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RESUMO

O presente artigo analisa como as relações etnicorraciais são abordadas no processo de escolha dos livros
didáticos em uma escola da rede municipal de Itabuna- BA, no ano de 2012, para isso aplicamos um
questionário e uma sessão de grupo focal a oito professoras da instituição. Como arcabouço
teórico-metodológico optamos pela Análise do Discurso para o tratamento dos dados aliada a abordagem de
habitus de Bourdieu e das teorias sobre raça e racismo na sociedade brasileira. Nas regularidades discursivas
visualizamos contradições entre a consciência do desenvolvimento de um trabalho para as relações
etnicorraciais e o próprio preconceito explicitado e assumido. Portanto, encontram-se em estágio de
transição, construindo um novo habitus a partir da consciência de que não podem reproduzir e legitimar
posicionamentos que marginalizam e excluem, diariamente, alunos/as negros/as nos espaços escolares.

Palavras-chave: Processo de escolha do livro didático. Relações Etnicorraciais. Discursos. Professores.

RESUMEN

Este artículo analiza como las relaciones etnicorraciais son tratadas en la elección de los libros didácticos en
una escuela municipal de Itabuna-BA, en 2012, para eso se aplicó un cuestionario y una sesión de grupo focal
a ocho profesoras de la institución. Como teórico-metodológico se optó por el análisis del discurso para el
tratamiento de los datos combinados con el concepto de habitus Bourdieu y las teorías sobre la raza y el
racismo en la sociedad brasileña. En las regularidades discursivas visualizamos contradicciones entre la
conciencia en desarrollo un trabajo orientado por la relaciones etnicorraciais y el prejuicio asumido y explícito.
Por lo tanto, se encuentran en una etapa de transición, buscando construir un nuevo habitus, a partir de la
conciencia de que no se puede reproducir y legitimar actitudes que marginan y excluyen alumnos/as
negros/as en espacios escueleras.

Palabras clave: Proceso de elección del libro didáctico en la escuela. Relaciones Raciais. Discurso.
Profesor

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/escolha_do_livro_didatico_na_escola_e_relacoes_etnicorraciais_uma.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



1.Introdução

As reflexões tecidas ao longo deste artigo integram os resultados da investigação realizada no Mestrado em
Educação, na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Tal pesquisa teve como um dos seus
objetivos discutir de que forma as relações etnicorraciais são abordadas no processo de escolha dos livros
didáticos na escola, a partir da implantação da Lei 10.639/03.

Para realizar a pesquisa optamos por analisar o processo de escolha do ano de 2012 a partir da aplicação de
um questionário, com questões abertas e fechadas, a oito professoras de uma escola municipal de
Itabuna-BA. Além disso, realizamos uma sessão de grupo focal como forma de coleta e produção de dados.
Optamos pelo grupo focal porque as professoras demonstraram receio ao falar das relações etnicorraciais na
escola e com a aplicação do grupo focal foi possível a fruição dos discursos por oferecer a ideia do diálogo e
da participação coletiva. Vale ressaltar que na análise dos discursos raciais das referidas professoras, não
privilegiamos uma análise criticista, mas uma perspectiva que aborde seus discursos dentro de um contexto
histórico e social, apontando fragilidades no sentido de contribuir na construção de reflexões e percepções
que respeitem à diversidade etnicorracial no espaço escolar.

Nesse processo, trabalhamos intercalando concepções teóricas com os discursos recortados numa perspectiva
de transcender a cisão recorrente nos textos acadêmicos entre análise de dados e teoria. Dessa forma,
lançamos mão dos recursos da Análise do Discurso como forma de tratamento dos discursos provenientes dos
questionários e do grupo focal, os discursos foram organizados em sequências discursivas (SD), ou seja,
“unidades cujo tamanho é igual ou superior a uma frase, extraída da continuidade dos textos de acordo com
as regularidades enunciativas” que apontam para o funcionamento das formações discursivas na qual se
insere o corpus a ser analisado (MAINGUENEAU, 1998, p. 128).

