado para definir a coexistência de diferentes culturas em um mesmo espaço.  

Para Hanashiro e Carvalho (2005), a diversidade cultural é definida como a 

representação de pessoas pertencentes a grupos claramente distintos do ponto de vista de 

suas culturas, vindo a ser a mistura de indivíduos diferentes culturalmente em uma 

sociedade na qual essas culturas são compartilhadas.   

Gomes (2007, p. 17), por sua vez, acredita que a diversidade cultural “pode ser 

entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças” que vão além das 

características genéticas visíveis descritas pelos fatores biológicos, mas são criadas pelas 

pessoas em um meio social também produzido por estas. Além disso, Os PCN’s 

apresentam algumas dificuldades estruturais pelo fato de serem construídos com base em 

reformas curriculares ocorridas na Espanha e na Inglaterra, uma cópia de modelos de 

outros países com contextos completamente distintos do nosso. O Estado brasileiro, 

inclusive, convocou o mesmo consultor que participou das reformas nesses países, o 

psicólogo espanhol César Coll (RODRIGUES, 2006). 

Entretanto, no começo do projeto que delimita uma quebra de barreiras no 

conhecimento, pois, ressalta que observar um grupo pode inspirar reflexões e ações que 

comprovem a eficácia dos quatro pilares da educação: aprender  a  conhecer; aprender a 

fazer; aprender a ser e  aprender a viver juntos, resume-se em valores os quais podemos 

transpor até filosoficamente. Logo o pilar aprender a ser pautado no dever de que a escola 

promova o desenvolvimento total da pessoa, segue, da mesma forma, a reflexão até aqui 

desenvolvida com os outros pilares. É a exigência de um mundo em transformação, 

dinâmico, em que “o desenvolvimento dos serviços exige, pois, cultivar qualidades 

humanas que as formações tradicionais não transmitem, necessariamente e que 

correspondem à capacidade de estabelecer relações estáveis e eficazes entre as pessoas” 

(Delors, 2001, p. 95).  Essa mesma exigência é transportada para a educação 

institucionalizada, a fim de reestruturar o ensino para a personalização de forma que, 

“todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que 

implica, por parte de cada um, a capacidade de se responsabilizar pela realização do seu 

projeto pessoal” (Delors, 2001, p.16). 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo é uma pesquisa descritiva com delineamento transversal. 

Participaram do estudo 131 estudantes entre 14 e 18 anos, de ambos os sexos (36% do 1 

ANO), (33% DO 2 ANO) e (31% do 3 ANO) com uma única aula semanal de educação 

física no ensino médio em uma Escola Estadual, localizada no bairro Lagoa do Mato – 

Mossoró/RN. 

Para verificar e entender o ponto de vista dos alunos utilizou-se uma discussão 

através da apresentação de um documentário e fatos históricos que resultou na construção 

de materiais para a aula prática sobre jogos indígenas, E que através dessa vivencia 

resultou em    uma entrevista semiestrutura com perguntas fechadas, divididas em 3 itens, 

sendo estes: A, B e C, onde quatro destas perguntas abordavam sobre as Práticas 

Indígenas nas aulas de Educação Física e as outras quatro mencionavam a respeito dos 

Jogos Indígenas. O tratamento das respostas obtidas foi feito através da Análise de 
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Conteúdo de Bardin (2011), onde garantiu-se o anonimato dos alunos participantes da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das respostas obtidas nos questionários, foi optado por catalogá-las em 

duas categorias, a saber: Práticas Indígenas nas aulas de Educação Física e Jogos 

Indígenas. Cabendo ressaltar que os alunos entrevistados são estudantes do ensino médio 

de Escola Pública Estadual do período noturno, sendo esta, localizada na cidade de 

Mossoró/RN. 

Evidencia-se que, no que diz respeito à metodologia aplicada durante as aulas de 

Educação Física sobre as práticas indígenas, os alunos puderam participar de forma 

proveitosa, vivenciando algumas das modalidades dos jogos desta cultura, sendo estes, 

lançamento de lança, corrida com tora, a corrida de velocidade, a luta, o arremesso de 

dardo e o tiro com arco e flecha, cabo de guerra, que possibilitaram aos alunos um pouco 

do conhecimento por meio da prática. A aula foi toda adaptada aos recursos possíveis 

disponibilizados pelos alunos e pelos residentes do RESPED, onde, além disso, os alunos 

puderam confeccionar seus próprios matérias para realização da aula. Todavia, para 

melhores resultados foram descartados cinco perguntas que tinham sentido idênticos e 

outras não tão claras. Portanto, os alunos (51,90%) em sua grande disparidade disseram 

que foi adequada, tendo em vista a sequência pedagógica utilizada no transcorrer da 

exposição sobre esta. 

A autora Oliveira (2001 e 2005) retrata em suas pesquisas os objetivos de uma 

Sequência Didática, aos olhos do aluno e do próprio executor da atividade, que nesse cabe 

o professor:  

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE IDEIAS RELEVANTES 

 

Práticas Indígenas nas aulas de Educação 

Física 

- Metodologia adequada das aulas; 

- Material insuficiente para a prática; 

- Espaço adequado; 

- Apreciação das práticas Indígenas; 

 
 

 

Jogos Indígenas 

- Importância da discussão dos jogos 

indígenas na escola; 

- Pouca vivência das práticas indígenas na 

escola; 

- Escassez da discussão dos jogos indígenas 

nas aulas; 

- Visão deturpada sobre a cultura indígena; 

 

 

Quadro 01 estão elencadas as duas categorias de análise com suas respectivas ideias: 
 

- Conduzir os discentes a uma reflexão e apreensão acerca do ensino 

proposto na sequência didática;  

- Almejar que estes conhecimentos adquiridos sejam levados à vida dos 

estudantes e não somente no momento da aula ou da avaliação;  

- Organizar as intensões pedagógicas através de temas, objetivos, 

conteúdo que atendam às necessidades do projeto didático, dos 

professores e dos alunos;  

- Organizar as intensões pedagógicas de tal forma que garanta a 

transversalidade de seus conteúdos temas e objetivos; - Preparar técnica 
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e academicamente o professor, tornando-o capaz de fomentar e 

propiciar a construção dos conhecimentos específicos com o grupo 

alunos sob sua responsabilidade, posto que seja fundamental que se 

procure, através de pesquisas, ter conhecimentos prévios que 

ultrapassem o sensu comum, o óbvio (OLIVEIRA, 2001, p. 74). 

 

Contudo, Segundo Zabala (1998) sequências didáticas são:  
 

[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 

para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos [...] 

(ZABALA, 1998 P.18). 

 

Em relação ao material utilizado para as aulas, os alunos em sua grande maioria 

afirmaram (em 48%) que estes eram insuficientes, pois no processo participativo houve 

acordo de construção prévia tais como: (arcos, flechas, zarabatanas, petecas, lanças e etc.) 

para a prática das atividades realizadas, pois alguns ficavam muitos sem nenhum tipo de 

material e desta forma permaneciam um pouco dispersos das práticas corporais.  

Entretanto, se tratando do espaço em que as aulas foram realizadas, os 

participantes pontuaram (em 70,99%) este como totalmente adequado para realizar as 

atividades, onde o mesmo era amplo, ventilado e bem estruturado para tal prática. 

Segundo XAVIER (apud GANE, 1971) Recursos ou meios para o ensino se referem aos 

vários tipos de componentes do ambiente de aprendizagem que dão origem à estimulação 

para o aluno, ou seja, meios materiais que se dispõem para conduzir a aprendizagem.  De 

acordo com XAVIER (apud TERRA, 1975) consideram os recursos didáticos 

pedagógicos como instrumentos de grande valor para a Educação Física porque concentra 

o educando, desperta e focaliza o seu interesse, promovendo a integração da prática com 

teoria, facilitando a sua compreensão. 

No que se refere a apreciação das práticas indígenas, os alunos (em 51,90% ) 

relataram que voltariam a praticar tais atividades, pelo fato de serem algo novo, prazeroso 

e, consequentemente, chamarem a atenção deles, pois o fato de conhecer uma cultura 

nova os fazem ter novos conhecimentos e possibilidades de conhecer o diferente. É 

necessário valorizar cultura dos povos indígenas pois as mesmas constituem em um 

acervo cultural riquíssimo e na maioria das vezes desconhecidos pela sociedade brasileira. 

Por isso é pertinente a valorização de práticas corporais nas escolas urbanas dessas 

culturas seculares (SEED,2008). 
Tratando-se dos jogos indígenas, visando a importância da contribuição por meio 

da discussão destes jogos na escola, os alunos (em 57,25%) acharam imprescindível a 

atuação do professor para que houvesse argumentação sobre tal cultura, pois de fato, o 

povo indígena precisa ganhar espaço no âmbito escolar e ser vislumbrado pelos alunos e 

corpo docente. 

Todavia, por mais que os alunos dissessem achar de suma importância a presença 

dos jogos indígenas na escola, estes (em 78,62%) falaram que quando se tratava de aulas 

práticas de Educação Física sobre o tema, a escassez tomava de conta, onde não tinham 

a oportunidade de vivenciar os jogos e por meio deles, ter a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre tal cultura. 

Dessa forma, a Educação Física Escolar é o espaço que permite ao aluno 

experimentar os movimentos, desenvolver uma consciência corporal e uma consciência 

dos motivos que levam à prática desse movimento (DREWS, et al., 2011). Todavia, faz-

se necessário que o professor possibilite a vivência com a turma para que esta venha a ter 

o contato mais próximo com a cultura do povo indígena. Além da pouca vivência dos 
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jogos indígenas, os participantes (em 52,67%) da pesquisa disseram que também há 

ausência da discussão nas aulas sobre o assunto, impossibilitando o aprendizado dos 

alunos sobre o conhecimento acerca desses jogos, deixando desta forma, uma lacuna 

aberta para a compreensão da cultura indígena. 

Nesse sentido, falta a compreensão da legitimidade da Lei nº 11.645/2008 para 

que possamos incluir Jogos Indígenas no currículo das escolas e nas aulas de Educação 

Física, oportunizando esse contato desde a formação inicial de professores/as. 
Contudo, apesar das práticas realizadas sobre os jogos indígenas, os alunos (em 

44,27%) afirmaram que seu pensamento sobre a cultura indígena no Brasil não mudou, 

continuando desta forma com uma visão deturbada sobre a importância destes povos para 

a nossa sociedade, sem contar com seu lugar de privilégio nas aulas de Educação Física. 

Como foi visto a educação física tem como objeto de estudo, a cultura corporal, sendo 

estas representações de um campo vasto que engloba a produção de práticas expressivas 

e comunicativas que, se apresentam a partir da expressão corporal. Conforme Carvalho e 

Ferreira (2018), é importante abarcar mais que a questão física, o processo de ação-

reflexão-ação sobre a prática deve estar presente. Logo, em suas dinâmicas torna-se 

necessário estimular a reflexão, isto firma uma educação voltada à transformação social.  

