
A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE MACEIÓ:
desafios e possibilidades

Resumo:

O artigo analisa a trajetória de um projeto que foi vivenciado em uma escola da Rede Municipal de Maceió.
Procuramos relatar a experiência que vivenciamos a partir das discussões sobre a educação das relações
etnicorraciais nas práticas curriculares cotidiana escolar. O intuito do trabalho é socializar o caminho
percorrido, as dificuldades encontradas e soluções apontadas na realização do trabalho. A questão que
inevitavelmente surge é como inserir conteúdos sobre a diversidade etnicorracial no processo pedagógico sem
transformá-lo em elemento exótico, consequentemente pontual. Tomamos como referência autores como
Gomes (2010), Amorim (2011), Munanga (2005), Freire (1996) entre outros.

Palavras-chave: educação: práticas curriculares: relações etnicorraciais

RELAÇÕES ETNICORRACIAIS&39;S EDUCATION IN A SCHOOL OF THE MUNICIPAL NET OF MACEIÓ:
challenges and possibilities

Abstrat

The article analyzes the path of a project that is being lived at a school of the Municipal Net of Maceió. We
tried to tell the experience that we are living starting from the discussions about the education of the
relationships etnicorraciais in the practices school daily curriculares. The intention of the work is to socialize
the road up to now traveled, the found difficulties and pointed solutions in the accomplishment of the work.
The subject that unavoidably appears it is as inserting contents on the diversity etnicorracial in the pedagogic
process without transforming him/it in exotic element, consequently punctual. We took as reference authors
as Gomes (2010), Amorim (2011), Munanga (2005), Freire (1996) among others.
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A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE MACEIÓ:
desafios e possibilidades

Introdução:

Todos nós educadores temos a convicção de que estamos vivendo um período histórico de muitas
possibilidades e conquistas. Mas, ao mesmo tempo, estamos inseridos em um momento histórico no qual se
instalou uma crise em diferentes dimensões: seja política, econômica, social, ambiental, de valores etc.
Diante dessa realidade, as instituições sociais são chamadas a se ressignificarem para enfrentar os desafios
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postos pela contemporaneidade. É dentro desse contexto que se encontra a universidade e a escola.

Os profissionais que nela atuam precisam enfrentar muitas demandas ao mesmo tempo. Nesse bojo, as
questões ligadas à cultura, seja ela juvenil, de gênero, de geração, a cultura popular ou as questões
etnicorraciais, constituem problemáticas instigadoras para as práticas curriculares dos/as professores/as e
estudantes dos diversos níveis e modalidades de ensino. No entanto, tais questões parecem inquietar,
especialmente, os e as docentes do ensino fundamental, em razão das especificidades inerentes à fase de
desenvolvimento que seus estudantes atravessam.

Dessa forma, entendemos que o conhecimento sobre o processo de formação do nosso povo (a contribuição
do/as negro/a, das diferentes tribos indígenas e os diferentes grupos brancos/europeus) é de fundamental
importância, na medida em que os/as professores/as precisam desconstruir ideias distorcidas sobre as
relações entre negros e brancos que se instalaram no nosso país desde o processo de colonização, a exemplo
da ideologia do branqueamento. Sendo assim, nos últimos anos tem crescido o número de pesquisas e de
produções que têm como temática o/a negro/a no Brasil. Após os anos 1990 e, principalmente, depois da
elaboração da Lei nº 10.639/2003, sancionada pelo Presidente da República Brasileira, Luís Inácio Lula da
Silva, tivemos uma explosão dos estudos voltados para essa temática. Além do mais, a internet ajudou a
propagar diversos sites com informações e discussões sobre essas questões. Esse movimento da sociedade
tem mostrado que os tempos atuais são outros e que há necessidade de se tomar novos rumos e de
construção de outras histórias.

