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RESUMO 

O presente estudo versa sobre Educação étnico-racial, Lei 10.639/2003: seus impactos na formação dos alunos do ensino 

fundamental, Acará/Pá. A presente pesquisa tem como objetivo Geral: compreender as orientações trazidas pela Lei 10.639 

que regulamenta a obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-brasileira, especificamente no ensino fundamental 

do município de Acará, Caracterizar como a SEMED vem implementando as orientações descritas nos documentos oficiais 

acerca da Lei 10.639/03 nas escolas do Ensino Fundamental, perceber qual a interpretação da coordenação pedagógica e 

professores sobre a importância da Lei 10.639/03 ser aplicada nas escolas do Ensino Fundamental. O desenvolvimento desse 

estudo inicia com contexto histórico do povo negro a promulgação das leis, posteriormente é abordada a pesquisa de campo 

prosseguindo dos resultados, e considerações finais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lei 10.639/2003. Étnico racial. Formação. 

 

 
ABSTRACT 

The present study deals with Ethnic-racial Education, Law 10.639 / 2003: its impacts on the education of elementary school 

students, Acará / Pá. The present research has as its general objective: to understand the guidelines brought by Law 10.639, 

which regulates the obligation to teach Afro-Brazilian History and Culture, specifically in the elementary school of the city 

of Acará, to characterize how SEMED has been implementing the guidelines described in the official documents about Law 

10.639 / 03 in elementary schools, understand what the interpretation of pedagogical coordination and teachers is about the 

importance of law 10.639 / 03 to be applied in elementary schools. The development of this study begins with the historical 

context of the black people, the promulgation of laws, later the field research is approached, proceeding with the results, and 

final considerations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática desenvolvida não é um problema incomum, nem tão pouco se pretende ignorar as 

importantes teorizações já construídas a esse respeito, contudo é necessidade de debater essas questões 

visíveis na sociedade por ser uma categoria política e analítica social. Portanto essa pesquisa é relevante 

para entendermos os impactos que a aplicabilidade ou não da lei deixam no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. 

A pesquisa auxilia-se na abordagem qualitativa, Conforme Chizzotti, enfatiza: 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 

objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente 

são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um 

texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência cientificas, os significados patentes 

ou ocultos do seu objeto de pesquisa.  (2003, p. 221). 

 

Nesse sentido é importante que os sujeitos da pesquisa estejam situados da abordagem da 

pesquisa e da sua relevância, tendo conhecimento que o pesquisador precisa de um contato direto com 

os sujeitos para poder obter resultados positivos ou negativos sobre as questões de estudo.  

Tenho como instrumento de pesquisa a entrevista estruturada que é um método que vem sendo 

realizado cada vez mais no campo educacional e cientifico de maneira exclusiva, seja com pessoas ou 

grupos, este método segundo LÜDKE e ANDRE (1946, p. 46), “Uma das grandes vantagens deste 

instrumento é que se estabelece uma interação entre pesquisador e pesquisado”.  

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma, primeira seção aborda a educação das 

relações étnico raciais: aspecto históricos e conceituais, segunda seção discute a Secretaria Municipal de 

educação do município de Acará e a implementação da lei nas escolas do ensino fundamental, terceira 

seção enfatiza o diálogo com a Coordenação Pedagógica e com dois docentes da disciplina de História 

e Educação Artística, sobre o conhecimento e aplicação e desafios da Lei 10.639/2003, e por fim as 

considerações finais onde é explanado reflexões sobre a pesquisa. 

 

1 Educação nas relações étnico raciais aspectos históricos e conceituais 

 

Para se compreender como se institui a temática educação das relações étnico raciais é 

necessário conhecer os principais influentes, o povo negro, dentro de uma abordagem histórica é dado 

ênfase em como se procedeu a vinda do negro para o território brasileiro a sua participação no processo 

de construção da identidade nacional e da formação da consciência social e histórica da nação. Alguns 

elementos abordados fazem a refletir o processo histórico dos nossos antepassados, visto que todo esse 

processo social e político é resulta na conjuntura social que temos hoje no Brasil. 

Esse processo iniciou há cerca de 500 anos, quando os povos africanos de diferentes nações 

foram arrancados de suas raízes e trazidos para diversos países da América, incluído Brasil. A exploração 
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de Portugal na África ocorreu nos séculos XIV E XV, e foi marcado pelo mais longo e demograficamente 

expressivo processo de migração forçada de seres humanos que ficou conhecido como o tráfico negreiro, 

período marcado por sofrimento e humilhação ao povo negro Africano. Conforme Pereira (2014, p.34) 

“Esse foi um fenômeno único na história mundial, considerando o volume, a amplitude, a intensidade e 

a crucialidade desses processos”, na qual teve inúmeras consequências que se resume na destruição do 

povo negro Africano. 

