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Resumo 

 
O presente estudo visa conhecer as práticas interculturais e as adequações curriculares 
efetuadas para implementar o ensino da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena’, em três escolas públicas, na cidade de Natal (RN). Através de entrevistas, realizadas 
junto ao corpo docente das escolas investigadas, buscamos identificar a discussão da comunidade 
escolar e sua posição política e pedagógica diante das modificações previstas pelas políticas 
curriculares no cotidiano das instituições educacionais. Embora haja o reconhecimento sobre 
a necessidade de uma proposta pedagógica que considere a diversidade cultural nas escolas 
investigadas, constatamos que tais ações estão fortemente marcadas por práticas isoladas, o 
que inviabiliza a construção coletiva de um projeto intercultural nas escolas. 
Palavras-chave: interculturalismo, políticas curriculares, educação básica 

 

Resumé 
 
Cette étude vise à comprendre les pratiques interculturelles et les ajustements en matière de 
programmes scolaires liés à la mise en œuvre l'enseignement du thème «Histoire et culture 
afro-brésiliennes et autochtones » dans trois écoles publiques de la ville de Natal (RN). A 
travers des entretiens menés avec les enseignants, nous analyserons les positions de la 
communauté scolaire para rapport aux  changements impulsés par les politiques éducatives et 
curriculaires. Bien qu'il existe un consensus sur l’importance de la  reconnaissance de la 
diversité culturelle et de la mise en d’approches interculturelles dans les écoles étudiées, nous 
avons constaté que de telles actions sont fortement marquées par des pratiques individuelles et 
 isolées, ce qui rend difficile construction collective d'un projet interculturel dans les écoles. 
Mots clefs: Interculturalisme, politiques curriculaires, éducation de base 
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Introdução  

 

A Lei 10639/03, que estabelece o ensino da História da África e da Cultura afro-

brasileira nos sistemas de ensino e, posteriormente, a Lei 10645/08, que dá a mesma 

orientação quanto à temática indígena, são exemplos de políticas curriculares e de leis 

afirmativas que pretendem reduzir as desigualdades sociais e educacionais historicamente 

construídas no contexto brasileiro, reconhecendo a importância do combate ao preconceito, ao 

racismo e à discriminação e afirmando a escola como espaço de valorização das matrizes 

culturais que constituíram a sociedade brasileira. 

A desigualdade na educação básica brasileira se revela na baixa qualidade do ensino e 

na constatação de que o direito de aprender não está garantido para todos, entre as marcas da 

desigualdade destacamos os aspectos raciais, que através de estudos realizados no campo das 

relações raciais e educação fica evidenciado que a população afrodescendente e indígena 

enfrentam diferentes formas de discriminação e preconceito na sociedade brasileira. No 

campo educacional brasileiro, a despeito de sua expansão não houve a superação das 

desigualdades raciais, os indicadores educacionais revelam:  

 
Um ingresso mais tardio na rede de ensino por parte dos negros 
comparativamente aos estudantes brancos; uma saída mais precoce dos 
afrodescendentes do sistema de ensino; um nível de aproveitamento da rede 
de ensino inferior entre os negros, o que se refletiu nas taxas de 
escolaridade líquida, eficácia do sistema de ensino e de adequação dos 
jovens às séries esperadas; um nível de reingresso no sistema escolar, por 
parte das pessoas de faixas etárias mais adiantadas, menos intensivo entre 
os afrodescendentes do que seus compatriotas do outro grupo racial 
(PAIXÃO, 2008, p. 84). 
 

 
Mediante essa realidade, o Conselho Nacional de Educação aprovou, em 2004, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Em 2009, lançou o Plano Nacional de 

Implementação dessas diretrizes com o objetivo central de colaborar para que todo o sistema 

de ensino e as instituições educacionais cumpram as determinações legais, visando enfrentar 

barreiras relativas aos processos de exclusão e garantir o direito à aprendizagem para todos. 

O Plano Nacional se estruturou em seis eixos: fortalecimento do marco legal a partir 

da regulamentação das Leis 10639/03 e 11645/08 no âmbito de estados, municípios e Distrito 

Federal e a inclusão da temática no Plano Nacional de Educação (PNE); política de formação 

continuada para gestores e profissionais da educação; política de material didático e 
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paradidático; gestão democrática e mecanismos de participação social; avaliação e 

monitoramento; e condições institucionais. 

Tais eixos indicam a necessidade de pensar a política curricular em suas dimensões de 

construção de valores, desenvolvimento de políticas e orquestração de práticas pautadas no 

dialético jogo de inclusão e exclusão presentes nas instituições educacionais. Os processos de 

exclusão não são transformados de forma instantânea através de medidas legais, essas 

mudanças envolvem a redução de barreiras à aprendizagem e à participação para todos os 

estudantes, problematizando os processos de produção das diferenças e identidades no interior 

de cada instituição (BOOTH e AINSCOW, 2002). 

Os conceitos de identidade e de diferença são importantes na implementação de tais 

políticas, à medida que as identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Para 

Woodward (2000) “essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos 

de representação quanto por meio de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da 

diferença: a identidade depende da diferença”. As formas de diferenças são produzidas nas 

relações sociais, por meio de sistemas classificatórios, a partir das relações de poder 

existentes na sociedade.  

A afirmação da identidade e a marcação da diferença estão associadas às operações de 

incluir e excluir. Nas palavras de Silva (2000, p.82): 

 

A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem 
pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 
distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre 
ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de 
fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam 
e reafirmam relações de poder.  
 