Desse modo, as SDs foram agrupadas e selecionadas a partir do objeto de análise deste artigo, sendo que
essa forma de recorte do corpus não influencia no entendimento das formações discursivas devido ao discurso
se fazer presente “em cada uma de suas enunciações, por mais ínfimo que pudesse ser seu objeto, isto é, o
discurso investe tudo”, pois trata-se de “um espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 1998, p.
128).

2. Entrelaçamentos das abordagens conceituais: Lei 10.639/03, habitus, processo de escolha do
livro didático na escola

A Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
Educação Básica, pois a escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito à educação a
todo e qualquer cidadão, deve se posicionar politicamente contra toda e qualquer forma de discriminação. A
luta pela superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador,
independentemente do seu pertencimento etnicorracial, crença religiosa ou posição política. O racismo,
segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos os cidadãos e
instituições, inclusive, à escola (BRASIL, 2004).

A lei 10.639/03 surge no sentido de promover uma reflexão sobre as relações etnicorraciais, pois a carência
no planejamento escolar, na própria concepção de currículo e de construção da identidade dos sujeitos tem
dificultado a promoção de relações interpessoais democráticas e igualitárias entre os agentes que integram o
ambiente escolar. Nesse sentido, uma das formas de interferir pedagogicamente na construção de uma
pedagogia da diversidade e garantir o direito à educação é saber mais sobre a história e a cultura africanas e
afro-brasileiras. Esse entendimento poderá nos ajudar a superar opiniões preconceituosas sobre os negros, a
África, a diáspora; a denunciar o racismo e a discriminação racial e a implementar ações afirmativas,
rompendo com o mito da democracia racial (CAVALLEIRO, 2005).

Nesse sentido, por compreender que o livro didático exerce um papel importante nesse processo educativo de
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combate ao racismo e de construção de uma educação de respeito à diversidade etnicorracial, trataremos de
uma das fases mais importantes da política nacional do livro didático: o processo de escolha na escola. Ao
tratar dessa fase, consequentemente, abordaremos as compreensões dos professores sobre a política. Para
tanto, utilizaremos o conceito de habitus, teorizado por Bourdieu (2005 a), o qual é visto como uma espécie
de senso prático sobre o que se deve fazer em dada situação, consistindo em uma matriz geradora de
comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificação da realidade que se incorporam aos indivíduos.

No desenvolvimento desta pesquisa, a abordagem do habitus significa perceber que as professoras são
agentes que atuam a partir de suas preferências e princípios formulados a partir das condições objetivas que
lhes são colocadas, podendo acatar as disposições ou rechaçá-las, uma vez que, desconsidero a ideia da
determinação dos sujeitos.

Nessa lógica, o processo de escolha das obras pelos professores ocorre, conforme edital do PNLD 2010, em
tese,

[...]em consenso e com base na análise das resenhas dos títulos contidos no Guia,
escolherão as obras a serem utilizadas em sala de aula de acordo com a proposta
pedagógica da escola. Após a escolha dos professores, ficará a cargo do diretor da
escola o preenchimento e encaminhamento dessa escolha ao FNDE, via internet ou
formulário impresso (p.09).

Com base na escolha dos/as professores/as e no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
foram estabelecidos critérios de atendimento e convoca, por meio de Comissão Especial instituída para esse
fim, os/as titulares/as de direito autorais habilitados/as para proceder à negociação de preços, visando
adquirir os livros e as coleções a serem produzidas, conforme especificações técnicas mínimas contidas no
Anexo VIII deste Edital, e postados/entregues conforme as Instruções Operacionais a serem fornecidas no
momento da negociação (EDITAL DO PNLD 2007 e 2010).

Após a escolha realizada pelos/as professores/as e envio dessa escolha pelo sitio do PNLD, segue-se para a
etapa de produção, que se inicia com a assinatura dos contratos. Assim, os/as titulares de direitos autorais
participantes do PNLD 2010 estarão aptos/as a iniciarem a produção dos livros a serem distribuídos aos/as
alunos/as da rede pública do País, de acordo com as especificações técnicas previstas no edital.