 

CONCLUSÃO 

 

A leveza nesta vivência fomentou a este grupo a conscientização da existência da 

cultura indígena no contexto atual, que foi expresso através da pesquisa e da vivência 

proporcionada pelos alunos no âmbito escolar. Onde pode-se construir coletivamente o 

que somos enquanto profissionais da educação e promotores partindo do pontapé inicial 

que é basicamente permitir-se enquanto corpo, a possibilidade de expressão através do 

conhecimento de outra cultura. 

Contudo, pode-se concluir que a inserção da cultura indígena dentro das aulas de 

Educação Física é de suma importância para a formação, tanto profissional quanto moral 

dos alunos, pois a diversidade cultural presente em nosso país é bem ampla e é digno de 

destaque dentro do ambiente escolar e ter a devida representatividade que merece. 
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RESUMO 

No presente trabalho intencionamos compreender e consequentemente apresentar como 

se estabelece a epistemologia no continente africano, particularmente em relação ao 

processo de desmistificação dos estereótipos construídos a partir da ótica eurocêntrica. 

Por sua vez, o estudo apresentado é decorrente de uma pesquisa bibliográfica, de cunho 

qualitativo, com ênfase nas discussões realizadas por Cardoso (2011), Gomes (2005) e 

Bhabha (1998). Assim, consideramos que as abordagens que tangenciam o conhecimento 

e o perpetuam na esfera científica e acadêmica estão intrinsicamente relacionadas ao 

poder. Este se associa a uma dada hegemonia que foi construída historicamente na 

sociedade e é solidificada mediante a naturalização dos estigmas, que privilegia 

determinados saberes, em detrimento de outros. Desse modo, buscamos ampliar os 

horizontes rumo à descolonização do olhar, como exercício valorativo para a democracia 

epistemológica e desconstrução das verdades postas, como inquestionáveis. Os resultados 

indicam a necessidade de rompimento com as imposições ideológicas que se apresentam 

assimetricamente de modo estereotipado no decorrer da trajetória educativa, por 

intermédio da desnaturalização das desigualdades presentes no meio social. A realidade 

é construída/reconstruída continuamente pelos sujeitos, o que torna as injustiças passíveis 

de questionamentos e enfrentamentos.  

 

Palavras-chave: Relação saber-poder. Epistemologia. Descolonização do olhar. 

Continente Africano.  

 

 

INTRODUÇÃO  

Inicialmente é válido explicitar que embora estejamos nos propondo a realizar 

enunciações sobre o continente africano com relação ao conhecimento científico, não é 

nossa intenção promover/reproduzir generalizações, pois o referido contexto geográfico 

possui dimensões imensuráveis por se estabelecer como espaço social de vivências 

específicas no que tange países, regiões, cidades e comunidades, com seus respectivos 

povos. 

Diante disso, buscaremos trabalhar com a epistemologia por um viés 

emancipatório, considerando que existe a necessidade de nos desassociarmos dos estudos 

realizados unicamente pelo parâmetro eurocêntrico, onde é demarcado padrões de saberes 

que atribui majoritariamente positividades para sua sociedade civil/científica, e permeia 

de estigmas o meio social/ciência africana, de modo generalista e estereotipado. 

O conhecimento é algo que estar presente em qualquer conjuntura, seja essa 

descrita como desenvolvida ou em desenvolvimento. Devido esse fato, defendemos 

enquanto sujeitos sociais a extrema relevância e validez da epistemologia africana no 

campo da cientificidade, principalmente advinda de lá, tendo em vista as potencialidades 

existentes e a necessidade de igualdade na socialização dos variados saberes.  

Então, é preciso estarmos cientes das relações de poder assimétricas que permeiam 

a esfera acadêmica, mediante a legitimação dos conhecimentos. Não é por acaso que 
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temos a circulação de conteúdos tão superficiais e minoritários quando se trata de África. 

Portanto, a desmistificação desse percurso no âmbito das instituições educacionais é 

possível, a partir de uma luta contra-hegêmonica no campo científico.   

Para a explanação das ideias que fundamentam nosso trabalho, o dividimos em 

duas sessões. O primeiro tópico é denominado “contextualização do conhecimento no 

continente africano” e o segundo “desenhando uma trajetória para o enfrentamento dos 

esteriótipos”. No presente texto buscamos contribuir inclusive com a discussão 

relacionada a questão étnico racial em associação com a produção do conhecimento, que 

é tão importante e urgente no setor educacional. Este, se relaciona intrisicamente aos 

nossos posicionamentos na sociedade.  

 Esperamos estar contribuindo para que a compreenssão acerca da espistemologia  

africana se expanda, a partir de outras bases, que são contrárias as que tem sido postas de 

modo hegemônico. Isso, se refere a intencionalidade de agregar forças para a 

desmistificação dos estereótipos constituídos mediante o prisma eurocêntrico. A 

igualdade que estamos constantemente buscando é com base na não negação do outro, 

que é diferente. No entanto, este não deve ser retratado com bases subalternizadas. 

Lembramos que os mecanismos de subalternização não acabaram com o fim da ocupação 

colonial.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO NO CONTINENTE 

AFRICANO  

 

  A epistemologia africana configura-se como um salto de luz, mediante duas vias: 

a produção de conhecimento sobre si e a busca contínua a favor da desconstrução dos 

preconceitos e estigmas que são interligados ao continente africano, por intermédio de 

uma visão distorcida da realidade, que apresenta-se como diversa e plural, ao invés de 

homogênea, como a perspectiva centralizadora defende.  

 A partir das distorções realizadas por cunho predominantemente europeu, há a 

constituição de saberes ditos científicos sobre o continente, que engloba teorias raciais47. 

Estas colocam o negro em situação de desfavorecimento, juntamente com seus aspectos 

socioculturais. Diante disso, reside a relevância do saber endógeno com caráter 

desmistificador dos primas constituídos sobre África.  

 No entanto, frisamos conforme as disposições de Kaphagawan e Malherbe (2002, 

p. 2) que “os caminhos através dos quais os africanos, chegam ao conhecimento, ou ao 

que afirmam conhecer que algo é o caso, pode ser diferente das formas como um chinês 

ou europeu, por exemplo, chegariam a sua afirmação de conhecimento”. Isso denota que 

há uma série de variações no acesso a epistemologia e esse fator está articulado inclusive 

a contextos e particularidades.  

 Em África há vivências específicas, relativas aos variados povos.  Essa questão, 

pode ser mencionada para problematizar o percurso singular rumo a consolidação 

contínua do conhecimento. Porém, a epistemologia está associada tanto a visões mais 

universalistas48, quanto relativistas, a qual acreditamos ser a mais plausível, pois vivemos 

em uma sociedade multicultural, o que não permite a realização coerente de 

homogeneizações. 
 

Qualquer que seja sua forma, o multiculturalismo está relacionado com 

a política das diferenças e com o surgimento das lutas sociais contra as 

                                                           
47 Produtoras e reprodutoras de preconceitos e discriminações.  
48 Não considera especificidades no que tange o conhecimento. Pregando, uma verdade epistemológica 

absoluta. 
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sociedades racistas, sexistas e classistas. Por isso, a discussão sobre 

multiculturalismo deve levar em conta os temas da identidade racial e 

da diversidade cultural para a formação da cidadania como pedagogia 

anti-racista. (MUNANGA, 2004, p. 346). 

 

  Atrelada a questão em tela, sabemos que um sistema que torna determinadas 

diferenças inferiores no panorama social, reforça a hierarquia que vivemos. Assim, é 

preciso considerarmos ainda, com base nas questões epistemológicas que estão sendo 

apresentadas que não há unicidade de conhecimento, pois existem enfoques/olhares 

múltiplos, assim como áreas particulares sobre os saberes científicos. A título de 

exemplificação, dispomos como se estabelece e é vizualizada a questão do conhecimento 

em África, pois: 
 

Os sábios são os anciãos das tribos, pessoas cuja sabedoria e 

conhecimento das tradições, do folclore, valores, costumes, história, 

hábitos, gostos e desgostos, do caráter e pensamento de seu povo, são 

muito grandes. Os sábios são os porta-vozes de uma cultura. Eles são 

chamados por pessoas comuns para julgamentos oficiais e decisões 

sobre os mais diversos assuntos. Os sábios da sociedade tradicional 

africana são uma rica fonte de ideias filosóficas, a matéria-prima de 

muitos filósofos profissionais africanos que visam sistematizar a 

filosofia popular de determinadas sociedades, comunidades linguísticas 

ou grupos étnicos africanos. (KAPHAGAWAN;MALHERBE, 2002, 

p.13-14).  

 

O conhecimento pode estar interligado tanto ao saber científico, quanto 

tradicional, dependendo do contexto. O fato indicado acima agrega um caráter 

potencializador para uma determinada sociedade e epistemologia, devido alicerçar-se no 

saber local, em um período histórico onde a globalização49 se consolida assimetricamente 

e busca homogeneizar o conhecimento, a partir dos modelos referentes aos centros de 

poder.  

No entanto, é válido explicitar que a epistemologia africana está envolta a diversos 

desafios, dentre eles, a questão dos recursos e a superação dos resquícios relacionados ao  

período colonial, que abrangeu/abrange corpos e mentes numa perspectiva de 

aprisionamento. Como decorrência, há a repercussão de estigmas associados ao dado 

recorte temporal e ao prisma de que a África não é capaz de produzir sua própria 

epistemologia. Sobre essa discussão Cardoso (2011, p.322) nos dispõe que:  
 

A escassez de recursos de pesquisa essenciais para os Estudos 

Africanos tem tido efeitos na produção do conhecimento independente 

sobre o continente; mais e mais o conhecimento produzido em África 

parece estar cada vez mais baseado em pesquisas encomendadas para 

utilizadores específicos que solicitam e pagam por elas. (CARDOSO, 

2011, p.322).   
 

Nesse encadeamento, é possível que haja a intencionalidade de solidificar a 

reprodução da sociedade numa relação de subordinadores e subordinados, por intermédio 

da utilização de novas ferramentas de controle relativas a  manutenção das hierarquias.  

O fato das pesquisas partirem de encomendas nos faz pensar que pode haver distorções. 

Afinal, isso se refere a um “olhar de fora”, sob a posição de “superioridade”. 

                                                           
49 Os saberes referentes a África são marginalizados, inclusive no paradigma da globalização, devido aos 

processos de dominação que estão em cena na sociedade.  
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Apesar de termos visto que o conhecimento não parte unicamente do campo que 

denominamos por científico, é viável que explicitemos sobre as universidades no 

continente africano, por ser um locús social que também nos remete a ideia de produção 

e publicização dos saberes. Uma das características em relação ao nascimento das 

universidades no continente africano é a associação com universidades europeias, o que 

possibilita desde então uma dependência, onde o dita metrópole do mundo 

implica/materializa seus desígnios a partir da epistemologia. 

Vemos, que a colonização se estabelece também pela via do âmbito acadêmico, 

mediante a supremacia de determinada ótica, em detrimento de outra. Isso repercute na 

perpetuação da dualidade referente a dominantes e dominados. Ademais, é crucial 

expressar que existe ainda uma desigualdade em torno das áreas de conhecimento. Assim, 

as ciências sociais sofrem descrédito em comparação as demais existentes.  
 

