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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo num primeiro momento apresentar uma breve discussão 
acerca da diversidade cultural e em seguida um relato se experiência em sala de 
aula de uma professora da rede pública municipal no Estado de Alagoas. Para tanto, 
buscamos nos auxiliar na teoria dos Documentos Legais brasileiros. Percebemos 
que esse assunto ainda é pouco discutido no ambiente escolar e que a história da 
cultura afro-brasileira e africana é vista de forma estereotipada, mas que práticas 
significativas estão acontecendo e precisam de visibilidades. Entretanto, o relato nos 
dá a visão que estamos avançando e que precisamos desconstruir a imagem do 
negro perante a sociedade brasileira.  
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ABSTRACT 
 
This article aims at first present a brief discussion of cultural diversity and 
then a report is experience in the classroom of a teacher's public health system in the 
state of Alagoas. To this end, we seek to assist in the theory of Brazilian Legal 
Documents. We realize that this subject has been little discussed in the school 
environment and the history of African-Brazilian culture and 
African view is stereotypical, but that significant practices are happening and they 
need visibility. However, the report gives us the vision we are moving forward and we 
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need to deconstruct the image of the black before the Brazilian society. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem por finalidade trazer a experiência de uma prática 

escolar com base na diversidade cultural. Para adentrarmos essa ação, antes vamos 

passar pelos Documentos Legais, para vermos o que esses dizem a respeito do 

tema. Tendo em vista que o tema proposto está eminentemente em destaque, a 

partir do momento em que a escola busque atender a diversidade cultural de seu 

público.  E assim paulatinamente encontre estruturas significativas para superar 

esse desafio que lhe é posto, o de desconstruir as diversas concepções errôneas 

acerca da história e cultura afro-brasileira e africana. 

Este trabalho é resultado da coleta de um relato de experiência de uma 

docente que atua numa turma de 2º ano do Ensino Fundamental de uma Escola de 

Rio Largo. O objetivo foi colher uma experiência positiva diante da questão da 

diversidade cultural. E observar qual o desafio que a escola enfrenta em seu 

cotidiano, para pautarmos um ensino que respeite a diversidade e desenvolva uma 

aprendizagem significativa. Enfim, para formarmos cidadãos criativos e críticos com 

uma consciência do real papel do ser humano no ambiente em que vive. 

 

A Diversidade no âmbito dos Documentos Legais 

 Ao pensarmos em diversidade cultural logo de primeiro ímpeto percebemos 

que se trata das várias formas de expressão cultural. Notamos que hoje o tema em 

questão é de extrema relevância na nossa sociedade, e em específico no âmbito 

escolar. Nesse sentido a escola tem um papel singular no desenvolvimento cognitivo 

e social de sua clientela, buscando oferecer uma educação pautada nos princípios 

que fundam a educação na diversidade cultural. 



3 

 

 Pensar na escola somente como um lugar destinado ao aprendizado 

cognitivo, é um pensamento digamos que equivocado, pois, a escola é um espaço 

destinado também para troca de conhecimentos e aprendizados baseados na 

interação social dos sujeitos. A escola é o lugar onde todos os alunos devem ter as 

mesmas oportunidades, o que muda, são as estratégias utilizadas na aprendizagem 

de cada um. 

Bem, historicamente falando tratar desse assunto no ambiente escolar, é 

ainda um desafio a ser superado. Infelizmente as diferenças, ainda são vistas de 

forma estereotipadas e inferiorizadas, tornando-se um problema, a o invés de 

oportunidades de se trabalhar as questões pertinentes às diversas populações que 

se enquadram na diversidade. Dessa forma a diversidade cultural fica ao léu imersa 

na infinidade de conceitos pauperizados.  

 Sabemos que a escola é um local construído historicamente para a formação 

escolar, mas não podemos camuflar que nela vários grupos étnicos estão e trazem 

consigo seus valores, costumes e de suas crenças, por isso, é fundamental 

trabalharmos com proeminência a diversidade cultural.  

De acordo com o estudioso Morin (2011, p. 50): 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, 
proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de 
geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência 
da sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Não 
sociedade humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada 
cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a 
cultura existe apenas por meio das culturas.  