Esses novos rumos foram conquistados, entretanto, por meio de muitas lutas de variados segmentos da
sociedade. Entre os diversos grupos que lutaram pela construção de uma nova sociedade, podemos observar
que foi a luta do/a negro/a no mundo e no Brasil que procurou, por diversos caminhos, combater o
preconceito étnico em nosso país. Sabemos que o preconceito continua presente nas práticas curriculares
sejam elas escolares ou não. Durante muito tempo, nosso país negou a história e a cultura do negro. A
negritude da população foi por longos períodos utilizados como argumento, pela elite brasileira, para justificar
o nosso subdesenvolvimento. Assim, o embranquecimento da população era o caminho, apontado por essa
elite, para a construção de uma nação desenvolvida. E continua sendo na atualidade.

Os números do próprio IBGE apontam que o acesso à educação considerada de qualidade, à moradia, à saúde
e ao emprego, é muito menor para a população negra. Essas informações não podem ser negligenciadas e é
por isso que acreditamos, que se fazem necessárias políticas específicas para os afro-descendentes do nosso
país. Todos/as nós sabemos que os/as negros/as africanos vieram de diversas regiões da África. O continente
africano é marcado por inúmeras diferenças, sejam elas econômica, social, cultural, geográfica ou política.

Sabemos também que os africanos que chegaram às terras brasileiras, apesar de todo processo de
dominação do homem branco, buscaram, de inúmeras formas, resistir à escravidão. Acreditamos que
enquanto educadores, temos a responsabilidade de aprofundar as discussões sobre tais questões. Por isso,
enfatizamos a necessidade desse debate no cotidiano escolar das escolas públicas de Maceió. Sendo assim, o
objetivo deste artigo é apresentar uma experiência vivenciada a partir de um projeto de extensão[i]
desenvolvida na Universidade Federal de Alagoas. O Referido projeto vem de certa forma sacudindo, na
medida do possível, as práticas curriculares em uma escola da Rede Municipal de Maceió.

No primeiro momento esclarecemos alguns pontos do projeto para depois descrever e analisar as atividades
desenvolvidas na escola junto as crianças e professores do ensino fundamental. Por fim, apresentamos
algumas dificuldades que tem permeado a implementação das atividades planejadas.

1. O projeto de extensão: alguns apontamentos iniciais

O referido projeto de extensão realiza uma pesquisa em uma escola da Rede Municipal de Maceió acerca da
educação das relações etnicorraciais nas práticas curriculares escolares, além de contribuir com a formação
de professores, estudantes do ensino fundamental e do/a estudante da graduação/bolsista/colaboradores.
Temos como problemática inicial as seguintes indagações: de que forma vem sendo implementada a Lei
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10.639/2003 no cotidiano escolar?
Os professores estão atentos a essas questões?
O que diz o projeto político pedagógico da escola?

Compreendemos que as práticas curriculares escolares correspondem ao conjunto de ações e experiências
que envolvem educadores (professores e outros profissionais que estão em outras funções tais como
coordenadores, diretores, inspetores, apoio, etc.), estudantes e pais. Envolvem também materiais didáticos
(livros, quadro, encartes, gibis, tarefas, etc.), organização dos espaços (como as coisas são organizadas e
distribuídas tais como mural, organização das salas, refeitórios), prática docente, metodologia, festividades,
celebrações, planejamentos coletivos ou individuais, projetos, processos avaliativos, relações sociais que se
expressam por meio de gestos, falas e escritas, silêncios, ausências, símbolos, entre outras formas. Por esta
razão, entendemos que as práticas curriculares estão inseridas no contexto da prática pedagógica (AMORIM,
2011).

Dessa forma, esse projeto de extensão visou contribuir para a formação de professores e estudantes do
ensino fundamental, além dos estudantes da graduação no tocante a temática racial. Nessa perspectiva,
todos os envolvidos nesse processo estão tendo a oportunidade de se posicionarem e aprenderem sobre a
referida temática. Para tanto, temos como ações da extensão a formação de estudantes e professores/as no
próprio lócus escolar.