3. Entre aproximações e divergências: as relações etnicorraciais no processo de escolha do livro
didático

Desde o sansionamento da lei 10.639/03 a escola foi obrigada a refletir sobre a forma como trata as relações
etnicorraciais nos aspectos normativos e práticos, inclusive no processo de escolha do livro didático, já que o
livro didático como um recurso que possui grande relevância no contexto educacional deve estar consoante
com as prerrogativas da lei.

Iniciamos os trabalhos a partir de questionamentos sobre a Lei 10.639/03, marco temporal e um dos amparos
legais desta pesquisa, acreditando que a abordagem significativa na prática pedagógica cotidiana da lei se
torna pressuposto para adoção de seus princípios no processo de escolha do livro didático na escola.

SD01: Solange - Eu acho que de acordo com a Educação onde a gente tem feito o
possível nos projetos pedagógicos e vem trabalhando normal de acordo com a lei
mesmo. Vem trabalhando sem nenhuma discriminação, nem complicação nos
projetos.
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SD02: Maria - Bom, eu acho que assim...a gente fala muito, mas trabalho específico
mesmo não tem nenhum, a gente faz leituras, mas um trabalho específico
mesmo[...] mas não tem um trabalho especifico mesmo. Eu acho que a gente nunca
fez nenhum projeto especifico voltado mesmo para essa questão[...]

SD03: Luzia - Mas de acordo com o que a lei fala que não é assim...especificamente
que a escola trabalhe, assim, faça um projeto que trabalhe em cima da questão não,
que a gente trabalhe na escola visando o racismo de modo geral, essa questão
racial[...]

Embora a lei tenha sido normatizada há quase dez anos, a concretização de práticas pedagógicas de
implementação da Lei 10.639/03 ainda é difusa, devido ao pouco conhecimento ou a falta de formação para o
trabalho com a educação das relações etnicorraciais. É possível observar que as professoras trabalham com a
lei como ponto de partida, mas não sabem se deve ser um trabalho específico ou um trabalho que envolve
todo currículo.

Observamos nos enunciados das duas professoras que existem concepções diferenciadas de como deve
ocorrer o trabalho com a lei 10.639/03 na escola, mesmo dez anos após o sancionamento da lei. Isso significa
que o trabalho pedagógico no tocante à referida lei ainda possui inseguranças e dúvidas ocasionando
dificuldades na sua implementação.

Apesar das inseguranças e dúvidas, percebemos que a escola desenvolve um trabalho, mesmo ainda tímido,
de combate ao racismo e ao preconceito:

SD04: Maria - [...]A gente faz cartazes, a gente já trabalhou livros, a gente já
procurou trabalhar aqueles livros Cabelo de Lelê, As tranças de Bintou que até sumiu
o livro daqui, Menina bonita do laço de fita, e outros, veio uma menina fez a leitura
de um livro de um príncipe que no final os meninos que ficaram assim... porque o
príncipe era negro, porque ninguém tem na cabeça que existe um príncipe negro,
quando chega no final da história o príncipe é um negro.

SD05: Luzia -[...]No projeto da escola a gente está sempre trabalhando.

As próprias professoras reconhecem que o trabalho ainda insuficiente para questões tão importantes na
formação de uma criança.

SD06: Luzia-Eu acredito que na escola, a gente tem trabalhado um pouquinho, tem
trabalhado os projetos que as coordenadoras colocam na escola.

SD07: Solange - Toda escola é assim mesmo, porque nenhuma faz.

Ao assumir mesmo que timidamente esse trabalho, as professoras possuem consciência de que não podem
marginalizar essas relações na escola, uma vez que a educação escolar deve contribuir para que os/as
alunos/as compreendam as diferenças entre pessoas, povos e nações, valorizando-as de modo a garantir a
democracia que, entre outros, significa respeito pelas pessoas e nações tais como são com suas
características próprias e individualizadoras (MUNANGA, 2005).