Essa organização perpassou por uma cronologia de ações e resistência e de décadas sendo 

derramado sangue de inocentes até chegar a mais cruel de todas as mortes, em 20 de novembro 1695 

ocorreu um marco histórico nas organizações negras, o assassinato do maior líder do quilombo, Zumbi 

dos palmares, sujeito que ficou conhecido como herói dos escravos e símbolo de resistência pela 

liberdade do seu povo.  

A figura de Zumbi dos Palmares motivou muitos sujeitos negros a luta abolicionista, onde 

ocorreram manifestações em ações pela liberdade e democracia com grande repercussão, onde foram 

alcançados resultados positivos como o iniciou do movimento pelo fim da escravidão.  Em 20 de Maio 

de 1985 a Princesa Isabel assinou a carta que dá pôr fim à escravidão negra no Brasil, possibilitando aos 

negros a tão sonhada liberdade.  

Após esse período novas abordagens sociais e econômicas surgiram, o processo de luta e 

resistência ganhou outros contornos, a luta dos negros naquele momento era em ocupar um lugar na 

sociedade como todos os demais cidadãos. O fim desse período escravocrata promulgou outras questões 

sociais como a diversidade racial no Brasil, a partir da conceptualização dos tipos de raça, branca, negro, 

amarelo que acabou gerando uma superioridade na raça branca.  

O ministério da educação (MEC), em parceria com o governo federal vem instituindo ações e 

implementando políticas públicas ao longo dos anos com objetivo de retificar as injustiças cometidas 

nos governos anteriores contra o povo negro africano. Inicia no século XX uma nova visão de respeito 

e valorização a diversidade racial, onde começa a ser construída a partir de uma visão política sobre os 

diferentes povos presentes na formação do Brasil, onde o olhar para esses sujeitos se volta pela sua 

humanidade e não pela sua raça. 

Com a implementação da LDB (Lei de Diretrizes e Base Nacional), nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, se começa a pensar nessa valorização, como rege o seguinte artigo, 

 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.     

 

Seguindo, o inciso 4º sugere que “O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia”. Portanto o ensino deverá ser pautado na contribuição dessas 
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culturas para formação da sociedade brasileira, ou seja, uma educação que contemple todas as culturas 

dentro dos seus aspectos históricos, políticos e sociais.  

 Foi através das persistentes reivindicações dos ativistas do movimento negro e sociais que fez 

tocar nos parlamentares governamentais e compreenderam a importância das suas pautas e deram voz a 

bandeira de luta do movimento negro, onde ficaram a favor de reverter esse quadro de desigualdade e 

fazer emergir visibilidade à cultura afro-brasileira e africana, 

 

Fruto de um projeto de autoria dos Deputados Federais Ester Grossi (educadora) e Ben-Hur 

Ferreira (ativista do movimento negro), apresentado em1999, a Lei 10.639, que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB no artigo 26, só foi sancionada pelo Ministro Cristovam Buarque e 

pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva em 09 de janeiro de 2003, surgindo como resposta do 

novo governo ao compromisso assumido em campanha de apoio às lutas da população negra. 

Apud (Medeiros, Almeida, p. 3). 

 

Essa conquista foi um marco no processo histórico da educação brasileira, representa um 

avanço ao permitir que seja construindo e discutido uma educação crítica que envolva a história da África 

e afrodescendentes no ensino, reconhecendo as lutas que esse povo perpassou para serem reconhecidos 

como parte integrante da história do Brasil.  

A consolidação da Lei Federal nº 10.639/03 que altera a LDB nº 9.393/96, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes artigos 26-A, 79-A e 79-B: 

 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 

torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.          
Art. 79-A. (VETADO)              

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

Consciência Negra’.   

 

Com esse marco o século XXI vislumbra uma nova história de afirmação de direitos em prol do 

reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira e africana no Brasil. A inserção da cultura afro-

brasileira e Africana nos currículos oficiais da Educação Básica surge de uma necessidade de a cultura 

Africana ter uma posição de igualdade dentro do sistema educacional brasileiro assim como as outras. 

Assim salienta Santos, Coelho (2013, p.12). 

 

Por meio dessa Lei, crescia a esperança de refletir sobre a complexidade desse processo social e 

político acerca da educação inclusiva no Brasil, pois há muito vivíamos uma realidade escolar 

pautada no eurocentrismo, em currículos engessados por práticas uniformizadoras e 

homogeneizadoras que não consideravam as trajetórias, culturas e valores dos povos africanos e 

a cultura negra brasileira. Essa Lei reconhece a urgente necessidade de resgate dos valores 

identitários africanos e das contribuições dos afrodescendentes ao processo de formação da 

sociedade brasileira, sobretudo no âmbito da educação.  