   

A partir desse pensamento de Morin, em relação “a cultura”, ou melhor, “as 

culturas” notamos que a diversidade de culturas dentro de diversas culturas, no 

âmbito escolar, é de competência do professor, entender e/ou compreendê-las, para 

ter claros os objetivos e possíveis resultados que almejam. Mas, como alcançar 

esses objetivos e resultados? Através de atividades pedagógicas cotidianas para 

que seus alunos adquiram as mesmas oportunidades, mas com estratégias 

diferentes, porém, que contemplem todos.  

Abordar as questões da diversidade, hoje em dia, ainda é um grande desafio, 

para tanto temos que buscar um “ensino que respeite a cultura da comunidade” 
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(PERRENOUD, 2000, p.90). Assim, estaremos respeitando cada realidade social e 

cultural com a devida preocupação a qual devemos direcionar o olhar, elaborando 

um projeto pedagógico que atenda as necessidades de cada grupo tanto no 

individual quanto no coletivo. 

Então, para tal inclinação é importante buscarmos na Constituição Federal 

(1998) onde os princípios norteadores do ensino estão, vejamos, 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC 
nº 19/98) 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional 
e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

 É exatamente isso que a Constituição Federal preza para o ensino de 

qualidade na educação brasileira. Enquanto que os conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, assegurando o respeito e os valores culturais e artísticos tanto 

nacionais quanto regionais, se encontram no Art. 210. 

 Avançando um pouco mais a leitura da nossa Constituição encontramos uma 

seção dedicada a “Cultura” – Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 

a valorização e a difusão das manifestações culturais. (EC nº 48/2005). 

 Na Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB – há também 

um foco as questões culturais, assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Pluralidade Cultural. Importante salientar que temos também os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais – PCNs - Que objetivam apontar os conteúdos curriculares 

para o ensino. Faz-se mister citar a Lei 10.639/03 que, altera a Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, 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 ainda temos em Alagoas, a Lei Ordinária 6. 814/07 

Então, com tudo isso ainda há resistências! 

Um relato de experiência  

De acordo com a discussão com base na diversidade cultural trazemos a tona 

o relato de experiência. A experiência passou-se na cidade de Rio Largo região 

metropolitana de Maceió. A escola está localizada nas proximidades do Aeroporto 

Internacional Zumbi dos Palmares, funciona apenas há três anos, possui seis salas 

de aula e uma sala onde está instalado o laboratório de informática, que pouco é 

utilizado.  No turno da manhã, a escola oferta do 1° ao 5° ano, no turno da tarde do 

6° ao 9° ano e no turno da noite Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o 

PROJOVEM. A turma a qual iremos relatar a experiência é do 2º ano do Ensino 

Fundamental I.  

 

Perfil da docente 

 A professora é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, 

ano de conclusão 2008. Oriunda de Instituição pública (o que ela faz questão de 

focar). Durante a sua formação a mesma participou de programas de 

pesquisas/extensão, os quais tiveram uma grande contribuição na sua formação. 

Seu pensamento perpassa a idéia de dar sua contribuição ao ensino público, por 

isso, desde que se formou começou a concorrer por uma vaga para professor por 

meio de concurso público. Então, em 2010 a docente entra na Instituição pública. 

Esse relato foi colhido em novembro de 2011. 

 Desde seu início nesta escola, a docente propõe discutir as relações raciais 

na escola, bem como as diferentes culturas as quais vivenciamos cotidianamente. E 

como a maioria das escolas percebe-se certa resistência, e surgem as “desculpas” 

tentando justificar a não realização. Mas, mesmo diante das problemáticas de 
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“empecilhos” a professora buscou trabalhar as questões que lhe são pertinentes e 

que devem ser postas em sala de aula bem como em todo o espaço escolar junto 

aos profissionais da educação. 

 Vale ressaltar que a escola não dispunha de muitos recursos didático-

pedagógicos, mas isso não a impediu de realizar suas atividades.  

 

Relato de experiência: Uma realidade positiva em meio ao mar das diferenças! 