A consciência de trabalhar com a educação para as relações etnicorraciais conduz as professoras ao
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reconhecimento do próprio preconceito:

SD08: Luzia - Todos nós somos preconceituosos, todos nós temos essa coisa
enraizada.

Essa postura de reconhecimento torna-se um passo fundamental para a mudança de postura da realidade,
transcendendo uma visão de mundo limitada e preconceituosa na busca de uma percepção a favor de um
trabalho pedagógico consciente. Para Munanga (2005), a escola, como parte integrante dessa sociedade que
se sabe preconceituosa e discriminadora, mas que reconhece que é hora de mudar, está comprometida com a
necessidade de mudança e precisa ser um espaço de aprendizagem onde as transformações devem começar
a ocorrer de modo planejado e realizado coletivamente por todos/as os/as envolvidos/as, conscientemente. A
necessidade de realização de um trabalho diferenciado fica evidente na sequência discursiva abaixo:

SD09: Luzia [...] mas eu acho que está sendo feito um trabalho, todo mundo está se
preocupando, ninguém está deixando o aluno pintar e bordar com o outro sem estar
chamando, sem você falar, sem dar...e eles estão percebendo também.

Por outro lado, convêm também destacar algumas posturas observadas nas sequências discursivas que não
contribuem para o desenvolvimento de um trabalho significativo com a Lei 10.639:

SD10:Margarida -É, por mais que faça quem é discriminado, o próprio negro se
discrimina, porque as vezes ele se isola, então a discriminação já vem daí dos
próprios negros as vezes.

A ideia de que o próprio negro se discrimina é um equívoco que deve ser superado para a adoção de uma
pedagogia que forje novas relações etnicorraciais na escola. Evidencia-se um discurso ideologicamente
marcado pelo racismo, numa estratégia de culpabilização da vítima. É preciso compreender que pessoas
negras vivem em uma sociedade racista e adquirem o mesmo habitus racial, por isso são influenciadas do
mesmo modo que as brancas e tendem, muitas vezes, a reproduzir a estrutura racista da qual é vitimada.

Para a desconstrução de equívocos como esse, o trabalho educativo deve se pautar, segundo Munanga
(2005), em mostrar que a diversidade não constitui um fato de superioridade e inferioridade entre os grupos
humanos, mas sim, ao contrário, um fator de complementaridade, e também ajudar o/a aluno/a
discriminado/a para que possa assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua diferença, sobretudo
quando esta foi negativamente introjetada.

As professoras relatam, em seus discursos, intervenções nos casos de discriminação presentes na escola

SD11: Luzia - [...] Quando a gente vê um aluno em uma situação vai lá na mesma
hora faz a intervenção e até colocando na cabeça deles que isso dá cadeia, que isso
a gente não tinha essa concepção quando a gente era pequeno e hoje a gente já
tem... que isso dá cadeia e eles já sabem se eles não praticam, mas eles já sabem,
bullying dá cadeia, não sei o que...então eles já tem essa noção, então isso tudo é
passado dentro da sala de aula.

De acordo com Cavalleiro (2001, p. 158), toda e qualquer reclamação de ocorrência de discriminação e
preconceito no espaço escolar deve servir de pretexto para reflexão e ação. As vítimas e os protagonistas
dessas situações não são culpadas por tais acontecimentos, vistos que são resultados das relações em nossa
sociedade. Quem ofendeu, ironizou ou discriminou o outro indivíduo é levado a entender a sua atitude como
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negativa. É imperativa a interferência dos educadores.

Ainda, alegam o fato da negligência dos pais quando se trata dessa questão

SD12 Luzia: Muitas vezes os pais em casa não se incomodam nem um pingo com
essas questões e aí os meninos vem para a escola a gente vê que eles vem cheios e
que daqui a pouco ele já está falando.

SD13:Ana - Mesmo com tudo isso não deixa de haver o preconceito.