 

Os objetivos propostos pela lei remetem uma urgência necessidade de resgate da cultura afro-

brasileira, a de ser reconhecida na sociedade como elemento fundamental da construção da identidade 

brasileira.  

Em 20 de Novembro de 2003 foi publicado o decreto nº 4.886/2003 que estabeleceu a Política 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv03-03.htm
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Nacional de Promoção da Igualdade Racial, mas tarde em outubro de 2004 ocorreu a publicação do plano  

nacional que implementa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, DCNRER. A resolução nº 1, de 

17 de junho 2004, publicada pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno/DF. 

 

As autoras Santos, Coelho (2013, p. 127) enfatizam outros objetivos do que concerne a 

DCNRER: 

Chamamos a atenção para o fato de que essas diretrizes não dizem respeito apenas ao ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, mas também à educação das relações étnico-

raciais. Isso significa que nem sempre é preciso ser um especialista em africanidades para 

trabalhar a temática. É necessário, antes de tudo, perceber que, para esse tipo de trabalho, deve-

se estar sensibilizado e comprometido com um tipo de educação que, de fato, seja significativa 

para todos e não apenas para uma parcela da população escolar, pois uma educação de cultura 

eurocêntrica apenas visibiliza aqueles que se identificam com a mesma, deixando os outros 

visibilizados. 

 

Esse pensamento compartilha do mesmo objetivo afirmado no primeiro inciso da DCNRER: 

 

§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 

pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

consolidação da democracia brasileira. 

 

A publicação e produção desses conhecimentos tem por objetivo final formar cidadãos para 

saber trabalhar com educação étnico-racial, onde é preciso passar por um processo de construção social 

pois, nem todos os sujeitos negros se identificam com a sua cor de pele. 

Em 10 de Março de 2008 é promulgada a lei nº 11.645, que altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.  

   As leis vieram legitimar a diversidade que durante anos ficou invisibilidade e tratar de novos 

paradigmas educacionais, sociais e culturais para a abordagem da educação étnico-racial no cenário 

educacional, e provocar mudanças na pratica dos agentes educacionais com objetivo de erradicar os 

conteúdos eurocêntrico presente nos currículos escolares da educação básica.  

 

2.A SEMED e a implementação da lei nas escolas 

 

A SEMED se dispôs a participar e compartilhar das informações aqui expostas, através de 

entrevista onde concedeu informações necessárias para a realização deste estudo, enfatizo duas perguntas 

e discuto com autores e a legislação sobre esse posicionamento. 

Para início, pergunto que orientação a SEMED realiza para o ensino da educação étnico-racial, 
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garantidos pela Lei 10.639/2003: 

A secretaria declarou que as orientações estão contempladas no currículo da rede do município 

em várias disciplinas, contudo é identificada apenas na disciplina de História, “Na disciplina de 

história, por exemplo, o tema aparece na forma de conteúdo estruturante africanos no Brasil: 

dominação e resistência, sincretismo cultural e religioso que se desdobra em conteúdos básicos, 

a violência, a resistência, os quilombos (...)”. Por meio desse conteúdo estruturante o professor 

vai desenvolver estudos que constituem o processo histórico do Brasil que devem ser voltados 

para as relações culturais, de trabalho e poder percorrendo a realidade contemporânea da História 

local. 

 

Todavia, a própria instituição não sabe se é efetivado esse ensino na pratica, por uma série de 

fatores que impedem esse acompanhamento, segundo a própria SEMED, como mostra na fala a baixo: 

No entanto, há dificuldades de acompanhar na prática o cumprimento desses conteúdos 

obrigatórios por parte da SEMED, em razão da fragmentação das ações de coordenação da 

SEMED, o que se deve às particularidades da nossa realidade educacional, que são comuns em 

áreas amazônicas. 

 

    Essa é uma realidade que é mencionada por autores como Melo e Apolinario (2012, p.5). 

 

Deste modo, há resistência de alguns órgãos públicos institucionais na aplicação da lei, 

mostrando que o próprio Estado ainda diverge em relação às questões concernentes aos estudos 

das culturas afro-brasileiras, reiterando o arraigado discurso branco/cristão/europeu sobre o 

nosso país. 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-

Raciais e para o ensino de História e cultura Afro-Brasileira e Africana “Cumprir a lei é, pois, 

responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala de aula. Exige-se assim, um 

comprometimento solidário dos vários elos do sistema de ensino brasileiro, tendo como ponto de partida 

o presente parecer (...)” (DCN-s) (BRASIL, 2004, p. 26). 