As condições para pesquisas das ciências sociais em África são na 

maior parte dos casos muito precárias. Apesar de sua prática exigir 

investimentos muito menos avultados do que as ciências naturais, o seu 

adequado exercício não deixa de requerer determinadas condições, 

incluindo infraestruturas. (CARDOSO, 2011, p. 308). 

 

Trazemos ao cerne da problematização a necessidade de uma universidade que 

não somente esteja situada em África, mas que se estabeleça em função do referido 

continente. Ou seja, em África e sobre África, tendo em vista a urgência em 

potencializarmos a desmistificação das verdades postas, pelas nações imperialistas. 

Embora reconheçamos que estamos vivenciando um mundo global e que não é possível 

nos apartarmos da globalização, é preciso nos atentarmos para as relações de poder 

desiguais que repercutem inclusive na produção e repercussão dos conhecimentos 

científicos. 

A universidade é uma importante instância para a sociedade, contudo é 

fundamental determinados aspectos para fomentá-la. Esse fato abrange os investimentos 

para a realização de pesquisas, que é um viés propulsor da constituição do conhecimento. 

Mas, para que isso seja possível é crucial que os aspectos políticos de um dado meio 

social apresente as ferramentas necessárias.  

 
Ao longo dos anos 70, os constrangimentos financeiros e a deterioração 

no clima político nacional verificada num número crescente de países 

africanos tiveram efeitos adversos nas universidades com a 

conseqüência de que elas gradualmente se fecharam sobre si próprias 

tornando-se quase provinciais, e até mesmo paroquianas. Esse 

paroquianismo se intensificou na mesma linha senão na mesma 

proporção que a velocidade de enfraquecimento verificado no ambiente 

do ensino e da pesquisa, uma deterioração que incluiu o colapso do 

sistema de grupos de discussões e seminários, a erosão da base de 

financiamento da pesquisa, a decomposição de infraestruturas físicas, o 

colapso de bibliotecas. (CARDOSO, 2011, p. 306). 

 

 

 Apesar dos entraves que estão sendo apresentados, é relevante evidenciarmos as 

iniciativas/ações exitosas. Uma das tais é a existência da CODESRIA (Conselho para o 

Desenvolvimento de Pesquisa em Ciências Sociais em África) que tem sido um 

importante mecanismo para a publicitação do conhecimento produzido em África e sobre 

África. Isso é valorativo pois expande as fronteiras da área de pesquisas em ciências 

sociais no continente africano. Nessa perspectiva Cardoso (2011) dispõe que: 
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Há uma tendência que considero positiva em muitos trabalhos 

apresentados que é a utilização crescente de autores africanos no 

argumentário dos trabalhos. Podemos falar de uma apropriação ainda 

tímida, mas certamente significativa se compararmos a situação de há 

uma ou a duas décadas atrás. Esta abertura a contribuição dos africanos 

reflete-se igualmente em termos dos objetos e dos países de estudo. A 

impressão que me fica é que a África dos Estudos Africanos em 

Portugal, deixou de ser a África de Língua Oficial Portuguesa para 

passar a ser simplesmente África. (p. 304). 
 

Acreditamos que esse direcionamento de pesquisa é relevante, pois fomenta a voz 

dos estudiosos africanos no processo de desmistificação dos estereótipos constituídos 

sobre África desde o período colonial. A produção do conhecimento pela via de 

emancipação é importante. A epistemologia que está em cena no setor da educação tanto 

pode fomentar, quando desconstruir os preconceitos e discriminações.  

 

DESENHANDO UMA TRAJETÓRIA PARA O ENFRENTAMENTO DOS 

ESTEREÓTIPOS 

 

 Compreendemos que o processo de seleção dos conhecimentos a estarem 

presentes na escola, são oriundos de jogos de poder e disputas. Desse modo, os saberes 

referentes ao continente africano são pouco trabalhados na instituição educacional e 

quando se materializam50 é por intermédio de um enfoque negativo. A história do referido 

continente foi/é contada e escrita predominantemente sob a tutela do olhar colonialista.  

 Com isso, há os estereótipos que são reproduzidos. Estes, ocasionam logicamente 

a perpetuação dos estigmas sobre África e consequentemente afrodescendentes. É 

indispensável que reflitamos sobre a seletividade de conteúdos na educação e nos 

questionemos sobre o motivo pelo qual determinados saberes e vozes se sobrepõe a 

outros/as. Assim, é fundamental que visualizemos as questões estereotipadas, como: 

 
Ponto primário de subjetificação no discurso colonial, tanto para o 

colonizador como para o colonizado, é a cena de uma fantasia e defesa 

semelhantes – o desejo de uma originalidade que é de novo ameaçada 

pelas diferenças de raça, cor e cultura [...] o estereótipo não é uma 

simplificação porque é uma falsa representação de uma dada realidade. 

É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de representação 

que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do Outro 

permite), constitui um problema para a representação do sujeito em 

significações de relações psíquicas e sociais. (BABHA, 1988, p. 117).  

 

 É nítido que o panorama que estamos inseridos na atualidade não é algo dado, mas 

construído com base numa visão e lócus privilegiado. Somos seres sociais diversos e 

devemos ser mencionados e retratados nos meios formadores de opinião, com base na 

nossa diferença, portanto, em bases igualitárias (BABHA, 2011). Esse fato se configura 

como um desafio e cremos que a educação seja uma ferramenta relevante para 

enfrentarmos o entrave, pois os saberes advindos de África e sobre África ainda são 

marginalizados.  

 Para que possamos usufruir direta e/ou indiretamente de uma ação educativa 

problematizadora e “emancipadora” é fundamental que nos seja concedido efetivamente 

                                                           
50 Na maioria dos casos.  
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o poder de significar, tanto na constituição dos conhecimentos a serem socializados nas 

escolas, quanto na reconfiguração da formação dos professores, justamente para que os 

profissionais em menção sejam um instrumento para alcançarmos a nossa finalidade, que 

é a justiça social ancorada na justiça escolar a serviço do combate ao racismo.   

 
O entendimento conceptual sobre o que é racismo, discriminação racial 

e preconceito, poderia ajudar os(as) educadores(as) a compreenderem a 

especificidade do racismo brasileiro e auxiliá-los a identificar o que é 

uma prática racista e quando esta acontece no interior da escola. Essa é 

uma discussão que deveria fazer parte do processo de formação dos 

professores. Porém, é necessário que, na educação, a discussão teórica 

e conceptual sobre a questão racial esteja acompanhada da adoção de 

práticas concretas. Julgo que seria interessante se pudéssemos construir 

experiências de formação em que os professores pudessem vivenciar, 

analisar e propor estratégias de intervenção que tenham a valorização 

da cultura negra e a eliminação de práticas racistas como foco principal. 

Dessa forma, o entendimento dos conceitos estaria associado às 

experiências concretas, possibilitando uma mudança de valores. Por 

isso, o contato com a comunidade negra, com os grupos culturais e 

religiosos que estão ao nosso redor é importante, pois uma coisa é dizer, 

de longe, que se respeita o outro, e outra coisa é mostrar esse respeito 

na convivência humana, é estar cara a cara com os limites que o outro 

me impõe, é saber relacionar, negociar, resolver conflitos, mudar 

valores. (GOMES, 2005, p. 149).  

 

 Não estamos aqui prescrevendo uma “receita” para o enfretamento ao racismo e 

as decorrências advindas deste, mas trazendo à tona alguns elementos para pensarmos 

sobre o caminho que precisamos trilhar para pudermos superar a desigualdade racial. 

Assim, é indispensável estranharmos e desnaturalizarmos as práticas racistas e de 

sobreposição que ocorrem no nosso cotidiano. Para isso, é crucial que vejamos essa 

questão como problemática, ao invés de natural.  

 
Tratamos a África de forma preconceituosa. Reproduzimos em nossas 

idéias as notícias que circulam pela mídia, e que revelam um Continente 

marcado pelas misérias, guerras étnicas, instabilidade política, AIDS, 

fome e falência econômica. Às imagens e informações que dominam os 

meios de comunicação, os livros didáticos incorporam a tradição racista 

e preconceituosa de estudos sobre o Continente e a discriminação à qual 

são submetidos os afrodescendentes aqui dentro. (OLIVA, 2003, p. 

431).  

 

 A escola não pode contribuir para a constituição de sujeitos racistas mediante a 

perpetuação dos conteúdos que mascaram/distorcem as diferenças. Trabalhar com a pauta 

étnico racial através dos conhecimentos acadêmicos/escolares significa um compromisso 

com a melhoria das disparidades e injustiças associadas a nossa realidade. É fulcral nos 

determos aos fatores presentes/permeados na sociedade para promovermos as 

contextualizações na dinâmica educativa. A mera “transmissão” dos saberes 

historicamente constituídos não nos cabe.  

 Os conhecimentos relativos a África também tem algo de relevante a ensinar aos 

sujeitos, do mesmo modo que determinados enfoques que estão de acordo com as demais 

epistemologias. Porém, a legitimação torno dos saberes que devem ser socializados, 

decorre de modo desigual. A questão do conhecimento africano que se interliga a 

discussão afrodescendente precisa de reconhecimento. Sabemos que há uma centralização 
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hegemônica do conhecimento produzido sobre/na Europa. Isso logicamente recai sobre 

as escolas e os estudantes, embora de forma não linear.  

 Racismo, estereótipos e relações de poder em torno da educação se constituem 

como um fato. Então, é essencial que o enfrentemos. As particularidades em torno da 

cultura e raça geraram/geram na sociedade um desconforto, e consequentemente 

repercutem em ações que buscam homogeneizar, segregar, oprimir e inferiorizar. É 

fundamental traçarmos estratégias para desconstruir as perspectivas racistas e 

estereotipadas que estão em cena por intermédio do ideário e das ações decorridas pelos 

sujeitos sociais.  

É urgente que reconstruamos nosso posicionamento em relação a diversidade, 

mediante aparatos mais igualitários e desmistificadores. Essa necessidade tange a 

valorização das culturas que foram e continuam sendo marginalizadas, colocando-as em 

“pé de igualdade”51 com as práticas culturais, que até a atualidade, ou seja, século XXI, 

ainda são mantidas em hegemonia.  

 Para que a dada intencionalidade seja alcançada é preciso que a história sobre o 

continente africano seja recontada. Desta vez, com estudiosos africanos participando do 

processo. Sabemos que em África, há potencial para isso. Ademais, existem incontáveis 

africanos da diáspora que se dedicam a problematizar os estigmas que foram/são 

historicamente constituídos.  

 Portanto, é válido ressaltar que a África em si é plural. Cada ponto geográfico é 

específico, o que não oportuniza que generalizações sejam efetuadas. É essencial que nos 

desvinculemos do trabalho simplista sobre África. Realizar apontamentos sobre o 

continente não é suficiente pois é essencial o aprofundamento no desencadear da ação 

pedagógica sobre a temática, pois: 

 
Os paradigmas da tradição europeia, exportados, para as terras 

conquistadas e, muitas, vezes, impostos de forma arbitrária, 

constituíram um dentre os muitos aspectos associados à violência da 

colonização, uma vez que operaram a serviço de uma lógica binária – 

centro/margem, colonizador/colonizado – que promoveu a 

universalização espúria da identidade europeia e seus valores culturais 

hegemônicos, submetendo as produções culturais e estéticas locais a 

hierarquias de valor, com a consequente subtração de sua diferença e de 

sua significação nas genealogia das histórias e das produções locais, via 

de regra classificadas como bárbaras ou primitivas, exóticas e 

deficitárias em relação aos padrões definidos como ocidentais. 