O referido projeto justifica-se pela pertinência da temática na contemporaneidade e pela relação com o
projeto político pedagógico do curso de Pedagogia que afirma como ações prioritárias os seguintes pontos: a
promoção do ensino, pesquisa e extensão, visando o conhecimento e a intervenção da realidade; melhoria do
ensino público e gratuito e a qualificação e valorização do professor e da professora seja na formação inicial,
seja na formação continuada (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2006). Assim,
estabelecemos como metas: a) promover a formação de professores e estudantes ao mesmo tempo nas áreas
temáticas definidas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações etnicorraciais e para o
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana; b) elaborar Banco de Dados que contemple informações
sobre o tratamento das questões relacionadas a educação das relações etnicorraciais e de publicações, teses,
pesquisas, periódicos acadêmicos e produções científicas sobre educação para as relações etnicorracial e
história e cultura afro-brasileira e africana; c) apresentar os dados obtidos ao grupo de pesquisa Educação e
Relações Etnicorraciais da UFAL e no NEAB.

Foram realizadas observações das práticas curriculares cotidianas na escola como um todo e entrevistas com
professores, educadores de modo geral e estudantes do ensino fundamental tendo como foco as relações
etnicorraciais e as práticas curriculares. Analisamos também os documentos da escola como o Projeto Político
Pedagógico e outros materiais.

As atividades de formação com os professores e estudantes aconteceram na perspectiva interdisciplinar por
meio de oficinas utilizando música, jogos, poemas, análise de gráficos e tabelas, produção coletiva e
individual, debates, análise de filmes etc. Isto é, na perspectiva interdisciplinar. As oficinas forma realizadas
com a professora (coordenadora do projeto), a bolsista e coloboradores. A formação da bolsista da graduação
e colaboradores está acontecendo por meio de leituras sobre a temática, debate, planejamento coletivo e
avaliação do trabalho realizado nas escolas cruzando com os dados teóricos. Além disso, foi previsto no
projeto a vivência de um minicurso que aconteceu na Universidade Federal de Alagoas em três horários
(manhã, tarde e noite) no mês de novembro no ano de 2011. Tivemos a participação de 60 estudantes no
minicurso realizado.

Enfim, o projeto apresenta-se como elemento de pesquisa e de formação dos estudantes e professoras/es do
Ensino Fundamental, dos estudantes da Graduação de Pedagogia e História (Há um estudante de História) e
da professora coordenadora do projeto. Concordamos com Gomes et al (2011) e Munanga (2005) quando
afirmam que a maioria dos professores e professoras do Brasil não receberam a real preparação para
trabalhar tal temática. Por outro lado é preciso sair da inércia e buscar saídas em que todos e todas possam
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aprender. Ninguém está formado definitivamente. Somos inconclusos e essa inconclusão nos fazem seres
melhores se tivermos abertos para a aprendizagem. Como diz Freire (1996,p.36), “faz parte igualmente do
pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de
classe, de gênero ofende o ser humano e nega radicalmente a democracia.” Por isso o primeiro caminho é a
abertura para o novo o que levará a novas formas de pensar e estar no mundo.

2.A trajetória das discussões sobre a educação das relações etnicorraciais em escola da Rede
Municipal de Maceió: alguns encaminhamentos

A vivência do projeto iniciou com a seleção da bolsista e apresentação das metas e objetivos a serem
alcançados ao longo do trabalho. No decorrer das discussões, realizamos primeiramente estudos sobre a
temática e escolha da escola que iríamos realizar as atividades planejadas.

Tivemos inicialmente dificuldade de encontrar uma escola que aceitassem o nosso trabalho. Havia também
certa confusão entre os objetivos do projeto e do Estágio Supervisionado, pois afirmavam ter muitos
estagiários e, portanto, o espaço não comportava outros membros e atividades. Um elemento importante que
não podemos deixar de dizer é que decidimos que o nosso trabalho não deveria ser realizado em uma
instituição muito longe da universidade devido as dificuldades com o deslocamento.