Fazer uso de suportes legais é primeiramente se apropriar do que concernem as leis e a DCN-s 

que estão aí para oferecer medidas e ações com objetivos de implantar a promoção da cidadania e 

valorização da diversidade nas escolas. Portanto, para que a Lei se efetive em ações concretas é preciso 

que haja essa integração entre SEMED, escola, professores e comunidade, o comprometimento de todos 

esses envolvidos em buscar desenvolver e acompanhar esse trabalho.  

Partindo para a próxima pergunta: A SEMED já repassou algum curso de formação continuada 

sobre o ensino das relações étnico raciais para os professores da rede municipal de ensino do município 

de Acará? 

 Nessa questão a SEMED se procedeu da seguinte maneira: 

 

A nível de rede, a SEMED aborda esse tema nos eventos pedagógicos, como a Jornada 

Pedagógica que acontece anualmente e da qual praticamente todos os professores participam. Na 

última jornada pedagógica realizada em março deste ano, aconteceu uma palestra no segundo 

dia, ministrada por professores da nossa rede que são estudiosos do tema.  

 

Diante da resposta, percebesse que durante esses de 16 anos da lei sancionada a SEMED não 

buscou implementa-la em ações concretas através de uma formação objetiva e sólida do que concerne a 



187 
 

lei, inclusive a formação de professores como determina a Lei, isso significa que os docentes do 

município estão insetos de uma formação concreta do que desrespeito a essa lei. 

Nessa perspectiva a SEMED mostra não ter conhecimento do que foi sancionado no o Art. 26 

A acrescido a Lei 9.394/1996, onde todos os estabelecimentos de ensino devem ser obrigatórios a 

inserção do ensino de História e Cultura Afro-brasileira. A SEMED precisa se apropriar do que 

estabelece a lei, e entender o que ela determina para poder ampliar essa formação aos demais 

profissionais, como determina a DCN-s “é importante destacar que não se trata de mudar um foco 

etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um Africano, mas ampliar um foco dos currículos 

escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira.” 

O estado sancionou a Lei, a DCN-S, mas não é satisfatório só entrar em vigor, é preciso fazer 

emergir na pratica. Esse parecer foi destinado aos conselhos de educação como compete o inciso a seguir 

da RESOLUÇÃO Nº 1, de 17 de junho de 2004. 

 

§ 3º Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do 

regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. (p.31) 

 

Neste quesito, o conselho/secretaria de educação deve oferecer as instituições condições para 

operacionalizá-la, evidentemente tal operacionalização exige um esforço maior, que tange à formação 

de professores, em serviço ou não. 

Diante do revelado se compreende que a SEMED Acará responde de forma propositiva as 

indagações nos informando o que se contempla no currículo e que o ensino é dirigido somente para 

disciplina de História. Contudo o que se vislumbra é que o papel da secretaria de educação ainda é muito 

superficial pelas respostas obtidas, portanto a uma necessidade de ir até a pratica e constatar como vem 

ocorrendo a aplicabilidade desse ensino pelos professores. 

 

3. Dialogando com a coordenação pedagógica e com dois docentes. 

 

Partindo para o segundo momento, enfatizo a análise dos dados da entrevista realizada com três 

educadores de uma escola pública situada na zona urbana que atende o ensino fundamental menor e 

maior no município de Acará. São eles uma coordenadora Pedagógica e dois professores um de História 

e outro de Educação Artística, abordo sobre o conhecimento e desafios enfrentados na escola para 

implementação da Lei 10.639/2003. 

Início perguntando, você acredita que o livro didático é um apoio pedagógico que oferece ao 

professor suporte necessário para trabalhar esse ensino na especificidade de cada cultura? A orientadora 

respondeu o seguinte: “Sinceramente ele não é, tem uns que estão vindos com esse apoio, mas só ele a 

gente sabe que não é o suficiente”. 

 Diante da resposta percebe que esse pouco apoio oferecido nos livros didáticos deve ser um 
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alerta para o professor manusear da melhor forma o que o livro didático tem a oferecer como conteúdo 

textual e ilustrativo. O uso de imagens é considerado um recurso interdisciplinar, e está presente nos 

livros didáticos e retrata figuras importantes da história da nação, mas requer do professor uma 

interpretação real do que a imagem retrata como bem fala Uberti (2012, p.2). 

 

Nesse sentido é que consideramos que cabe aos professores a avaliação destas para o estudo de 

gravuras no ambiente escolar, e a criação de inter-relações entre elas e os conteúdos a serem 

estudados. Considerando que as imagens são propositoras de muitas indagações, possibilidades 

e uma infinidade de interpretações.  