(SCHMIDT, 2011, p.21).  

 

 Estamos associados a uma complexibilidade e não será nos referindo a África 

pontualmente que conseguiremos resultados satisfatórios. Estes, são primordiais tanto no 

interior das escolas, quanto para além dos muros das instituições escolares. O ser social 

não se desvincula do seu eu. Ou seja, o aluno é também o sujeito que atua na sociedade. 

Há uma interligação do que acontece dentro e fora da escola e precisamos nos atentar 

para essas questões.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As reflexões realizadas a partir das leituras que subsidiaram o presente trabalho, 

podem ser descritas como extremamente relevantes para a reconstituição contínua do 

                                                           
51 Igualdade aqui não significa a neutralização das diferenças.  
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educador/pesquisador, considerando que o rompimento com as prisões científicas que são 

postas assimetricamente no meio acadêmico/cientifico é indispensável no decorrer da 

trajetória educativa, a partir da consideração que vivemos numa sociedade plural.  

É preciso descolonizarmos nossos estudos para em consequência, desvincularmos 

as mentes dos preconceitos semeados e repercutidos desde o período colonial na educação 

formal. Esta, é uma instância de influência considerável para a formação humana. 

Compreendemos que é fundamental somarmos esforços para que diferentes 

epistemologias sejam respeitas e legitimadas.  

Para isso, é central que busquemos ampliar nossos estudos e enfoques. A 

unicidade de perspectiva científica é maléfica para a educação, pois tende a negligenciar 

as zonas perifericas relativas aos saberes, tendo em vista que na esfera acadêmica, assim 

como na sociedade, há um centro que detêm majoritariamente o controle e a centralidade 

das dinâmicas sociais. Os estudantes precisam ser conhecedores dessa dinâmica.  

Por isso, reivindicamos que a epistemologia africana tenha espaço ampliado, para 

que possa ser equivalente a ótica europeia, por exemplo. Assim, a instituição escolar 

poderá se tornar mais democrática como uma instituição de combate ao preconceito e as 

discriminações, que interligam-se a questões etnico raciais. A escola e os agentes 

escolares não podem se furtar do enfrentamento aos desafios que foram apresentados no 

decorrer desse texto.  
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RESUMO 

Este artigo aborda a discussão conceitual sobre a importância das políticas educacionais 

para pensar as diferenças culturais nas esferas sociais que permeiam os conflitos e 

interesses no espaço escolar. É utilizada como referência teórica a sociologia das 

ausências e emergências, no sentido de perceber os desperdícios dessas experiências 

sociais. Através de pesquisa o trabalho faz análise documental dos limites e possibilidades 

das orientações que compõem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio 

articulado à teoria de Guacira Louro sobre os corpos educados pela escola e a necessidade 

das orientações sexuais como uma política importante e necessária para se pensar a 

questão da pluralidade cultural. 

 

Palavras-chave: Multiculturalismo. Gênero. Política educacional  

 

 

INTRODUÇÃO 

Os debates contemporâneos acerca da relação entre educação e cultura podem 

auxiliar a análise e a compreensão sobre as políticas educacionais e a pluralidade cultural 

no Brasil. Na América Latina e no Brasil, os movimentos sociais relacionados à 

emancipação social, protagonismo juvenil e com perspectivas democráticas vêm 

influenciando as propostas de promoção de direitos humanos e políticas sociais. 

Desde a abertura democrática pós-ditadura militar, os governos, que se sucederam 

no Brasil a partir do final da década de 1980, têm incluído o tema da pluralidade cultural 

em suas políticas educacionais. Este trabalho discute a importância de uma reflexão sobre 

a relação entre educação e cultura para a compreensão da diversidade cultural e dos 

conflitos que envolvem interesses sociais no âmbito da escola, instituição que tem 

potencial para se tornar o espaço onde a cultura pode ser pensada de forma mais 

abrangente. 

Para Candau (2008), a escola é o espaço propiciador do cruzamento de culturas, 

mesmo em meio a construtos sociais de estereótipos e estigmas interiorizados pelos 

indivíduos, que tendem a descaracterizar e silenciar o que para o grupo hegemônico 

parece estrangeiro, abjeto ou diferente. Para esta autora, não pode haver educação que 

não esteja imersa nos processos culturais situados em determinados contextos sociais. 

Camus (1982) retrata, de forma metafórica, a percepção sobre o estrangeiro como o 

diferente, o estranho, ou o abjeto.  

No presente trabalho são destacados os modos como a cultura brasileira é tratada 

na educação básica, evidenciando o sepultamento das culturas nativas do país por meio 

de formas de segregação cultural, que afetam diretamente negros/as, índios/as e outros 

grupos sociais marginalizados, silenciados ou excluídos. Na tentativa de promover uma 

reflexão sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), publicados em 1997, o 

estudo enfatiza a necessidade de compreensão da pluralidade cultural no ensino, tomando 

essa temática como referência para análise. 

Assim, propõe-se uma reflexão sobre as concepções acerca das orientações 

sexuais e das relações de gênero presentes nos PCN’s, as quais foram retiradas das 

orientações para o currículo em documentos como a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), instituída pela Resolução nº 2, de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CP), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC). 
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Na sociedade brasileira, em decorrência do processo de colonização, as escolas 

passaram a adotar modos de aprendizagem que ocultaram, ou silenciaram as culturas 

nativas e formadoras da nação. Segundo Santos (2002), os processos coloniais acabaram 

levando à não-existência da produção cultural de tudo aquilo que a tradição europeia 

considerasse como não sendo cultura. Para Santos (2002), o principal problema das 

construções histórico-sociais da colonização consiste no fato de que a abertura de 

produção cultural e compreensão para os hábitos, saberes, rituais e cosmologias nativas 

estão além da compreensão ocidental. Por meio da colonização, a cultura ocidental se 

tornou hegemônica nas colônias. 

Esses desdobramentos são oriundos do processo de racionalização universal 

proposto pela Europa, que atingiram diretamente os processos de ensino e escolarização 

no Brasil. O modo de produção do conhecimento eurocêntrico torna-se hegemônico por 

meio de relações complexas de poder. Como evidencia Foucault (2006), o poder foi a 

condição de possibilidade de formação histórica dos sujeitos, pois o sujeito é produzido 

pelo poder e subordinado a ele.  

No Brasil, por exemplo, os colonizadores implantaram, por meio dos jesuítas, um 

sistema de ensino baseado na catequese, levando à disseminação da cultura ocidental em 

detrimento da inferiorização de saberes e cosmologias indígenas e africanas. O processo 

colonial estabelece relações de poder e mecanismos de violência e apropriação de saberes 

das culturas subalternas. Dessa maneira, o nosso modelo de escola se encontra marcado 

por uma visão universalista, homogênea e linear do ensino e da escolarização. 

As orientações sobre pluralidade cultural na educação partem da perspectiva de 

que a escola não pode deixar a questão do multiculturalismo e da diversidade fora do seu 

contexto, pois quando se articulam os problemas emergentes nos contextos local e global 

com os conteúdos e experiências vivenciadas na sala de aula pelos/as alunos/as é possível 

que se estabeleça um diálogo entre os componentes curriculares e o conhecimento que a 

escola almeja propagar. 

Pensar a pluralidade cultural e a orientação sexual como temas transversais para 

o ensino médio requer um esforço do corpo escolar enquanto instituição social formadora, 

no sentido de promover uma formação para a vida. As diferenças culturais trazidas para 

escola por agentes sociais em processo de aprendizagem possuem relação direta com as 

questões sobre gênero e sexualidade. 

A sexualidade é tradada há tempos como tabu e deixada de fora da escola. Como 

acentua Louro (2000), no tocante aos discursos sobre a sexualidade no Ocidente foi 

estabelecida a noção de identidade de forma biológica, fundada em uma suposição acerca 

da natureza humana. Como se todos os indivíduos vivessem os seus corpos e desejos da 

mesma maneira, desconsiderando a ideia da sexualidade como processo psicológico e 

sociocultural plural, no qual os corpos ganham sentido e significado social.  

Desse modo, procuramos analisar como esses temas vêm sendo abordados nos 

PCN’s para o ensino médio e como as noções de multiculturalismo e diversidade podem 

ampliar os horizontes da educação brasileira, no sentido de aproximar o ensino da 

realidade concreta de estudantes no âmbito da escola. 

 

ENTRE CULTURA E EDUCAÇAO 

                

A escola vem se tornando cada vez mais um dos centros de debates do mundo 

contemporâneo. Durante o século XX, a instituição escolar passou a ser vista, nas 

Ciências Sociais, como um fator de conservação e reprodução da desigualdade social. Ela 

é uma das instituições que compõem o projeto civilizatório e que preconizou um modelo 



139 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

de educação universal, onde modernizar se tornou sinônimo de racionalizar. Segundo 

Souza (2009): 
 

A organização do aparato burocrático-institucional do estado moderno 

correspondeu a emergência de uma concepção de relação entre os 

homens sem precedentes na história da humanidade. Somente no estado 

moderno tiveram lugar as ideias de democracia como valor universal e 

de cidadania como expressão de um direito de todos, entre eles o direito 

à segurança, liberdade e à educação. (SOUZA, 2009, p. 115-116). 
 

Não é possível oferecer uma formação ética e cidadã excluindo a singularidade de 

alunos e alunas dentro da sala de aula. O respeito do indivíduo com os outros depende do 

reconhecimento e da valorização das diferenças culturais, no sentido de propiciar o 

diálogo e o intercâmbio de atores e atrizes sociais que não são homogêneos, por mais que 

as estruturas simbólicas e sociais os moldem assim. 

O indivíduo vive no mundo, constituindo-se como ser temporal e histórico. 

Segundo Foucault (2006), existem códigos históricos e sociais que orientam modos de 

subjetivação e formas de existência no mundo. Regras para o corpo, para o pensamento, 

para os sentidos, para a convivência em sociedade, para formar um ethos, são 

estabelecidas por relações complexas de saber e poder. 

Em Mansano (2018), a regra universal e a tentativa de englobar os indivíduos por 

meio da violência inviabilizam o contato com a diferença e com a criação de novas 

possibilidades de existência. O método cientifico moderno se difundiu como modelo de 

racionalização universal. Direcionando o saber por meio da exploração organizada do ato 

de conhecer e dominar a natureza e as pessoas, tornando-se a base da produção 

tecnológica atual, que produz discursos e objetos com procedimentos racionais, ou seja, 

seguindo o paradigma científico eurocêntrico da civilização.  

Vale lembrar que a relação entre educação e cultura não é moderna, situando-se 

em um contexto longínquo, que envolve os processos de criação do mundo simbólico. 