Ao chegarmos à escola que estamos realizando o trabalho a qual chamamos de escola cidadã fomos bem
recebidos pela equipe técnica. Apresentamos o projeto e logo duas professoras mostraram interesse em
participar. No início verificamos que a equipe técnica afirmava que lá não havia problema de preconceito
contra crianças negras. Entendemos que essa realidade era impossível, pois estamos imerso numa cultura em
que o homem branco, europeu, heterossexual é a referência e serve de padrão para todos os outros grupos.
No cotidiano escolar e da sociedade, de maneira geral, a desigualdade etnicorracial tem sido fortalecida e
aceita como natural ao longo dos séculos devido ao mito de que no Brasil não há preconceito em relação aos
negros. Assim sendo, entendemos que durante muito tempo essas questões eram quase imperceptíveis pelos
profissionais que atuam nas escolas. Hoje é inadmissível que os educadores não estejam preocupados com
tais questões (SILVA, 2010).

Por outro lado, entendemos que os outros grupos como brancos, asiáticos, indígenas sejam também
estudados. Não se trata apenas de enegrecer a educação e de substituir a contribuição dos europeus para o
povo brasileiro pela contribuição dos africanos. Nas palavras de Silva (2010, p.41),

É importante desde logo esclarecer que não se trata de abolir as origens europeias
da escola da qual todos somos tributários. Com o enegrecimento da educação se
propõe escola em que cada um se sinta acolhido e integrante, onde as contribuições
de todos os povos para a humanidade estejam presentes, não como lista, sequência
de dados e informações, mas como motivos que conduzem ao conhecimento,
compreensão, respeito recíprocos, a uma sociedade justa e solidária.

Para a autora supracitada enegrecer a educação significa desconstruir o efeito da homogeneização imposta
pelos europeus. Significa que brancos e negros devem pensar sobre suas diferenças como elemento
importante para enriquecimento de ambos.

É possível afirmar que escola a qual apresentamos a proposta do projeto, no seu âmbito tem uma quantidade
de crianças com suas diferentes maneiras de se expressar, suas histórias de vidas, seus problemas e
dificuldades. No entanto, direcionamos o nosso olhar para a educação das relações etnicorraciais, pois o foco
do nosso trabalho é contribuir para a formação dos professores e estudantes além de ser m espaço para
pesquisa.

No momento inicial do trabalho observamos que as práticas curriculares não eram marcadas por um amplo
debate voltado para a diversidade etnicorracial. Observamos que embora uma professora tenha colocado que
já havia feito um trabalho que tratasse dessa questão não vimos nos murais, refeitório, sala de aula,
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materiais que fizessem referência a tais questões. Ao contrário percebemos certo silêncio e ausências no
cotidiano da escola.

Embora o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola fizesse referência a necessidade de escolher um
currículo que atendesse as necessidades reais de toda comunidade escolar e que o intuito era formar cidadão
solidário e de espírito coletivo, na prática, entretanto, havia dificuldade de efetivar esses princípios.
Entendemos que isso se deve em parte devido as condições de trabalho em que o professor e os profissionais
da escola estão submetidos. Uma fala de uma professora numa conversa no intervalo reflete tal situação. “O
professor está sozinho”afirmava a educadora. Esse dizer indica que os docentes têm sido responsabilizados
por todo o fracasso educacional que a sociedade brasileira encontra-se. Entendemos que os gestores das
redes municipais, estaduais e federal precisam promover ações que favorecem o trabalho dos educadores.
Tempo de estudo e formação continuada, materiais de fácil acesso sobre a temática, valorização da profissão
por meio de publicações de experiências bem sucedidas para que os docentes se sintam motivados.