 

É preciso que o educador realize uma exposição além da ilustrativa, reforçando a interpretação 

do real significado das imagens, decodifica-la na sua real definição para que se tenha interesse e 

provoque indagações a respeito do que aquela ilustração quer apresentar. 

E como bem orienta a coordenadora, “só o livro didático não é suficiente,” é necessário que a 

escola, o educador busque outros meios que lhe permitam acesso a esse conteúdo. Vale lembrar o que 

compete aos coordenadores pedagógicos, explicitadas no parecer CNE/CP 003/2004.  

 

§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições 

materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, professores e alunos, de material 

bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação tratada no "caput" deste 

artigo. 

§ 2° As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que os 

professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os 

diferentes componentes curriculares. 

 

Assim, cabe à coordenação pedagógica realizar ações que busquem trazer para a escola 

materiais didáticos que permitam ao professor desenvolver suas aulas com mais conteúdos podendo 

assim realizar uma aula com mais dinamização e clareza, para isso vir a acontecer à coordenação não 

deve se contentar com o básico dos livros didáticos, mas buscar garantir além de materiais, estudos que 

abarque essa temática.   

Você acredita que é preciso desconstruir os currículos de datas comemorativas e trabalhar esse 

conhecimento no cotidiano da escola? 

 

(...) não é fácil, desmistificar isso que já está a muito tempo, que isso é sistemático. O sistema é 

complicado eles já empuniram isso na cabeça então eles acham que o papel é só de alguns 

professores... Só é lembrado na verdade por muitos nessas datas é um conflito diário também, e 

a gente enfrenta conflitos mediante a essas situações (...) quem está saindo agora consegue 

visualizar acompanhar identificar e desenvolver, agora quem está antes não consegue. Eu venho 

dessa formação, mas eu leio e consigo me atualizar (...) (C.P). 

 

A sua resposta deixa bem claro o porquê que ainda não é possível cogitar essa temática de forma 

permanente no cotidiano escolar, os entraves que a escola perpassa para introduzir esses conteúdos de 

forma interdisciplinar são enormes, como bem foi colocado na fala da coordenadora é conflituoso por 

estar culturalmente naturalizado esse trabalho em datas comemorativas,  também tem a formação desses 
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educandos que é um divisor nessa questão, a formação de muitos professores no popular está defasada 

pelo fato de terem se formado em uma outra época. Portanto são várias as lacunas que impedem que esse 

ensino aconteça permanentemente e isso tem se   tornado pela escola como algo impossível de ser 

desconstruído. 

Vejo que não se pode culpar totalmente a escola por continuar a emergir um ensino metódico 

sendo que isso é resultado também das lacunas que a própria lei deixou. Vejamos: 

 

Nesse sentido apresenta-se uma das principais lacunas que a lei 10.639/03 traz em seu âmago, 

qual seja ao não privilegiar o processo de formação de professores, pois não estabelece a 

obrigatoriedade de seu estudo em nível superior, deixando a critério das instituições e dos cursos 

a opção por trabalharem a temática com os futuros profissionais da educação, contribui para que 

uma parcela expressiva dos cursos de graduação e de pós-graduação se exima de discutir, criar 

disciplinas ou grupos que estudem o tema UBERTI (2012 p.14). 

 

O professor sendo o principal agente desse conhecimento é destinado essa responsabilidade, e 

se ele não tiver uma formação concreta do que concerne a Lei não haverá possibilidades dessa temática 

se desenvolver como propõe as DCN-s.  Enquanto essa lacuna não for suprida a escola permanecera 

desenvolvendo um trabalho superficial que só vai ocorrer nas datas vistas como necessárias, como o 20 

de novembro (dia da consciência negra), 5 de setembro (Dia da raça), com isso a escola permanece 

construindo uma educação desigual. 

A escola é um espaço social que transmite conhecimento onde os seus condutores devem pensar 

o ensino em várias dimensões pedagógicas, e essas dimensões devem superar o modelo educacional 

europeizado que foi pensado para uma determinada parcela da sociedade. As instituições escolares com 

direcionamento dos seus gestores têm um grande desafio em se apropriar dessa proposta de ensino.  

 

A grande inovação dessa nova proposta é a existência de temas transversais que deverão 

perpassar as diferentes disciplinas curriculares (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Artes) e permitir, com isso, a interdisciplinaridade no ensino fundamental.” 

(FERNANDES, 2005, p. 382). 