“Durante todo o ano sempre busquei elaborar meus planos de aula com um olhar 

delicado as diversas culturas, pois sou negra e sei que a qualquer momento 

podemos nos deparar com preconceitos na sala de aula. A propósito em Língua 

portuguesa, as minhas aulas iniciam com um momento de leitura, o qual ‘batizei’ de 

‘A hora da leitura’ e esse é um dos momentos em que as crianças esperam, e isso 

me deixa fascinada, porque notamos o quanto essas crianças são carentes de 

leitura, sabe? Então, ao início das aulas faço uma leitura e ás vezes ouso fazer uma 

contação de história e aqui apresento alguns personagens negros dentro da 

literatura infanto-juvenil, a exemplo disto, a menina bonita do laço de fita, pretinha de 

neve e os sete gigantes, zumbi, conto africano, entre outros.  

 É notável o quanto elas se surpreendem e ficam atentas as ‘estórias’ lidas e 

contadas, e ao final os questionamentos surgem, além das comparações com 

alguns. Fato interessante que gosto de citar é que uma aluna se identificou com a 

menina do laço de fita, e ficou feliz em vê uma menina negra parecida com ela. E 

agora ela entende que é negra porque tem uma família descendentes de negros. E 

que todos tem que respeitá-la do jeito que ela é. E a aluna se sentia bem quando a 

chamavam de menina bonita do laço de fita. A reação das outras crianças foi 

tranqüila, penso que isso se deu ao fato de ter me preocupado desde o início de 

construir um diálogo constante e falar sempre do respeito às diferenças. Ao se 

aproximar do dia da consciência negra, me preocupei ainda mais em focar o olhar 

para a população afrodescendente, e organizei meu planejamento em torno da 

cultura afro em cada área de conhecimento. Citarei algumas das atividades: 

Português, como a turma já conhecia o livro de Ana Maria Machado, pedi para que 

fizessem um reconto da história - menina bonita do laço de fita - ficaram lindos! 
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Alguns colocaram que o coelho se jogou na lama para ficar preto como a menina, 

comeu muito chocolate... E por aí foram inventando! História, nesta pedi para que 

levassem uma foto de alguém da família com quem se pareça, e assim o fizeram, 

alguns trouxeram foto com o pai, com a mãe, irmã, irmão, enfim, montamos um 

mural: Minha família é linda. O resultado foi bem positivo, pois as crianças 

começaram a dialogar, na roda de conversa e todos respeitando sempre a fala dos 

colegas. Além disso, falei sobre o dia da consciência negra, porque existe esse dia. 

E fizemos um texto informativo no caderno. Geografia aqui fez uma exposição dos 

mapas: do Brasil e do Continente Africano e na roda de conversa começamos a 

comparar os dois mapas. Expliquei que a África não é um país e sim, um continente; 

falei também o que é um continente, etc. As crianças acharam os mapas parecidos. 

E depois do nosso diálogo, entenderam a diferença de um continente e um país. 

Também expus as diferenças de: climas, cultura, população, economia. Fizemos um 

painel (O antes e depois do continente africano – Desmistificando visões 

estereotipadas) com imagens do antes e depois de conhecer o continente africano. 

Aqui foram bastante pertinentes as ilustrações, pois, a maioria das crianças via o 

continente africano como o lugar dos leões, elefantes, etc. E depois do diálogo, 

surgiram desenhos com casas, bairros, pistas, carros, escolas, hospitais, etc. Então 

os estereótipos foram sendo amenizados. Ensino Religioso, nesta disciplina trouxe 

a discussão da diversidade religiosa, falei da religião afro, e da importância de 

respeitarmos, durante a interação da turma, uma criança se pronunciou e disse: 

‘minha avó tem um terreiro, tia!’ as outras crianças ficaram curiosas, querendo saber 

onde ficava, então, fechamos a discussão com uma o samba de roda, foi uma festa 

só! Em Artes, levei o vídeo ‘Kirikú e a feiticeira Karabá’ e fomos para a sala de 

informática/vídeo. A hora do vídeo é sempre bem esperada, e nesse dia não foi 

diferente, as crianças ficaram curiosas para assistirem. A sessão cinema foi um 

sucesso, amaram o filme! E, claro, cantando a musiquinha ‘Kiriku é pequeno, mas é 

muito esperto’ (risos). Enfim, ao voltarmos para a sala às crianças já foram pedindo 

para desenhar, e montamos um painel: Imagem do filme - Kirikú e a 

feiticeira/princesa Karabá. Além disso, pedi para que escrevessem a história de 

Kirikú. Os desenhos ficaram lindos! E guardamos o painel para expor no final do 

ano, no projeto de leitura e escrita que foi desenvolvido durante todo o ano. Por fim, 

em Matemática, o diálogo se deu a partir dos reinos africanos e das riquezas do 
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continente. E dos monumentos arquitetônicos que lá surgiram. Fiz essa leitura de 

forma mais lúdica, para que entendessem melhor, e algumas crianças até falaram 

‘tia, vou construir palácios como os africanos’. Para finalizar esse breve relato, cito 

também a aula de recreação, nesta fizemos uma roda de dança, com músicas afro. 