Quando a criança em atitude racista não sofre nenhuma intervenção por parte dos pais a respeito de sua
atitude agressiva e discriminatória acabam por legitimá-las e reproduzi-las, principalmente quando essa
atitude é relegada a condição de brincadeira.O recorte da SD13 revela o desânimo da professora com o
trabalho com as relações etnicorraciais na escola. Todavia, vale enfatizar que o preconceito, a discriminação e
racismo não acabam como um passe de mágica, mesmo porque foram séculos de escravidão e de inculcação
da ideologia racista.

O efeito de naturalização do preconceito, a ideia de que “sempre foi assim”, configura-se numa característica
própria do habitus, nessa ideia que as coisas estivessem destinadas a operar dessa maneira e nunca vão
mudar. Compreensões que partem desse princípio dificultam o trabalho docente, porque se trata de um
trabalho árduo e contínuo, até porque transformar discursos e posturas podem levar os mesmos séculos que
se necessitou para formá-las.

Todavia, é necessário ter a compreensão que “buscar soluções para esses problemas não é um trabalho
apenas em favor dos (as) alunos (as) negros (as), representa um trabalho em favor de todos (as) os (as)
brasileiros (as), quer sejam pessoas pretas, pardas, indígenas, brancas ou amarelas” (CAVALLEIRO, 2005; p.
43).

2.1 O processo de escolha do livro didático

Algumas percepções evidenciadas no combate ao racismo identificadas no trabalho com as relações
etnicorraciais na escola não foram integralmente adotadas na no processo de escolha do livro didático. Em
outras palavras, essas relações não se constituíram para a maioria das professoras como um critério de
exclusão das coleções didáticas no processo de escolha. Observe seus enunciados:

SD14: Maria - É, sinceramente não.

SD15: Solange -Sinceramente eu não estava tão focada neste critério, observei se
era atrativo, o tipo de letra se era adequada a série proposta, se contempla as
diversidades textuais e gravuras interessantes.

SD16: Luzia - Não. Sabe por quê?
No meu caso, quando nós recebemos essas editoras a gente nunca acha um
conteúdo também que seja importante que venha alguma coisa escrita nos livros
didáticos.

SD17: Ana - Nosso foco como expus anteriormente era o processo de alfabetização
nos materiais descritos acima.
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Antes de enunciarem suas respostas, percebi um silêncio eloquente no grupo e logo surgiram expressões
como /sinceramente não/ e /sinceramente eu não estava tão focada nesse critério/, como se as professoras
tivessem, naquele momento, atentado para a importância daquele critério e a negligência com a qual tratava
a questão na escolha do livro didático. Por isso, nas sequências discursivas 18, 19 e 20 da regularidade
discursiva percebemos a inserção de justificativas:

SD18: Solange- Se você quiser alguma coisa para você enriquecer sua aula,
enriquecer seu projeto você tem que ir buscar, pesquisar em outra coisa, porque os
livros também eles não estão vindo com esse conteúdo tudo não.

SD19: Ana - Nosso foco como expus anteriormente era o processo de alfabetização.

SD20: Rosa - Esse critério foi subestimado em detrimento de outros que
erroneamente destacamos como prioridade.

Apenas duas professoras disseram considerar esse critério no momento da escolha. A SD 21, a seguir, mostra
que somente foram descartados os livros com preconceito de forma explícita ou gritante, numa análise
superficial. O que não ocorre na SD 22, demonstrando uma análise mais aprofundada realizada por uma
professora em relação aos livros que chegaram para escolha. Observe:

SD21: Solange - Foram descartados livros que apresentassem conteúdos e/ou
situações que reforçassem o preconceito e a valorização de uma raça em detrimento
de outra de forma explícita e gritante.

SD22: Tereza - Considerei as imagens do negro e índio nos livros; se abordava a lei
10.639/03; como a história do negro/ índios são abordados nos livros e como
trabalha as relações Etnicorraciais. Alguns livros demonstram essa realidade de
preconceito e discriminação. Mas, atualmente muitos livros/autores, devido a própria
lei tem mudado a realidade de como se vê o negro e o índio. Em partes esses livros
contemplam essa realidade, mas muitas “coisas”, temas precisam ser modificadas
para estarem melhor inscritos dentro do que a lei 10.639 diz.