Como Ortega evidencia (1983, p. 131-133), “a cultura e a civilização, de que tanto nos 

envaidecemos, são uma criação do homem selvagem e não do homem culto e civilizado”. 

Assim, povos pré-históricos, considerados selvagens e primitivos, inventaram a cultura 

por meio da invenção de um mundo simbólico e semiótico, representado tanto por 

pinturas rupestres — que retratavam hábitos e rituais — como por códigos linguísticos 

complexos, como os hieróglifos.  

Segundo Ortega (1999), o ensino da cultura é essencial na escola, tendo em vista 

se faz necessário ensinar a viver de acordo com valores que amenizem os conflitos sociais. 

Para o autor, a cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui. Na concepção 

de Kierkegaard (1986), a cultura é tida como o ciclo que o ser humano percorre para 

conhecer a si mesmo, ou seja, os seus traços estão em nós e a educação faria parte desse 

percurso. 

Para Ortega (1983), o indivíduo dispõe de possibilidades ilimitadas de construir a 

sua personalidade. No entanto, vivendo em sociedade, os seres humanos encontram as 

suas possibilidades limitadas a contextos sociais e culturais nos quais estão inseridos. De 

acordo com Sanchez (2010), a vida é ameaçada constantemente por aquilo mesmo que a 

torna possível, a cultura. Trata-se da vida em um sentido biográfico e não biológico. 

Na visão de Santos (2002), é imprescindível a criação de um espaço-tempo para 

que as experiências sociais que estão sendo negligenciadas pela tradição sejam 

valorizadas. Desse modo, observam-se “cinco formas sociais de não-existência 

produzidas por esse globalismo da cultura ocidental: o ignorante, o residual, o inferior, o 

local e o improdutivo. Porque as realidades sociais que elas comportam se tornaram 
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obstáculos ao que hegemonicamente foi outorgado como importante” (SANTOS, 2002, 

p. 248). 

Nas sociedades, as identidades podem ser construídas por meio da distinção, da 

inferiorização, ou da exclusão do outro. Como frisa Goffman (1988), as formas de 

sujeição e estigmatização seriam fabricadas historicamente. No caso do Brasil, são 

construídos estereótipos, representações e mecanismos de estigmatização para 

caracterizar as culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras, assim como os modos de 

identificação que subvertem a heterossexualidade.  
 

Os gregos que tinham bastante conhecimento dos recursos visuais, 

criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os 

quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau 

sobre o status moral de quem os apresentava, uma pessoa marcada, 

ritualmente poluída, que deveria ser evitada, especialmente em lugares 

públicos. (GOFFMAN, 1988, p. 12). 
 

No caso do sistema de ensino brasileiro, a abordagem sobre as culturas indígenas, 

africanas e afro-brasileiras não havia sido evidenciada até a promulgação das leis 

10.639/2003 e 11.645/2008. Neste sentido, saberes, cosmologias, tradições e 

manifestações culturais indígenas, africanas e afro-brasileiras foram silenciadas e 

ocultadas no espaço escolar. Os processos de ensino e aprendizagem reproduziram, no 

sistema educacional, o currículo eurocêntrico que valorizou a cultura europeia e tornou 

invisível as culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras.  

 O distanciamento do povo brasileiro das diferenças culturais que caracterizam o 

país acaba afastando cada vez mais a escola da realidade dos/as seus/suas integrantes. 

Assim, a crise do ensino perpassa pela invisibilidade de culturas consideradas subalternas, 

bem como pela dificuldade da escola de se aproximar do imaginário social de indivíduos 

pertencentes a grupos sociais marginalizados. 

Os temas transversais sobre pluralidade cultural e orientação sexual quando 

articulados podem servir de auxílio para a promoção de políticas públicas de inclusão que 

almejam aproximar a produção cultural de sua difusão no espaço escolar. A partir de uma 

visão abrangente da pluralidade cultural é possível que alunos e alunas possam perceber 

e questionar as suas próprias práticas, antes de disseminar estereótipos e pré-julgamentos 

morais que estão presentes em práticas cotidianas nas instituições escolares.  

 

MULTICULTURALISMO E PLURALIDADE CULTURAL 

 

Na América Latina, as questões sobre multiculturalismo e diversidade possuem 

suas próprias configurações. No Brasil, as culturas silenciadas por relações complexas de 

poder e pelo predomínio de concepções eurocêntricas foram ocultadas no espaço escolar, 

principalmente no que diz respeito aos conteúdos curriculares. É, sobretudo, o caso da 

história das sociedades indígenas, dos povos africanos e da população afrodescendente.  

Apesar de o Brasil ser um país multicultural, formado por uma população 

etnicamente diversificada, o respeito e reconhecimento das minorias não acontece na 

prática. Esse fator gera a alienação do povo brasileiro em relação às raízes da sua própria 

cultura e a segregação de grupos que se aglutinam por classificações sociais, culturais, 

sexuais, étnico-raciais e econômicas.  

No espaço escolar lidar com essas questões é um desafio, tendo em vista que o 

corpo escolar não teve a preparação ou formação para tal, levando em consideração que 

os/as docentes passaram pelos mesmos processos tradicionais de escolarização, podendo 

carregar traços dessa ausência em suas práticas pedagógicas. 
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A nível nacional, as propostas do Ministério da Educação acerca das questões 

culturais só foram incorporadas nas políticas educacionais do sistema de ensino brasileiro 

no ano de 1997, contexto em que se incluiu a temática da pluralidade cultural como tema 

transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1997). A inserção 

da temática da diversidade cultural nas políticas educacionais remete, portanto, ao 

período da redemocratização do Brasil. 

A escola não pode esquecer que os traços culturais deixados pela nossa herança 

colonial e escravocrata também chegaram nas escolas. O poder de centralização 

ideológica oriundo de processos de colonização prevaleceu sobre os grupos brasileiros 

marginalizados, colocando os grupos étnico-culturais indígenas e afrodescendentes como 

os “estrangeiros”. Um dos principais objetivos das orientações sobre pluralidade nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais é o de promover o acesso pleno das crianças 

brasileiras aos recursos culturais. Como está explicitado a seguir:   
 

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais. (BRASIL, 1997, p. 6). 
 

Além disso, a instituição escolar “precisa conhecer e trabalhar com as culturas 

plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade” 

(BRASIL, 2017, p.35). Para refletir sobre a educação brasileira é interessante retomar a 

teoria de Ortega (1983), que menciona o quanto eram limitados os conhecimentos 

reproduzidos pelos jesuítas nas colônias.  

As preocupações em repensar um novo ensino médio a luz da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, de 1996, como também, por meio de políticas instituídas pelo 

Ministério da Educação, apontam para uma tentativa de contextualizar o ensino e dar 

significado aos conhecimentos produzidos nas escolas públicas brasileiras. Os PCN’s 

podem ser compreendidos como uma tentativa de evitar o processo de compartimentação 

dos saberes, fazendo uso da interdisciplinaridade, na tentativa de aproximar os contextos 

sociais dos indivíduos com as temáticas da pluralidade cultural e as relações de gênero. 

Todavia, mesmo com políticas voltadas para o reconhecimento das diferenças 

culturais no espaço escolar, observam-se no cotidiano das escolas processos de 

homogeneização. Assim, os PCN’s, que sugerem uma orientação prévia para as práticas 

de professores e professores, não se refletem na construção de uma visão mais abrangente 

acerca da diversidade cultural. É importante frisar que os/as docentes passam por 

processos formativos nas instituições de ensino superior, onde provavelmente a questão 

da alteridade também não é evidenciada. 

Como defende Munanga (2013), a promoção do reconhecimento da alteridade por 

meio da educação pode proporcionar o diálogo entre os diferentes grupos étnico-culturais 

que transitam na escola. No entanto, as diversidades culturais são desconsideradas na 

instituição escolar, sendo “tratadas desigualmente no sistema educacional brasileiro, além 

de os portadores dessas identidades de resistência serem também vítimas dos preconceitos 

e da discriminação racial, até da segregação racial de fato” (MUNANGA, 2013, p. 22). 

A questão do racismo, da homofobia ou de qualquer outro tipo de discriminação 

se situa na estrutura simbólica de sociedades que escravizaram povos indígenas e 

africanos, sendo, portanto, problemas do mundo social que possuem aspectos históricos, 

políticos e econômicos. Esses problemas repercutem no âmbito do espaço escolar, 

provenientes da história de lutas sociais travadas por grupos étnicos brasileiros 

afrodescendentes e indígenas que resistem e tentam afirmar a sua identidade cultural, 
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como também, os indivíduos LGBTQ que lutam pelo direito ao reconhecimento de suas 

identidades e direitos. O pleno exercício da cidadania que a escola se propõe a defender 

depende também da articulação e de intercâmbios culturais entre as minorias e os grupos 

hegemônicos no emaranhado de relações de poder que precisam ser analisadas. 

É nesse sentido que os temas transversais sobre pluralidade cultural e orientação 

sexual para o ensino médio propostos pelos PCN’s se configuram como uma das 

primeiras tentativas de inclusão dessas minorias sociais e étnico-culturais. Para Candau 

(2012), é necessário perceber as diferentes dimensões que abarcam a escola em relação a 

essa temática: a universalização da escolarização, a qualidade da educação, o projeto 

político-pedagógico, a dinâmica entre as escolas, as concepções curriculares e as relações 

com a comunidade.  

Nosso sistema de ensino precisa avançar ainda mais no sentido da inclusão, 

integração curricular e reconhecimento das identidades culturais plurais. É nesse sentido 

que a articulação do multiculturalismo com o reconhecimento das diferenças culturais no 

espaço escolar pode auxiliar nas práticas pedagógicas e vivências de alunos/as e 

professores/as. 

Como destacam Silva e Carvalho (2015, p.146), “o multiculturalismo está 

associado ao reconhecimento da diversidade cultural”, bem como na ideia de 

“compensação de grupos étnico-culturais historicamente marginalizados”. Neste sentido, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/1996, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), entre outras políticas, 

podem ser entendidas como propostas de reconhecimento da diversidade cultural que 

caracteriza a sociedade brasileira.  

Entendemos que quando articulamos a noção de multiculturalismo com a ideia de 

diversidade para pensar o currículo, nos aproximamos das inter-relações de grupos étnico-

culturais que estão sempre em processo de construção dos seus modos de identificação. 

A escola é justamente o espaço propício para se refletir sobre questões de gênero e 

diversidade, pois ela se apresenta como espaço de cruzamento entre culturas 

diversificadas. De acordo com Candau (2013), o grande desafio para a educação no futuro 

é romper com a tradição, na tentativa de abrir espaço para o reconhecimento e o respeito 

ao diferente. Esse é um desafio a ser enfrentado pela escola, qual seja, a convivência entre 

diferentes culturas em seu cotidiano. 

 

 ORIENTAÇÕES SEXUAIS: os corpos educados pela escola 

 

A escola se tornou um dos espaços reguladores dos corpos biológicos e 

biográficos. Na modernidade são reproduzidos discursos sobre a sexualidade que 

passaram a estabelecer diferenciações entre a normalidade e a anormalidade no tocante 

ao comportamento sexual.  
 