 

O primeiro ponto a ser tomado pela escola é se apropriar dessas políticas educacionais que 

norteiam esse ensino, buscar meios para os professores também se apropriarem sem se sentirem forçados 

a trabalhar esse ensino porque existe uma Lei que obriga, mas fazer com que eles compreendam a sua 

importância como uma ferramenta que pode combater as diversas formas de discriminação que estão 

presentes no chão escola. 

A aplicabilidade da lei precisa ser colaborativa, “Paulo Freire insiste em defender a necessidade 

de um ensino enraizado através do diálogo, em atividades de grupo, com o incentivo a participação e ao 

exercício da participação crítica.” (Beisiegel, 2010, P.36), ou seja, todos os profissionais devem abraçar 

essa proposta seja os professores das disciplinas denominados especificas História, literatura e Educação 

Artística, como os demais, visto que é um compromisso de todos atuarem no processo educacional.  

Enfatizarei a partir de agora falas e análises das entrevistas realizadas com os docentes que 
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atuam nas disciplinas de História e Educação Artística. Os dois professores entrevistados foram 

denominados de Professor “A’ e Professor “B”. O Professor “A” atua em sala de aula há trinta anos na 

disciplina de História, o professor “B” atua a seis anos, na disciplina de Educação Artística.   

Seguindo, para o primeiro questionamento. No seu entendimento qual a importância do ensino 

das Relações étnico-raciais no combate ao racismo? 

 

O professor A: respondeu o seguinte: é fazer com que não só os alunos, mas as pessoas elas se 

percebam enquanto parte de um grupo social e a importância deles enquanto sujeitos históricos. 

Pra mim desenvolver um trabalho como esse nas escolas é de extrema importância 

Professor B: A importância é justamente sanar essa dívida que eu acho que a sociedade Brasileira 

tem com o povo negro e indígena também (...) o racismo ele ocorre penso eu muito mais por uma 

ignorância (...), mas penso eu que é por falta de conhecimento mesmo. 

 

O professor A menciona a importância deste ensino para o reconhecimento da sociedade 

enquanto povo que é descendente de sujeitos históricos, o professor B remete esse ensino como um meio 

de erradicar todos os danos causados a esses dois povos, e que frisa o racismo como um ato que ocorre 

por falta de conhecimento, ignorância e empatia com a cultura do outro. Ou seja, existe uma cultura do 

ódio que foi enraizada e que permanece na sociedade e que só vai ser combatida através dessa discussão 

e inserção do ensino Relações étnico-raciais, o discurso precisa sair do papel e só da reponsabilidade do 

Professor de História e passar a ser responsabilidade de todos. 

A educação de Relações étnico-raciais como uma ferramenta de ensino que vai contribuir para 

o reconhecimento dos dois grupos étnicos que tem sua relevância histórica e devem ser reconhecidos tal 

e vem com uma meta de desfazer esse racismo que se impregnou contra esses grupos étnicos. Vale 

ressaltar o que direciona as DCN-s, Pontuam como políticas de reparações de Reconhecimento e 

Valorização de Ações Afirmativas. 

 

A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os 

descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e 

educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou 

tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos 

com poder de governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição. Visa também a 

que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de 

discriminações. (BRASIL, 2004, p.11) 

 

Essa e uma política de reparações, e de reconhecimento e valorização da história cultura e 

identidade da população afrodescendente, portanto de suma importância, mas que está ausente no 

discurso dos professores por uma falta de conhecimento e formação a cerca dessa política e até pela falta 

de interesse deles próprios em buscar conhecer. 

É necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como meta o direito dos negros, assim 

como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, em escolas 

devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores qualificados para o ensino das 

diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar com as tensas relações produzidas 

pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre 

diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de 

asiáticos, e povos indígenas (BRASIL .p.10-11) 
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 É importante lembrar que essas conquistas nos permitem discursão abertamente dentro das 

escolas e das universidades, contudo é preciso ter conhecimento para lidar com os diversos conflitos que 

surgem dentro dos espaços escolares, por isso a importância de o professor estar capacitado sobre esse 

conhecimento. 

Segunda pergunta, sabemos que a educação Brasileira foi fundamentada em uma educação 

europeia, que durante décadas negou a diversidade cultural e racial brasileira. Diante disso qual o desafio 

encontrado hoje para se trabalhar essa diversidade presente na sociedade: 

 

Professor A: Bem o desafio é muito grande, (...) é difícil quando você já tem uma tradição. E 

quando você vai trabalhar esses temas na escola você tem uma grande dificuldade porque a base 

é a família e as vezes a família não se ver como pertencente a uma etnia dessa. E a gente encontra 

muita dificuldade porque quando você fala da questão qual é a tua cor á todo mundo é pardo sou 

morena cor de jambo professora ninguém é preto. 