Cabe enfatizar que todas as professoras assinalaram no questionário esse critério como algo importante a ser
avaliado no processo de escolha, entretanto apenas duas o consideraram no momento da escolha. Isso
significa a emergência, de acordo com Silva (2000, p.37), de que os/as professores/as, em especial, tenham
o compromisso de repensar seus princípios enquanto educador/a e enquanto ser humano diante do racismo e
avaliar como o racismo se apresenta e o que ele representa no meio escolar e social para que tenha
conhecimento dos “mecanismos de produção, reprodução e mutação de preconceitos e discriminações raciais
da instituição escolar”.

Dessa forma, foi questionado se os livros selecionados revelam algum preconceito, discriminação ou racismo
e se estão de acordo com a lei 10.639/03, para saber se observam esses critérios nos livros:

SD23: Luzia - Não propriamente preconceito, mas os livros didáticos mesmo os mais
recentes e atualizados ainda não tratam desta questão como de fato deve ser. A
inserção do negro no livro didático ainda é sutil e as situações em que aparece não
são atraentes as figuras não são bonitas. Desse modo, o aluno não consegue se vê
neste universo. O negro ainda é visto em situações feias, cenas de violência e fome.
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SD24: Maria - Ainda não, mas acredito e percebo que aos poucos essa discriminação
vem sendo tratada com mais respeito, porém ainda está longe da igualdade.

SD25: Rosa - Não. Observei a ausência dos negros além da falta de textos que
discutam essa temática.

As professoras revelam, em seus enunciados, que os livros selecionados não estão de acordo com a lei
10.639/03 e nem condizentes com o trabalho que respeite as relações etnicorraciais. Demonstram uma
percepção ampliada quando compreendem que o preconceito, na maioria das vezes, não aparece
explicitamente, numa situação de preconceito flagrante, reconhecendo a principal arma de perpetuação do
racismo atual, o silenciamento/invisibilidade.

Por outro lado, mesmo apresentando o conhecimento de tais problemas em relação ao preconceito, à
discriminação e ao racismo, esse critério não foi lembrado no momento da escolha do livro didático. Segundo
Cavalleiro (2005), todos/as os/as profissionais da educação que favorecem consciente ou inconscientemente a
manutenção, a indução ou a propagação de racismo, preconceitos e discriminação raciais no espaço escolar
devem ser questionados e se autoquestionar quanto ao exercício de sua profissão de educador/a.

É sabido que o/a professor/a deve utilizar uma diversidade de recursos e fontes no em seu trabalho em sala
de aula;, entretanto, essa prerrogativa serve como pretexto em diversos enunciados para não exigirem a
devida adequação do livro didático no tratamento das relações etnicorraciais no processo de escolha do livro
didático.

As docentes assumem a necessidade de cobrarem que os livros apresentem, e com mais abrangência, as
discussões a respeito das questões raciais

SD26: Luzia - Porque talvez culpa seja nossa de não cobrarmos, mas também os
livros mais atraentes, mais...estão no de português e matemática, porque os textos
de história e geografia são maiores.

Além disso, as professoras acreditam que os conteúdos referentes às relações etnicorraciais são próprios das
disciplinas de história e geografia e justificam que não se atém ao critério sobre a abordagem das relações
etnicorraciais porque estão focadas nos livros de Língua Portuguesa e Matemática, sendo estes os mais
importantes para os alunos, demonstrando, assim, o desconhecimento de que essa abordagem deve
acontecer em todas as áreas do currículo.

SD27: Luzia - Justamente, porque que a gente se atém a português e a matemática.
Porque temos que escolher a coleção toda então a gente vai para o que a gente vai...
vai interferir mais na vida da criança que é português e matemática nesse sentido,
porque as outras fontes a gente busca em outros lugares.