E todos (as) interagiram alegremente! Ah, no final do projeto de leitura da escola, a 

minha turma se encarregou de interpretar a “Menina bonita do laço de fita”, a 

escolha dos personagens foi feita por eles mesmos, fizemos uma votação, e depois 

dei as falas para cada um, ficaram encantados! E o resultado foi belo, até me 

emociono em falar, sabe, pois foi um momento único e bastante gratificante em ver 

um trabalho que idealizei sendo executado em meio às várias dificuldades. E o que 

me chamou a atenção, até de outros professores foi às lágrimas nos olhos de alguns 

pais. Outro ponto foi o seguinte, a peça foi encenada na própria sala, preparei o 

ambiente junto com as crianças, e como o espaço é pequeno não deu para 

aglomerar todas as pessoas, e então, as colegas de trabalho solicitaram outra 

sessão. Tão bom quando seu trabalho é reconhecido! 

Bem, a análise que faço após a realização destas atividades e de todo esse 

trabalho é que a partir do momento em que a escola e seus corpo docente incluírem 

as leis 10.639/03 e 6. 814/07 em seus planos de aula seja qual for à disciplina 

estaremos amenizando o preconceito em sala de aula, e claro, ajudando tantas 

crianças e famílias que temem se reconhecer enquanto negros devido ao 

preconceito que sofrem que além de ser social é também racial. Assim, a população 

afrodescendente estará sendo reconhecida e respeitada, nesse caso, no âmbito 

escolar, lembrando que é aqui que as crianças começam a formar seus conceitos e 

opiniões acerca dos vários assuntos, além da formação de sua própria identidade. 

Vale ressaltar a importância da escola como um todo, pois assim estaremos mais 

fortalecidos no combate ao preconceito. Sei que tudo isso ainda é pouco, mas é 

assim que caminhamos!”(Professora Maria, Novembro de 2011). 

Entretanto, este relato nos traz vários pontos para refletirmos acerca da 

diversidade cultural no nosso país e em específico no nosso Estado de Alagoas. A 

professora é formada recentemente, mas já traz sua prática pedagógica focada nos 

temas que precisam de uma atenção a mais, nesse caso, cultura afro-brasileira e 

africana.  
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Considerações Finais 

Diante do exposto nesse artigo notamos que o desafio que ainda vivenciamos 

é o desenvolvimento de um projeto político pedagógico que englobe não só no 

papel, mas na prática coletiva a diversidade cultural para a promoção da identidade 

cultural dos alunos. Importante falar que os Documentos Legais que regem o nosso 

país desde a Constituição citam aspectos fundamentais, porém, as escolas ainda 

estão distantes de concretizar, pois não há um comprometimento coletivo. 

Infelizmente a história que é passada na maioria das escolas está arraigada de 

conceitos equivocados onde trazem o negro escravizado. 

 A partir desse relato pudemos pensar na desconstrução desses conceitos e 

mais, dar visibilidade ao povo negro e encarar a diversidade cultural como um 

elemento para transformar a escola e a sala de aula num espaço significativo e 

pertinente ao aprendizado.  

Sabemos que tudo isso não é um processo fácil, mas através de posturas 

positivadas e construtivas em relação à verdadeira história dos negros de sua 

cultura iremos caminhar para as mudanças. Dessa forma, o planejamento curricular 

deve ter sua construção baseada nos fundamentos que valorizam a cultura e assim 

propor a execução a partir de novas estratégias e de novos conceitos permitindo um 

novo conhecimento curricular sobre o Brasil e em especial a população negra 

favorecendo seus referenciais identitários bem como uma educação menos 

excludente. 
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