 

O professor A menciona que um dos entraves encontrados para se trabalhar essa temática é a 

resistência dos alunos em se aceitar como negro, a negação com a própria raça e no auto reconhecimento 

e valorização da sua etnia, o que acaba ocasionando em vergonha negação e omissão da sua própria cor 

e da própria família. Essa é visão dos alunos segundo o professor.   

O que se esperar de uma sociedade que transferiu durante gerações uma comunicação de fatos 

forjados contra a pessoa negra. A esfera educacional é um espaço que deve transmitir e promover a 

construção de sujeitos que tenham orgulho dos seus antepassados, foi através das suas lutara por uma 

sociedade igualitária e de direitos para todos que temos nossos direitos garantidos hoje. A partir da 

resposta do professor A, fica uma reflexão, que ensino esses professores estão promovendo para que 

esses alunos tenham vergonha de se afirmar negros? Visto que a escola é um espaço de formação de 

identidades.  

Assim como foi colocada na fala da Coordenadora sobre as datas comemorativas/cívicas como 

algo sistemático que acaba sendo uma barreira que prevalece dentro das escolas, foi mencionado pelo 

Professor B 

Eu acho que primeiro entrar em vigor essa lei que já está sendo retirada, (..) a escola também me 

mostra a favor, mas por uma questão de obrigatoriedade, ainda é vista nas datas comemorativas 

e quando tem, ainda é pouca a interdisciplinaridade(...), claro q a gente faz, mas é bem pouco. já 

vivi uma situação que fiquei muito impactado, uma aluna que é negra, negra mesmo e a aula era 

sobre auto retrato e ela se retratou branca, cor de pele como a gente chama, meio rosado e assim 

eu fiquei muito reflexivo com aquilo aí eu fiquei sem o que dizer, aí eu acabei deixando passar 

essa situação que é um erro deixar eu deveria ter perguntado daquilo, mas eu me sentir impactado 

daquilo de uma forma q eu não conseguir reagir (...). 

 

O exemplo colocado pelo professor é chocante e real, a questão do racismo é uma problemática 

do século XXI, entretanto, trata se de um fenômeno que perpassa décadas. É essa ideia que vem sendo 

repassada na sociedade que acabam tomando para si como verdade e isso acaba afetando a construção 

positiva da autoimagem, da autoestima e do desempenho dos alunos negros.  

Buscar uma interpretação para a situação vivenciada pelo professor antes de tudo é preciso levar 
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em consideração algumas dimensões que provocam esse tipo de ação, a formação do docente, a escola 

como espaço de sujeitos pluriétnicos, péssimas condições de trabalho, falta de recursos entre outros.  São 

esses enfrentamentos que os profissionais da educação enfrentam diariamente na tentativa de reverter 

essa educacional monocultural. Podemos salientar que todos esses fatores contribuem, mas 

especificamente no caso do professor a falta de conhecimento não o permitiu abrir um discursão reflexiva 

diante da situação que ele mesmo presenciou. São muitos os desafios encontrados e tudo isso está ligado 

a uma construção social conservadora. Como salienta Oliveira e Lins (S/D, p.5-6). 

 

Enfim, o desafio que está posto é a reconstrução de conhecimentos arraigados durante anos de 

formação docente e profissional. Por outro lado, podemos imaginar o quanto é difícil e complexo, 

para os docentes que já estão há anos no exercício da docência, abandonar estereótipos e 

conhecimentos considerados como verdades inabaláveis. Há, portanto, um processo que muitos 

especialistas denominam de descolonização cultural e mental. Ou seja, pedir ou exigir de um 

profissional da educação, que não teve uma formação adequada a nova legislação, significa 

solicitá-lo, na prática, que mude sua identidade profissional construída durante anos.  

 

Portanto o desafio que os autores acima discutem está na descolonização de pensamentos 

eurocêntricos de professores, a necessidade da escola se apropriar dessas políticas públicas como meio 

de reverter essa situação é o que temos como meio mais prático de transformação frente a esse grave 

quadro de desigualdades raciais existente em nossa sociedade e no chão da escola, desafios esses que 

devem ser enfrentados por todos. 

A escola constitui um espaço complexo de debates e diferentes propostas de saberes, onde um 

aprende com o outro na troca de experiências, é possível ensinar e apreender com as diversas 

possibilidades cabe aos profissionais, contribuir para o desenvolvimento do respeito à diversidade a 

multiplicidade das manifestações culturais e no enfrentamento do racismo, em suas diversas faces, 

sobretudo, no que toca a esta análise no âmbito da escola. Vale lembrar o que as mudanças étnicas, 

culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola. (BRASIL, 2004), 

portanto a Lei 10.639/2003 colocada em prática, efetivamente, deve ir para além dos espaços escolares. 