Ainda ressalta que os livros de Geografia e de História ainda deixam a desejar nesse quesito mesmo
afirmando que apresentam o tema, mas que ainda está longe do ideal. Quando as professoras necessitam
trabalhar com o tema recorrem aos livros de História e Geografia, além dos paradidáticos distribuídos pelo
MEC.

SD28: Luzia - O livro de história e o de geografia quando a gente vai olhar a gente
não vê muito, não olha muito por esse lado, até por conta de que se você for muito
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por esse lado você acaba não escolhendo aquela editora e acaba não escolhendo
nenhuma, mas geografia e história também os textos eles também estão falhos
muito nessa questão.

SD29: Maria - Já tem a questão do negro inserido e tal, mas acho que isso ainda vai
passar por muito tempo pra ficar como se deve ser.

A desconsideração dos critérios relativos às relações etnicorraciais no processo de escolha o livro didático e
afirmação constante por parte das professoras da importância desses critérios nesse processo, levou a um
questionamento pertinente: Qual a razão de desconsiderarem esses critérios na exclusão dos livros didáticos
do processo de escolha?
A partir desse questionamento apontei se a formação e/a falta de informação eram fatores que influenciavam
nesse quesito.

SD30: Ana - Mais ou menos por ai, pela falta de formação.

SD31: Solange - Acredito que sim, pela falta e informação e formação.

SD32: Margarida - Se fala, se fala, mas na prática...

SD33: Maria - Quando eu disse na primeira pergunta sobre a gente trabalhar mais, a
gente mesmo não tem aquela...uma formação suficiente para estar levando em
consideração todos esses critérios que tem que ser levados, por isso que eu disse
que o trabalho nunca foi um trabalho específico, mais por esse lado aí, apesar que eu
acho muito desleixo também, porque aqueles seminários todos que já teve aí, que
tratavam dessa lei.

SD34: Ana - Esse ano não teve. Eu não vou mais.

SD35: Maria - Esse ano não teve, mas a gente já participou. Não traziam muita
coisa, sabe porque?
[...] Porque quando se fala negro todo mundo só fala daquele cabelão e o povo quer
botar aqueles tererê, aquele...parece que negro é só isso, é vendedor de acarajé, é
lutador de capoeira, parece que é só isso. Ai você vai, você chega lá e diz, ah isso ai
eu já sei, toda vez que tem esse negócio é isso mesmo e acabou.

SD36: Luzia - Mas que não traziam muita coisa não. E no seminário que a gente vai
eles na verdade eles focam mais essa parte, momento cultural é o Maculelê, lá no
momento cultural com negros, bota maculelê, bota capoeira, até o grupo Encantarte,
a gente já sabe que vai ter o grupo Encantarte.

Ao longo dessas sequências discursivas, as professoras apontaram a falta de formação voltada para a
educação das relações etnicorraciais como um fator condicionante para não abordar os critérios raciais no
processo de escolha, uma vez que foi perceptível nas sequências analisadas, anteriormente, que a maioria
delas não sabia que deveria considerar esse critério, já que critérios como esses nunca foram considerados
nos processos de escolha da instituição antecedentes.
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Entretanto, uma professora na SD33 destaca que mesmo não tendo uma formação continuada apropriada,
também falta empenho por parte das docentes, pois já tiveram várias formações desde o sancionamento da
lei. Apenas duas professoras, como já destacadas anteriormente, consideraram esses critérios, portanto, não
foi uma questão levantada e avaliada coletivamente.

Segundo Munanga (2005), os processos formativos de professores/as que não tiveram em sua base de
formação a história da África, a cultura do/a negro/a no Brasil e a própria história do/a negro/a, de um modo
geral, constitui-se em um problema crucial das novas leis que implementaram o ensino da disciplina nas
escolas. E isso não simplesmente por causa da falta de conhecimento teórico, mas, principalmente, porque o
estudo dessa temática implica no enfrentamento e derrubada do mito da democracia racial que paira sobre o
imaginário da grande maioria dos/as professores/as.