Dentre seus emblemas, nossa sociedade carrega o do sexo que fala. 

Do sexo que pode ser surpreendido e interrogado e que, contraído e 

volúvel ao mesmo tempo, responde ininterruptamente. E o que faz 

dizer a verdade de si mesmo e dos outros num jogo em que o prazer 

se mistura ao involuntário, e o consentimento e a inquisição. 

(FOUCAULT, 2006, p. 76). 
 

Diversas são as discussões sobre os corpos educados pela escola, no que diz 

respeito a normas que devem ser seguidas por homens e mulheres. Como destaca Guacira 

Louro (2013), somos sujeitos de múltiplas identidades. A identidade de gênero está 

relacionada com modos de subjetivação que constituem os sujeitos. No espaço escolar, a 
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heterossexualidade é concebida como padrão de normalidade. Dessa maneira, a 

homossexualidade é vista como antinatural. Nesse sentido, a educação dos corpos produz 

uma concepção de sexualidade normal associada ao comportamento heterossexual. 

Foucault (2006) identifica na história da sexualidade do Ocidente mecanismos 

reguladores dos corpos por intermédio de um aparato biopolítico de controle:  
 

A valorização do corpo deve ser mesmo ligada ao processo de 

crescimento e estabelecimento da hegemonia burguesa; mas não devido 

ao valor mercantil alcançado pela força de trabalho, e sim pelo que 

representa politicamente, economicamente e, também, historicamente, 

para o presente e o futuro da burguesia, a cultura do seu próprio corpo. 

Sua dominação dependia dele em parte; não era apenas uma questão de 

economia ou ideologia, era também uma questão física. (FOUCAULT, 

2006, p. 117). 
 

Tanto os LGBTQ quanto as mulheres lutam por espaços de reconhecimento e 

igualdade de direitos em um mundo dominado por homens. A centralidade da cultura 

baseada no patriarcado atribuiu o poder exclusivamente aos homens heterossexuais e 

brancos. Segundo Louro (2013), precisamos tornar visíveis as mulheres, tendo em vista 

que elas foram ocultadas na história. A segregação social e política imposta às mulheres 

levou à sua invisibilidade como sujeito, inclusive como sujeito na ciência. 

Na modernidade, as mulheres passaram a ocupar espaços e papéis anteriormente 

direcionados somente para os homens, rompendo com a esfera do trabalho doméstico no 

seio familiar e privado. A educação propicia um lugar de fala para as mulheres, ajudando-

as a alcançarem a emancipação. Há anos o movimento feminista vem se colocando contra 

a opressão em relação à mulher, se posicionando contra a cultura patriarcal. Como destaca 

Guacira Louro (2013):  
 

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e 

que a relação entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar 

e na qual cada um deve desempenhar um papel determinado 

secularmente, acaba por ter, o caráter de argumento final, irrecorrível. 

Seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem 

‘cientifica’, a distinção sexual, serve para compreender- e justificar- a 

desigualdade social. (LOURO, 2013, p. 20). 
 

Trata-se não apenas de se contrapor ao que é dito sobre os sexos, mas de 

considerar como se construiu uma moral social sobre a sexualidade para determinar o que 

é o masculino e o que é o feminino. Esses valores são reproduzidos nas escolas, refletindo, 

na sociedade brasileira, em práticas de violência e assassinato de mulheres que não 

aceitam a submissão. A proposta da orientação sexual como tema transversal para 

educação nos PCN’s tem como finalidade discutir essa questão, não como uma disciplina 

escolar, mas como um problema que atravessa várias áreas do saber. De acordo com os 

PCN’s, a orientação sexual na escola deve: 
 

abordar diversos pontos de vista, o trabalho de orientação sexual na 

escola é entendido como problematizar, levantar questionamentos e 

ampliar o leque de conhecimentos e opções para que o aluno, ele 

próprio, escolha o seu caminho. Devem ser trabalhados dentro dos 

limites das ações pedagógicas. Preencher lacunas nas informações que 

as crianças trazem, pode gerar o aumento no rendimento escolar, 

solidariedade e respeito. (BRASIL, 1997, p. 83). 
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Depois da inclusão da orientação sexual no currículo, o/a educador/a passa a ter 

de tratar da orientação nas dimensões biológica, psíquica e sociocultural. Isso foi 

importante para desconstrução da perspectiva do positivismo biológico e das concepções 

criacionistas oriundas de fundamentalismo religioso.  

É importante frisar que as questões de gênero apresentadas nos PCN’s como tema 

transversal foram suprimidas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), publicada 

em 2017. A omissão desta temática representa um retrocesso para a educação brasileira e 

para o avanço de políticas públicas de inclusão social. No espaço escolar é fundamental 

abordar as relações de gênero, principalmente em uma sociedade como a brasileira, na 

qual existem índices altos de gravidez na adolescência e violência contra mulheres, 

homossexuais, travestis e transexuais. 

Precisamos de uma escola que desempenhe praticas não sexistas para promover o 

reconhecimento e o respeito das diferenças no tocante à sexualidade. Para o ensino 

contribuir com a construção de uma sociedade menos desigual e menos violenta é 

imprescindível a abordagem acerca das relações de gênero. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a analisar como os PCN’s abordam a pluralidade cultural 

e a orientação sexual para o ensino médio. Com este intuito, retomamos teorias que 

discutem as relações entre cultura, educação, ensino, diversidade e gênero. Estamos 

cientes que a temática é ampla e abrange diversas dimensões que não podem ser abarcadas 

em um artigo. 

Apesar de as propostas curriculares sobre pluralidade e orientação sexual terem 

sido implementadas na década de 1997, ainda há muito o que fazer em relação ao 

reconhecimento das diferenças culturais na escola e na sociedade brasileira como um 

todo. Os temas transversais analisados representam uma das primeiras tentativas de 

inclusão de grupos marginalizados no espaço escolar, servindo de base e se tornando 

importantes para pensar propostas inovadoras para o currículo no ensino médio. 

No sentido de pensar a diversidade na escola e as práticas pedagógicas na 

perspectiva intercultural, o presente trabalho se propõe a contribuir com o debate sobre 

os processos sociais que possibilitam a construção das identidades, o respeito e 

reconhecimento das diferenças. Assim, é possível conceber práticas pedagógicas que 

funcionem como negociações culturais em uma escola que comporta diferentes 

linguagens, culturas e expressões. 
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AFRICANO (IN)VISÍVEL NA SALA DE AULA: representações dos povos 

africanos em livros didáticos de História 
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RESUMO 

A História dos povos africanos carrega consigo uma dívida expressiva com as 

comunidades afro-brasileiras, são mais de 500 anos em que a História do país é narrada e 

contada, nos livros didáticos, a partir da visão eurocêntrica, colocando o português como 

protagonista no processo de formação da sociedade e da identidade brasileira. As Leis 

10.639 e 11.645 sancionadas no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2009), nos anos 2003 e 2008, respectivamente, foram estabelecidas com o intuito de 

inserir conteúdos relacionados à História e a cultura dos povos africanos, afro-brasileiros 

e indígenas na rede básica de ensino, em escolas públicas e privadas. Passados mais de 

15 anos da aprovação da primeira lei, muito ainda precisa ser feito para que exista na 

prática escolar um ensino multiculturalista. Esse trabalho apresenta como objetivo 

analisar como povos africanos e afro-brasileiros são representados nos livros didáticos da 
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disciplina de História, tomando como recorte os dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental maior (6° e 7° ano). O livro adotado para as análises, fazem parte da coleção 

“História Mosaico”, da editora Scipione, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. A 

escolha dessa coleção se deu pelo fato de serem os exemplares adotados nas principais 

escolas da rede pública do município de Apodi-RN.  Para compor o referencial teórico, 

autoras como Bittencourt (2002), Candau (2010) e Silva (2005) promovem um debate 

acerca da diversidade cultural dentro do ambiente educacional. A partir dos estudos, 

podemos notar certo silenciamento e inferiorização dos povos africanos no currículo 

escolar, desenvolvendo um papel de coadjuvante nos livros didáticos da disciplina de 

História.  

 

Palavras-chave: Livros didáticos. História. Povos africanos. Diversidade cultural.  

 

 

INTRODUÇÃO  

Nas palavras do historiador Roger Chartier (1988), representação consiste na 

relação existente entre o representante e o representado, trata-se da ideia de como o/a 

autor/a retrata por meio de textos, imagens, pinturas, dentre outros, determinado fato ou 

acontecimento. O historiador defende que um conceito não é autônomo, ele deve ser 

analisado e estudado observando um contexto, saber o lugar de falar, ou ainda quem fala, 

esses elementos são carregados de significados, e interfere diretamente no resultado final 

do documento. No livro didático estão expressos representações acerca dos assuntos, por 

exemplo.  

O livro didático é um importante instrumento de apoio ao desenvolvimento da 

educação formal, se constituindo como o principal material usado por professores/as e 

alunos/as no processo de ensino aprendizagem. O livro, possibilita uma série de leituras, 

interpretações, ideias e valores, permitindo distintas visões acerca de um determinado 

assunto. Ele comumente é alvo de críticas e debates em torno de sua qualidade, alguns 

ressaltam a repetição e reprodução dos conteúdos, ou ainda a exposição de temáticas 

prontas, não possibilitando problematizações e debates acerca do exposto.   

A distribuição desse material nas escolas do Brasil, é gratuita e organizada pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que está sob controle do Ministério da 

Educação (MEC). O PNLD é destinado a “avaliar e a disponibilizar obras didáticas, 

pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 

sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, 

estaduais, municipais e distrital” (BRASIL, 2018), o programa também abrange as 

“instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos e conveniadas com o Poder Público” (BRASIL, 2018). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) ressaltam a importância desse 

recurso didático para a construção de saberes, “diante da realidade brasileira, muitas vezes 

os livros ou manuais didáticos são os únicos materiais de leitura e de acesso de grande 

parte da população ás informações históricas” (BRASIL, 1997, p.81). Assim, o livro se 

apresenta na educação, como um dos principais recursos no qual aluno/a e professor/a 

tem em comum e de fácil acesso.  

Os PCN´s (1997) enfatizam que os livros didáticos do componente curricular 

História “cumprem uma função social importante na difusão do saber letrado, da cultura” 

(BRASIL, 1997, p.81). No entanto, os currículos escolares ainda são marcados fortemente 

pelo eurocentrismo, valorizando o sujeito branco, enfatizando personagens e criando 

heróis, em contra partida, encontramos o silenciamento de sujeitos como os africanos, 
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povos indígenas, bem como as mulheres.  Para Candau (2008), na escola, a cultura 

Ocidental e europeia é tida como universal.  

Com o objetivo de dá visibilidade aos povos africanos e indígenas, excluídos dos 

currículos escolares, a Lei 11.645/08 aprovada no governo do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2011), estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da História e da cultura 

africana, afro-brasileira e indígena na educação básica de escolas públicas e privadas do 

país. No entanto, passados mais de dez anos da aprovação da lei, muito ainda precisa ser 

feito para que ocorra na prática uma educação inclusiva e que possibilite a representação 

e visibilidade, nos livros didáticos, dos sujeitos silenciados e negados.  