Diante do que foi analisado percebe-se que os docentes em níveis de tempo de atuação são de 

uma enorme diferença e a formação também vem de períodos diferentes, porém o que me toca é que 

ambos perpassam pela mesma lacuna a de uma não formação sobre esta temática, os desafios são 

enormes se percebe nas falas de ambos, a falta de conhecimento falha quando se está diante de uma 

situação de racismo, de intolerância religiosa de negação da cor da pele. Portanto os impactos são 

enormes quando se fala de raça, cultura, povo, talvez pela forma como esses temas vem sendo abordados 

por esses docentes e pelas vertentes como a escola vem estruturando esse conteúdo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos no século passado não se falava com tanta abrangência em diversidade racial como no 

século atual, a busca por uma educação fundamentada nos princípios da solidariedade e do respeito a diversidade 
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vem como pauta dentro das políticas públicas para serem inseridas na sociedade moderna, essa é uma pauta 

coletiva que tem como objetivo a construção de uma educação mais democrática e uma sociedade menos 

desigual, que garanta nossa voz para todos os sujeitos 

Vimos que antes da promulgação das leis a história e cultura africana e indígena eram vistas de 

forma “simplista”, após ser obrigatório a sua introdução nos currículos escolares uma nova visão de 

reconhecimento, valorização e resgaste de identidade foi idealizada, o ensino começou a ter intuito de 

superar as fragmentações deixadas pelo ensino tradicional europeu e buscou inserir um novo paradigma 

curricular que reconheça e valorize os estudos das relações étnicos raciais na sociedade. 

Diante dos resultados foi possível constatar no primeiro momento que a Secretaria de Educação 

do Município de Acará não realizou a implementação da Lei 10.639/2003 e não realizou nenhuma 

formação nesse viés, na fala do representante da SEMED foi observado alguns fatores que impedem esse 

implementação como a fragmentação das ações de coordenação da SEMED, que está relacionado as 

particularidades da realidade educacional do município e também friso o desinteresse das gestões 

anteriores e da atual por essa questão. O que se tem de formação é o que está contemplado no currículo 

das escolas como declarou a própria SEMED, e o que é enfatizado na jornada pedagógica anualmente. 

As entrevistas com a coordenação pedagógica e com os professores que atuam nas disciplinas 

especificas foi possível detectar que os avanços neste ensino vêm acontecendo superficialmente e com 

muita resistência por parte dos alunos, a escola vem sucedendo este ensino de forma sistemática, ou seja, 

apenas nas datas comemorativas e com receio. Esses resultados não vislumbra uma aplicabilidade 

concreta desse ensino como declara os objetivos das leis e a DCN-s onde a meta é a promoção de uma 

reeducação entre esses grupos étnicos, reparações, reconhecimento, valorização da identidade da cultura 

e da história dos negros brasileiros, e o que se identificou foi desabafos e relatos de um ensino negado e 

estereotipado no cotidiano escolar. 

Volto a ressaltar que os professores precisam superar muitas lacunas para poder realizar um 

trabalho que faça emergir bons resultados no ensino dessa temática, essa mudança só vai ocorrer se 

houver esforço de todos os envolvidos nesse processo. É preciso seguir o que está sistematizado? Sim, 

porém os professores precisam utilizar de outras estratégias pedagógicas para trabalhar as questões mais 

humanizadoras, é sucinto também o apoio da própria comunidade escolar nessa formação, pois essa não 

é tarefa apenas dos professores de história e educação artística e sim de todos que fazem parte da 

comunidade escolar. 

A escola deve buscar novas metodologias críticas e reflexivas que possa a vir emergir mudanças 

precisas no cenário educacional. Contudo o sucesso dessas políticas públicas ainda é algo distante da 

realidade do município de Acará, mas não é impossível se a gestão de modo geral começar a se preocupar 

e trabalhar mais com temáticas sociais, se hoje temos um foco imenso em disciplinas como português e 

matemática devemos dar a mesma atenção as demais e realizar a inclusão nas disciplinas sobre a temática 

relações étnico raciais no cotidiano escolar de forma multidisciplinar. 

Em suma, a pesquisa apresentada foi relevante em todos os passos que realizei desde execução 
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da pesquisa, a ida a campo até construção do texto, como aluna e pesquisadora refletir várias vezes 

mediante ao que vivencie quando estava indo a campo, as leituras que realizei para trazer embasamento 

teórico a este trabalho e na minha atuação no futuro como Pedagoga, foi uma construção e desconstrução 

ideias. Eu concluo não só vislumbrando uma educação mais humanizadora, mas objetivando numa 

prática futura. 
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