Por outro lado, a escola em que vivenciamos o projeto apresenta uma relativa estrutura, há três aparelhos de
televisão, um vídeo cassete e dois DVDs, uma antena parabólica, dois retroprojetor, um datashow, dois
mimeógrafos, uma máquina copiadora, computadores, dois aparelho de som, biblioteca, sala de professores,
uma sala de vídeo, refeitório (sem mobiliário).[ii] No PPP não encontramos nenhum objetivo voltado para a
discussão da diversidade etnicorracial isso indica que estamos longe de implementação da Lei n. 10.639/2003
no cotidiano das nossas escolas.

Em relação as atividades planejadas no calendário letivo da escola verificamos que as atividades são
organizadas em torno das datas comemorativas. A questão do negro aparece no dia 13 de maio, dia da
abolição dos escravos, talvez em agosto no folclore e 20 de novembro dia da consciência negra. Isto se tiver
algum professor ou professora que realmente queiram trabalhar essas questões. Enfim, a questão que
inevitavelmente surge é como inserir conteúdos sobre a diversidade etnicorracial no processo pedagógico sem
transformá-lo em elemento exótico, consequentemente pontual. É justamente isso que o projeto se propõe.
Na escola em tela verificamos que nem sempre os docentes estão atentos a necessidade de vivenciarem
projetos sobre a diversidade etnicorracial.

Assim, procuramos antes de adentramos na discussão sobre as relações etnicorraciais realizar um debate
mais amplo sobre a diversidade, sobre o ser diferente, sobre as diversas formas de estar e viver no mundo.
Passamos pela questão das diferentes culturas vividas em cada continente até chegarmos a África.
Realizamos brincadeiras, jogos, debates e leituras diversas. Como afirma Silvério e Souza (2010, p113),

a Lei n. 10639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta
histórica da população negra para se ver retratada na história do país com o mesmo
valor dos outros povos que para aqui vieram e, ao mesmo tempo, um ponto de
partida para mudança social que tenha no seu horizonte a efetiva incorporação
daqueles que foram construídos como diferentes. Na política educacional, a
implementação da Lei n. 10639/2003 significa uma ruptura profunda com um tipo de
postura pedagógica que não reconhece as diferenças resultantes do nosso processo
de formação nacional.

Assim, ancorados nas discussões sobre culturas e diversidades estabelecemos conversas com as crianças
sobre a necessidade de construção de novas relações no cotidiano de nossas vidas. Para atingir tal fim
realizamos debate sobre o ser diferente, as formas de viver de crianças de continentes diferentes, o uso de
máscaras na nossa sociedade, a questão da valorização do cabelo liso no Brasil entre outras temáticas.

As atividades desenvolvidas requerem planejamento, tempo para preparo das atividades e momento para
estudo. A coordenadora do projeto com a bolsista precisou preparar momentos de estudos com o grupo,
organizar o planejamento para desenvolver atividades na escola. É um trabalho contínuo que toma muito
tempo de todos os envolvidos.
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Entendemos que uma das temáticas importantes a serem desenvolvidas com as crianças e jovens é o papal
da oralidade nas sociedades africanas, como também no nosso país. Negros e não negros precisam “olhar a si
próprios e ao outro como produtor e reprodutor de cultura, de valores e de saberes como afirma Souza
(2001, p.179). Temáticas como a História da África, a luta do negro na nossa sociedade, a indumentária
africana são questões pertinentes a serem discutidas no cotidiano escolar. O desafio é trabalhar esses
assuntos de forma crítica, criativa e dinâmica com os estudantes do ensino fundamental. É um aprendizado
que estamos descobrindo ao longo do processo.

3.A realização do projeto e seus resultados

No decorrer da vivência das atividades tivemos a oportunidade de desenvolver a temática do projeto,
refletindo sobre os desafios que são encontrados nas instituições públicas, porém, na expectativa de
promover novos conhecimentos experiências e aprendizagens.

O referido projeto de extensão tem sido um desafio tanto para a professora coordenador das atividades, como
para os estudantes de graduação. Adentrar a escola, não é uma tarefa fácil, requer cuidados, e há
necessidade de esforços para que as atividades planejadas sejam bem trabalhadas.