Esse trabalho propõe analisar como a figura do africano é representada nos livros 

didáticos de História. Estabelecemos como recorte e objeto de análise, os livros do 6º e 

do 7º ano, da coleção “História Mosaico”, da Editora Scipione, referentes ao anos de 

2017, 2018 e 2019, organizado pelos historiadores Claudio Vicentino e José Bruno 

Vicentino.  Trata-se da coleção adotada nas escolas públicas da rede municipal de Apodi- 

RN, esse fator motivou a escolha do material da análise.  

O trabalho está dividido em seções, que articuladamente buscam alcançar o 

objetivo estabelecido. No primeiro tópico, abordamos sobre os livros didáticos de 

História, Bittencout (2002) ajudará a compreender a seleção de conteúdos presentes nos 

materiais, além de criar estratégias de um ensino de história que consiga abranger os 

sujeitos responsáveis pela formação da identidade brasileira. No segundo item, debatemos 

como a história e a cultura africana e afro-brasileiras se fazem presentes nos ambientes 

educacionais, apresentando algumas das políticas públicas que enfatizam a diversidade 

cultural existente no país. Por fim, no terceiro item, apresentamos os resultados das 

análises realizadas nos livros didáticos de História, evidenciando como os povos africanos 

são inseridos e representados dentro do recurso didático.   

 

REFLEXÕES ACERCA DOS LIVROS DIDÁTICOS 

  

 Os livros didáticos assumem um importante papel dentro da sala de aula. Carvalho 

Neto (2015) enfatiza a relevância dos livros, seja como elemento essencial na 

sistematização do conhecimento escolar, seja como mediador da prática docente, ou ainda 

como instrumento de controle de conteúdo, assim, um estudo sobre os livros didáticos 

apresenta amplo significado, uma vez que o material se apresenta como um dos principais 

recursos utilizados no processo educacional. 
 

Investigar a problemática do livro didático para a educação escolar 

tornou-se significativo para nós, na medida em que percebemos que 

dentre os vários elementos mediadores do processo de ensino e de 

aprendizagem, este material, apresenta-se como um dos principais, 

interferindo diretamente no trabalho pedagógico, já que, muitas vezes, 

é o único recurso do qual o professor dispõe como auxílio a sua prática 

docente (CARVALHO NETO, 2015, p.403). 
 

De acordo com Bittencourt (2002), o livro didático é antes de tudo, uma 

mercadoria, onde o produto final obedece os critérios de edição, de fabricação e por fim 

comercialização. Sua elaboração é marcada pela presença intensa do editor, passando 

pelos olhares dos autores e pelos técnicos especializados em diversas áreas, como em 

processos gráficos, programadores visuais, ilustradores. Os livros, apresentam fins 

lucrativos para grandes grupos de editoras, trata-se dessa forma, de uma “indústria” 

voltada para a disseminação da cultura.  
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A autora ainda ressalta que nos livros didáticos, encontramos figuras e 

representações acerca de conteúdos. Várias pesquisas tem apontado que os livros 

didáticos transmitem estereótipos e valores de grupos dominantes, como composições de 

famílias brancas, burguesas, e compostas por casais heterossexuais. A presença de 

imagens nos livros do componente curricular História já se perpetuavam em meados do 

século XIX, com a presença de mapas históricos e fotografias acompanhadas de textos 

escritos, estas representavam, em especial, os europeus na condição de colonizador.   

Para Silva (2005), no livro didático, os povos e a ideia de cidadania, na maioria 

das vezes, são representados pelo olhar do homem branco e de grande poder aquisitivo. 

A mulher, o negro, os povos indígenas, por exemplos, são descritos e representados pela 

cor da pele ou pelo gênero, pela condição social.  
 

O livro didático, de um modo geral, omite ou apresenta de uma na 

simplificada e falsificada o cotidiano, as experiências e o processo 

histórico cultural de diversos segmentos sociais, tais como a mulher, o 

branco, o negro, os indígenas e os trabalhadores, entre outros. Em 

relação à população negra, sua presença nesses livros foi marcada pela 

estereotipia e caricatura, identificadas pelas pesquisas realizadas nas 

duas últimas décadas (SILVA, 2005, p.23). 
 

Rosemberg (1985, p.77) apresenta visão semelhante ao dizer que “o homem 

branco adulto proveniente dos estratos médios e superiores da população é o representante 

da espécie mais frequente nas estórias, aquele que recebe um nome próprio, aquele que 

se reveste da condição de normal”. No entanto, essa visão estereotipada acerca dos povos 

africanos, podem diferir de acordo com a prática de cada docente. Para Bittencourt 

(2002), o uso dos livros didáticos diferem quanto a prática e a interpretação dos/as 

professores/as. Sobre o uso do livro didático na sala de aula, Luckesi (1994) destaca:  
 

[...] o livro didático é um veículo de comunicação importante dentro do 

sistema de ensino; porém, não pode ser assumido acriticamente. Deve 

ser selecionado e utilizado de forma crítica, para que não sirva de 

veículo de conteúdos, métodos e modos de pensar que estejam em 

defasagem com a perspectiva que desejamos adotar (LUCKESI, 1994, 

p.145). 
 

Assim, o livro não deve se constituir como o único recurso usado pelo/a docente, 

ou ainda, seu conteúdo não pode ser visto como uma verdade pronta e acabada, mas como 

uma das várias interpretações que uma temática pode proporcionar. Para Carvalho Neto 

(2015), cabe ao docente uma atenção especial no sentido de não permitir que o livro 

didático substitua-o na escolha dos conteúdos, na determinação de estratégias de ensino, 

ou ainda, não estabelece o que e como ensinar. 
 

Embora reconheçamos a importância do livro didático para as escolas 

brasileiras, não concebemos a prática pedagógica limitada ao uso desse 

material, pois se assim fosse, estaríamos deturpando um processo que 

deve ser marcado pela autonomia e criatividade do professor, pela 

compreensão e atitude diante daquilo que está sendo ensinado [...] a 

utilização do livro didático deve ser norteada por uma reflexão teórica 

e metodológica que possibilite ao professor analisar e criticar as obras 

adotadas (CARVALHO NETO, 2015, p.405). 
 

O autor ainda defende que é necessário um livro didático que promova uma 

contextualização, que possibilite reflexões sociais, econômicas e políticas acerca dos 
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conteúdos explanados e da sociedade brasileira. Um material didático que abranja os 

sujeitos e que seja capaz de representar uma sociedade heterogênea.  

 

DEBATES EM TORNO DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRICANA E AFRO-

BRASILEIRA 

  

O espaço escolar, assim como os demais espaços sociais, não está imune da visão 

discriminatória acerca da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros. Com o intuito de 

tentar eliminar visões preconceituosas, sob a influência de movimentos sociais, em 

especial, o movimento negro, foi instituída políticas públicas educacionais que 

propuseram discussões acerca da diversidade cultural existente no país, visando 

reconhecer, valorizar e respeitar os sujeitos, que assim como os brancos europeus, fizeram 

parte da nossa história, e também deram suas contribuições na formação da identidade do 

povo brasileiro, no entanto, segundo Candau (2008), as escolas encontram dificuldades 

no tratamento com as diferenças culturas. A autora ressalta que, a temática da diversidade 

cultural se fez presente na educação apenas no final do século XX, com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), que estabeleceu a “pluralidade cultural” como um dos 

temas transversais.   

A primeira década dos anos 2000, foi marcada por grandes conquistas para os 

grupos considerados minorias, mais precisamente os negros e indígenas. No ano de 2003, 

foi aprovada a Lei 10.639/03, que obriga o ensino da História e da cultura Africana e 

Afro-brasileira em todos os níveis da educação básica, além de estabelecer dentro do 

calendário de atividades escolares, o dia 20 de novembro como o “Dia da Consciência 

Negra”. Posteriormente, no ano de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.645/08, que 

complementa a primeira, acrescentando a obrigatoriedade do ensino da História e da 

cultura Indígena.  

Sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, 

estabelecida por meio da Lei 10.639/03, Silva e Silva (2017, p.190) ressaltam que “a 

promulgação da Lei nº 10.639/03 faz parte de um reconhecimento histórico do Estado 

Brasileiro de que a educação brasileira precisava incluir no currículo escolar a história e 

cultura afro-brasileira e africana como forma de refletir a nação pluricultural existente no 

Brasil”. Por meio da determinação desses documentos legais que constituem avanço no 

país, principalmente, no que diz respeito ao exercício da cidadania e democracia 

brasileira, foi possível repensar o foco eurocêntrico ainda tão presente nos currículos 

escolares, mas, para além disso, permitiu-se ampliar o reconhecimento e valorização da 

diversidade étnica e cultural existente no país.  

Silva e Silva (2017, p.190) defendem que “foi uma conquista inegável ter o 

imperativo legal, entretanto, ela sozinha, não é suficiente para produzir através da 

conscientização, a mudança para dar sentido a uma nova concepção e prática curricular.”  

As autoras ainda enfatizam que, a promulgação da Lei nº 10.639/03 faz parte de um 

reconhecimento histórico do Estado Brasileiro de que nossas escolas precisavam incluir 

dentro do currículo escolar a história e cultura afro-brasileira e africana como forma de 

refletir nossa nação multiculturalista. 
 

Ao complementar a Lei de Diretrizes e Base da Educação - Lei 9394/96 

- tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana no Currículo escolar em todas as modalidades e níveis de 

ensino público e privado, entendemos que o Estado Brasileiro, através 

do imperativo da Lei, tocou num ponto crucial quando normatiza a 

necessidade do conhecimento e reconhecimento da África, cuja história 

se vincula intrinsecamente à construção do Brasil, e que traz como 
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impacto direto o reconhecimento e valorização da população negra 

como integrante e parte importante na formação histórica do Brasil 

(SILVA; SILVA, 2017, p.190). 
 

Para Henriques e Cavalleiro (2005), a Lei 10. 639 do ano de 2003, demarca o 

início da institucionalização de ensino da cultura e história africana e afro-brasileira no 

ensino básico das escolas brasileiras, se apresentando como “uma linha divisória da 

política educacional brasileira, visto que, pela primeira vez, há o tratamento explicito da 

dinâmica das relações raciais nos sistemas de ensino” (HENRIQUES; CAVALLEIRO, 

2005, p.217). No entanto, a institucionalização dessas políticas públicas não são garantias 

da efetividade de uma educação inclusiva e multiculturalista.  

Quando a temática da história africana e afro-brasileira é inserida nos conteúdos 

curriculares, frequentemente são priorizados os aspectos referentes ao longo período de 

escravidão, colocando o africano numa perspectiva do negro inferiorizado, subordinado, 

não mencionando seus elementos e contribuições culturais (SILVA; SILVA, 2017).  

Candau (2008) defende que o primeiro passo para o exercício de uma educação 

multiculturalista consiste em reconhecer a relevância de um estudo voltado para a cultura 

e a história africana. Não inserir a temática apenas com o propósito de cumprir uma 

obrigatoriedade, é preciso, enxergar e enfatizar a importância desses povos durante o 

processo de formação da sociedade e da identidade brasileira.   