Nas construções enunciativas das professoras, percebo a recusa e o desânimo em participar de novas
formações, devido ao viés estereotipado reducionistas das formações oferecidas sempre apresentando a
mesma perspectiva da cultura negra e da participação do negro na sociedade, ocasionando o despreparo das
educadoras e trazendo prejuízos ao trabalho pedagógico.

Ainda no âmbito das dificuldades, questionei sobre o receio encontrado em responder as questões sobre as
relações etnicorraciais.

SD37: Ana - Eu nem respondi.

SD38: Margarida - Falta de conhecimento da lei.

SD39: Solange - Insegurança.

SD40: Maria - É aquela questão que eu disse antes também, a lei está aí, a lei
existe, a gente conhece, a gente busca ter informações, mas ela não é divulgada,
quem quiser que busque o seu conhecimento, que vá ler, que vá atrás, que não sei o
que...tem os seminários e tudo, mas ainda não está tão voltado para esse contexto,
está mais voltado para aquelas questões que a gente já falou que repete, que
repete, que repete...

SD41: Luzia - Por isso nós temos, eu falo no meu caso, eu acho que quando a gente
vai pra o seminário que vai falar dessas questões eles não abordam assim como
muita abrangência, não vai fundo no assunto pra gente...tipo, depois de sair dessa
conversa com você, deste questionário, já tem uma outra visão, porque já foi
esclarecido alguns pontos, mas as palestras que a gente teve, a gente chega lá é
uma baiana na porta, a gente foi fazer um curso em Ilhéus que pagamos caríssimo e
que foi uma porcaria.

Sobre esse questionamento as respostas das professoras seguiram o mesmo caminho dos motivos que as
levaram a não considerar os critérios sobre as relações etnicorraciais no processo de escolha do livro didático,
dessa forma, alegaram: /Falta de conhecimento da lei/, /ela não é divulgada/ /não abordam assim como
muita abrangência/. Dito de outro modo, a falta de formação específica continua sendo apontada pelas
professoras como o fator principal das dificuldades enfrentadas em relação a essas questões, sendo visível a
insegurança ao tratar das relações etnicorraciais nos discursos.

Vale lembrar, ainda, que segundo as professoras não receberam qualquer indicação do MEC ou da Secretaria
de Educação para a escolha de livros que contemplem a Lei 10.639/03, apenas que o livro didático deve ser
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escolhido pela escola.

4. (In)Conclusões

Ao longo das análises das regularidades discursivas apresentadas, foi possível visualizar contradições entre a
consciência do desenvolvimento de um trabalho voltado para as relações etnicorraciais e o próprio preconceito
explicitado e assumido. Isto nos leva a inferir que as professoras se encontram em estágio de transição,
buscando construir um novo habitus a partir da consciência de que não podem reproduzir e legitimar
posicionamentos que marginalizam e excluem, diariamente, alunos/as negros/as nos espaços escolares.

Em outras palavras, as construções discursivas abordadas deixam evidentes preconceitos raciais e
consensualidades com as condições objetivas que lhes são estabelecidas. Ainda assim, percebo essas
docentes numa condição de agentes que não são meros reprodutores de representações e sim agentes ativos
na construção de objetos mentais, na medida em que estão em processo de construção de um novo habitus,
pois percebem a necessidade do trabalho para a educação das relações etnicorraciais, compreendem a
importância desse critério no processo de escolha do livro didático, ao tempo em que não os considera no
momento da escolha. Dessa forma, os conflitos são evidentes em seus discursos e anunciam esse estágio de
transição.

A introdução do debate sobre relações etnicorraciais na escola retira essas professoras do conforto da
reprodução de discursos racistas, pois as deixam em estágio conflitante, fazendo emergir enunciados que ora
corroboram com o preconceito e ora o combatem. Considerar essa assertiva significa visualizar faíscas de
transformação, trazendo ao debate a ideia de que o individual é político e que influencia nas estruturas
objetivas e vice-versa, se não fosse dessa forma as professoras aqui pesquisadas não fariam parte dessa
investigação e o Estado não buscaria suas participações para legitimar a política nacional do livro didático.
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