É necessário destacar que há muitos problemas a serem enfrentados; disponibilidade de recursos financeiros
e humanos que não temos a contento, tempo disponível já que temos uma demanda grande na universidade.
Existe a necessidade de ampliação das atividades para outras escolas. Por outro lado, a experiência nos
mostra a necessidade de sermos humildes para a constante avaliação do processo e a atualização das
leituras. Ter paciência com os erros cometidos é uma outra qualidade que precisamos desenvolver sempre.
Entendemos que somos aqueles e aquelas que estamos abrindo os caminhos para o debate sobre a educação
das relações etnicorraciais de forma efetiva, pelo menos na escola em que realizamos o trabalho e sendo
assim, estamos também no processo de formação. Além disso, por meio da pesquisa e atuação verificamos
que a escola em tela não tem trabalho tais questões ou o faz de maneira esporádica. Esperamos que daqui
para frente outros dispositivos concretos possam ser criados para que a Lei n.10.639/03 seja efetivamente
implementada nas escolas públicas, particulares e universidades do nosso país.

4. Considerações finais

Atrelado ao debate sobre raça, cultura, diferenças, etnia, direitos e deveres no nosso entender precisamos
não olhar para a infância como aqueles que nada sabem, que não compreendem problemáticas complicadas
como essas. Ao contrário, verificamos em interação com elas que desde cedo aprendem discriminar,
aprendem que ser negro e negra no nosso país é está em situação de desvantagem social e econômica. Por
isso, acreditamos na possibilidade de outras aprendizagens e na importância do nosso trabalho.

A Lei n.10.639/03 foi um ponto inicial. Contudo, temos que enfrentar as dificuldades na sua implementação
devido o desinteresse dos órgãos públicos em realmente efetivá-la.

Nessa expectativa, a Lei n.10.639/03 vem adentrando paulatinamente o cotidiano escolar devido as condições
de trabalho dos docentes e a falta de incentivo das secretarias municipais e estaduais em ajudar as escolas a
desenvolverem projetos voltados para a temática da educação etnicorracial. O nosso projeto de extensão teve
como objetivo contribuir com a formação dos docentes mesmo em pequena escala. Embora saibamos que o
nosso trabalho não tem um impacto na realidade educacional como um todo. Entendemos que o projeto
possibilitou a abertura para as mudanças. É necessário contar as experiências de formação continuada
existente, dizer quem vem realizando essas formações e informar como a universidade vem ajudando no
debate.

Enfim, ao término do ano letivo os professores e estudantes encontram-se entusiasmados por estarem
participando do projeto. Observamos também mudanças nos comportamentos das crianças com autoestima
elevada e com o conhecimento melhor sobre si e o outro. Percebemos que com o nosso trabalho as crianças
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negras se sentem felizes, se colocam, se sentem fortalecidas por estarem participando das discussões.
Inclusive, a turma que realizamos o trabalho solicitou que este ano o projeto continue mesmo que façamos o
trabalho em outras salas de aula.

Um elemento importante nas atividades vivenciadas é que não é somente a escola por meio dos seus
profissionais que se beneficiam. Os estudantes da graduação e a coordenadora do projeto abrem espaços
para a pesquisa e ampliação dos debates e, consequentemente, para aprendizagem de novos conhecimentos.
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[i] O projeto de extensão intitulado “Educação das relações étnico-raciais em escola da Rede
Municipal/Estadual de Maceió: desafios e possibilidades nas práticas curriculares cotidianas “ faz
parte da política de ações afirmativa da UFAL e concorreu a seleção de um bolsista por meio do edital Edital
Òde Ayé – Campus A. C. Simões. No decorrer do trabalhão tivemos a presença de quatro colaboradores (três
estudantes de Pedagogia) e um estudante do curso de Licenciatura em História.

[ii] Em relação ao refeitório nos deu uma má impressão quando vimos crianças comendo no chão apesar
dessa relativa estrutura. Entendemos que isso é uma violência simbólica, que essa situação desumaniza o
sujeito.
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