 Guimarães (2012) ressalta que o debate em torno da história e da cultura africana 

na educação escolar, são atitudes que não devem ser tratadas como meros princípios 

legais, mas deve ser debatidos em busca da consolidação de uma plena democracia, onde 

todos os sujeitos são respeitados e valorizados, e conhecer sua história e seus legados 

culturais se tornam tarefa essencial nesse processo “A história constituí um campo de 

saber fundamental na luta pela construção de uma sociedade democrática e multicultural” 

(GUIMARÃES, 2012, p.80). 

Em 2004, um ano após a lei 10. 639, o MEC lançou as Diretrizes Nacionais para 

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

Brasileira, com a finalidade de orientar as escolas quanto ao processo de implementação 

dessa lei. De acordo com o documento, o objetivo central dessas medidas no foco nas 

questões étnicos raciais na educação é “promover alteração positiva na realidade 

vivenciada pela população negra e trilhar rumo a uma sociedade democrática, justa e 

igualitária, revertendo os perversos efeitos de séculos de preconceito, discriminação e 

racismo” (BRASIL, 2004, p.08). 

Segundo as diretrizes, os sistemas de ensino e os estabelecimentos de Educação 

Básica, nos níveis de Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Média, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Superior, deverão providenciar livros e 

materiais que:  
 

[...] abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da 

nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas 

sobre a história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, sob o 

incentivo e supervisão dos programas de difusão de livros educacionais 

do MEC – Programa Nacional do Livro Didático e Programa Nacional 

de Bibliotecas Escolares (PNBE) (BRASIL, 2004, p.25). 
 

Algumas instituições de ensino foram beneficiadas com coleções especiais de 

livros abrangendo as questões étnicas raciais, no entanto, os livros didáticos não sofreram 

alterações, e as questões envolvendo a diversidade étnica racial continuam escassas, ou 

ainda, invisíveis.  Os/as professores/as, por sua vez, não receberam cursos de formação 
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continuada em torno da temática, assim, sentem dificuldades de realizar um debate em 

torno das questões étnicos raciais.    

 

OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E SUAS REPRESENTAÇÕES 

ACERCA DA CULTURA AFRICANA 

 

Analisando os livros didáticos do 6º e7º ano da editora Scipione, encontramos uma 

visão de uma história linear, e com foco para os assuntos europeus. Os autores seguiram 

a clássica divisão quadriplique da história (Idade Antiga; Média, Moderna e 

Contemporânea), divisão essa que estabelece como marcos divisores acontecimentos do 

continente europeu, minimizando dessa forma, as demais regiões.  

No livro do 6º ano, os autores destacam logo nos primeiros capítulos que os 

primeiros humanos teriam se originado no continente africano. Os autores dedicam um 

capítulo para debater as questões ligadas ao continente africano, trata-se do capítulo 07, 

cujo título é “África Antiga: Diversidades de povos e reinos”. Os autores ressaltam:  
 

Muitas vezes falamos em África como se existisse uma cultura única 

em todo o enorme continente. Mas a grande marca africana é a 

diversidade: de culturas, idiomas, costumes, práticas e organizações 

sociais, econômica e política. Essa diversidade está presente desde a 

formação dos antigos povos e reinos (VICENTINO; VICENTINO, 

2015, p.119). 

 
 

No capítulo são apresentados a formação de reinos africanos antigos, como Gana, 

Mali. Embora ressaltem que “a África não tem uma única identidade cultural e étnica” 

(VICENTINO; VICENTINO, 2015, p.125) os autores não assimilaram o conteúdo com 

a África moderna, bem como, a importância e riqueza dos elementos culturais. O livro do 

6º ano não traz nenhuma outra referência ao continente africano. A negação da cultura 

africana nos currículos e nos livros didáticos podem acarretar a disseminação de 

estereótipos e práticas preconceituosas. Bourdieu (1998) ressalta que quando a escola não 

é abrangente e libertadora, ela se torna repressora e capaz de excluir sujeitos, histórias, 

culturas e valores.   

Já no livro do 7º ano, o africano aparece quando a escravidão é retratada. O livro 

é dividido por módulos temáticos. O módulo número 7, apresenta como tema “Povos 

africanos e o sistema escravista na América portuguesa”, através do título já podemos 

perceber a íntima relação estabelecida proposta pelos autores entre os africanos e o 

trabalho escravo na América portuguesa. Silva (2005) enfatiza que o africano geralmente 

só se faz presente nos livros didáticos quando a temática é escravidão ou algo relacionado 

a ela.  
 

A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo, sem 

referência ao seu passado de homem livre antes da escravidão e às lutas 

de libertação que desenvolveu no período da escravidão e desenvolve 

hoje por direitos de cidadania, pode ser corrigida se o professor contar 

a história de Zumbi de Palmares, dos quilombos, da revoltas e 

insurreições ocorridas durante a escravidão; contar algo do que foi a 

organização sócio-político-econômica e cultural na África pré-colonial; 

e também sobre a luta das organizações negras, hoje, no Brasil e nas 

Américas. (SILVA, 2005, p. 25). 
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Esse módulo é subdividido em 02 capítulos. O primeiro deles, “povos africanos e 

a conquista dos portugueses” apresenta um estudo sobre os reinos africanos (Mali, Songai 

e Congo) e seu desdobramento após a conquista europeia. Para Vicentino e Vicentino 

(2015, p.276), “a chegada dos portugueses à África marca o grande impulso da 

escravização de africanos e do tráfico atlântico para atender a colonização da América. A 

investida europeia sobre a África marcou profundamente o continente e os 

afrodescendentes”. O capítulo não faz referência aos valores culturais dos povos 

africanos.  

O segundo capítulo “escravidão, tráfico e práticas de resistência” tem como foco 

analisar a escravização dos povos africanos no Brasil, bem como as expressões culturais 

e as estratégias de resistência. Sobre as formas de resistir a escravidão, os autores 

enfatizam: “Os africanos resistiam à escravidão de várias maneiras. Fugas, furtos, 

incêndios e destruição das plantações eram algumas das manifestações de sua rebeldia 

contra os trabalhos forçados e a violência praticada pelos senhores e feitores, que o 

vigiavam” (VICENTINO; VICENTINO, 2015, p.287), posteriormente são citadas 

manifestações culturais dos africanos, “as práticas culturais como a capoeira, as danças, 

as festividades, os cultos e as irmandades religiosas negras também foram extremamente 

importantes para reafirmar as culturas africanas” (VICENTINO; VICENTINO, 2015, 

p.287). O tópico ainda abre espaço para o debate acerca das religiosidades oriundas da 

África, presentes no Brasil.  
 

Da mistura das tradições africanas, católicas e indígenas, originou-se o 

que se convencionou chamar de umbanda, com suas crenças nas forças 

naturais que interferem positiva ou negativamente na vida das pessoas. 

As benéficas contam com os caboclos, os pretos-velhos e outros 

espíritos. Já nas maléficas estão os Exus-Espíritos e as Pombajiras. 

Outra vertente religiosa com origens africanas é p candomblé, com suas 

oferendas aos ancestrais/divindades e seus pais e mães de santo 

(VICENTINO; VICENTINO, 2015, p.287). 
 

  O capítulo contém um boxe especial ressaltando as festas do Brasil no período 

colonial e a influência dos africanos escravizados e libertos.  
 

Outra festa que misturava elementos de diferentes culturas era o rito de 

coroação do rei e da rainha do Congo. Essa festa evocava uma história 

que corria entre escravos e libertos de origem africana sobre o rei 

Congo, trazido como escravo para Minas Gerais [...] aqui, ele conseguiu 

acumular fortuna e comprar alforria, fundando uma irmandade de 

negros que tinha como padroeira Nossa Senhora do Rosário [...] os 

negros aproveitavam a festa de Reis para encenar a coroação [...] essa 

festa deu origem à tradição popular da congada, praticada até hoje em 

algumas regiões do país” (VICENTINO; VICENTINO, 2015, p.289). 
 

O boxe ainda ressalta que o Bumba-meu-boi é uma dança derivada das festa 

realizadas no Brasil Colônia, reunindo elementos dos portugueses, indígenas e dos 

africanos. O capítulo ainda menciona as homenagens a Nosso Senhor do Bonfim em 

Salvador, enfatizando a relação de aproximação entre a Bahia e a África. O debate em 

torno das religiosidades africanas devem se fazer presente nos ambientes escolares, tendo 

em vista os inúmeros casos de violência motivada por princípios religiosos.   

Ao término do módulo, os autores apresentam indicações de filmes acerca do 

explanado nos dois capítulos, os filmes indicados foram “Atlântico negro”, “Ganga 

Zumba” e “Palmares”. O uso de filmes vem se tornando um atraente recurso didático nas 
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aulas de História. De acordo com Marc Ferro (1992), as obras cinematográficas são 

construídas baseadas em ideias, sentidos, logo sua exibição na sala e aula não busca criar 

verdades inquestionáveis, os filmes são interpretações sobre determinado contexto 

histórico, e apresentam dentre seus objetivos o entretenimento. Ao ser adotado na sala de 

aula, se faz necessário ir além do entretimento, debates e problematizações dever ser 

empregadas antes ou após sua exibição.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É perceptível que a Lei Federal nº. 10639/03 e a Educação das Relações Étnicas 

Raciais são o caminho para a desconstrução da visão da cultura negra nos dias atuais. 

Conhecer a cultura e história desses povos é essencial para eliminar preconceitos ainda 

existentes na sociedade. Fizemos uma reflexão nos livros didáticos partindo da premissa 

de que já passaram mais de 10 anos da promulgação da Lei 10.639/03.  

Notamos que, na coletânea analisada, os povos africanos no livro do 6º ano tem 

pouca visibilidade, com apenas um pequeno capítulo voltado para sua história, entretanto, 

a presença dos povos do ocidente é intensa, é como se não existisse o continente africano, 

antes da colonização realizada pelos povos europeus. No livro do 7º ano, houve certa 

abrangência da temática, com a introdução de elementos ligados a cultura e a 

religiosidade dos povos africanos no Brasil colonial. Todavia, os temas são apresentados 

evidenciando o africano na condição de escravizado.  

De um modo geral, observa-se que, os conteúdos referentes a temática, destaca o 

africano na condição de escravo, por outro lado, notamos elementos ligados a seus 

costumes, crenças e tradições, entretanto sempre ressaltando a condição de povo 

escravizado. É necessário reformular a maneira de pensar e de apresentar o tema. A 

história e a cultura dos povos africanos devem ser trabalhada de forma isolada, sem a 

presença intensiva dos europeus.  

Outro ponto a se destacar, está relacionado ao papel do/a professor/a e sua 

formação acadêmica como fatores de suma importância para a abordagem da temática. 

Para isso, é preciso repensar e reorganizar os currículos dos cursos de licenciatura, com 

um destaque para o curso de História. Os currículos devem partir do pressuposto de que 

a escola está inserida em uma sociedade heterogênea, logo, o reconhecimento do “outro” 

deve ser algo presente na prática escolar.  
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