 

 A implementação de políticas que busquem promover a igualdade racial no sistema 

escolar implica em romper com os sistemas classificatórios e hierarquizantes presentes no 

cotidiano escolar, como também em institucionalizar as relações entre diferentes culturas, sem 

deixar de problematizar as relações de poder existentes nos processos de diferenciação que 

produzem identidades e diferenças e, conseqüentemente, inclusão e exclusão de determinados 

grupos ou pessoas. 

 Pode-se constatar que quando consideramos de maneira séria a diversidade cultural em 

toda a sociedade e em todo sistema educativo, consequentemente provoca-se um direito à 
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identidade cultural. Esse direito pode provocar tensões entre diferentes grupos étnicos, 

sobretudo entre os grupos que possuem identidade cultural historicamente valorizada. 

O presente estudo busca conhecer as práticas interculturais e as adequações 

curriculares efetuadas para implementar o ensino da temática ‘História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena’, em três escolas públicas, na cidade de Natal (RN). Através de 

entrevistas, realizadas em abril de 2010, com o corpo docente das escolas investigadas, pretendemos 

identificar a discussão da comunidade escolar e sua posição política e pedagógica diante das 

modificações previstas pelas políticas curriculares no cotidiano das instituições educacionais. 

 

A implementação das leis 10639/03 e 11645/08 nas escolas públicas de Natal (RN): 

realidades e desafios 

 O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação para as relações etnicorraciais busca garantir que os sistemas de ensino cumpram o 

estabelecido nas leis 10639/03 e 11645/08, incluindo no contexto de seus estudos e atividades 

cotidianas as temáticas etnicorracias; a contribuição histórico-social dos povos indígenas, 

afro-brasileiros e africanos. Assim, o Parecer CNE/CP 03/2004 recomenda, conforme as 

exigências legais das mencionadas leis, às instituições da rede pública e particular de ensino: 

 
a) Reformular ou formular junto á comunidade escolar o seu Projeto 
Político Pedagógico adequando seu currículo ao ensino de história e cultura 
da afro-brasileira e africana, conforme Parecer CNE/CP 03/2004 e as 
regulamentações dos seus conselhos de educação, assim como os conteúdos 
propostos na Lei 11645/08; b) Garantir no Planejamento de Curso dos 
professores a existência da temática das relações etnicorraciais, de acordo 
sua área de conhecimento e o Parecer CNE/CP 03/2004; c) Responder em 
tempo hábil as pesquisas e levantamentos sobre a temática da Educação 
para as Relações etnicorraciais; d) Estimular estudos sobre Educação das 
Relações Étnicorraciais e história e cultura africana e afro-brasileira, 
proporcionando condições para que professores, gestores e funcionários de 
apoio participem de atividades de formação continuada e/ou formem grupos 
de estudos sobre a temática; e) Encaminhar solicitação ao órgão de gestão 
educacional ao qual esteja vinculada para a realização de formação 
continuada para o desenvolvimento da temática; f) Encaminhar solicitação 
ao órgão superior da gestão educacional ao qual a escola estiver 
subordinada, para fornecimento de material didático e paradidático com 
intuito de manter acervo específico para o ensino da temática das relações 
etnicorraciais; g) Detectar e combater com medidas socioeducativas casos 
de racismo e preconceito e discriminação nas dependências escolares. 

Diante desse conjunto de atribuições nos propomos conhecer de que forma os 

professores desenvolvem ações pedagógicas e projetos voltados para o Ensino da Temática: 

‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’; se foram ou não realizadas adequações 
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curriculares para a implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 nas escolas 

investigadas; se as modificações previstas pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008 foram 

discutidas pelo coletivo da escola e introduzidas no Projeto Político Pedagógico; se existem 

barreiras na escola que impeçam o desenvolvimento de ações previstas nas referidas leis; e o 

que é necessário para promover a formação docente inicial e continuada em uma perspectiva 

intercultural. 

 Primeira escola: diversidade silenciada na formação docente e nas práticas 

escolares 

 

Na primeira escola, foram entrevistadas cinco professoras de Ensino Fundamental das 

séries iniciais e pudemos identificar que a repercussão das leis 10639/2003 e 11645/2008 não 

trouxeram inovações nas práticas pedagógicas das mesmas e que as medidas para 

implementá-las não foram discutidas na/pela comunidade escolar. A maioria das professoras 

conheceu tais leis fora do ambiente escolar, particularmente através da mídia. A temática 

etnicorracial é trabalhada através de conteúdos disciplinares e a dificuldade em articular esse 

tema no cotidiano escolar é destaque no discurso das professoras, que relevam a dificuldade 

de intervir diante de uma tensão racial ou relacionada a outras diferenças em sala de aula. 

  Todas as professoras entrevistadas concordaram sobre a necessidade de reconhecer e 

valorizar as culturas que os alunos trazem para a sala de aula. Ao serem indagadas sobre a 

relação entre pobreza e desigualdade, a maioria das professoras destaca que a questão social 

se sobrepõe à racial. Somente uma professora abordou a discriminação histórico-social sofrida 

pela população negra. 

De modo similar, quatro entre cinco professoras, discordam com as políticas de 

discriminação positiva, o argumento mais usado é de que no Brasil atual, não é necessário 

usar a cor da pele para classificar as pessoas, a idéia do mérito é bem enfatizada pelas 

professoras como forma de mobilidade social, nas palavras da professora Anaiii: “Eu acho 

assim: eu nasci aqui nesse bairro, sou pobre, tive uma infância difícil, mas com esforço dos 

meus pais estudei, consegui me formar, faço cursos, procuro fazer as coisas para melhorar 

de vida. As pessoas têm que ir a busca de seus sonhos, nada na vida é fácil e quando se é 

pobre você tem que ir atrás, procurar estudar porque conhecimento é tudo na vida.” 

Percebemos no discurso da professora Ana a existência de conflitos referentes à 

identidade e classificação racial, possivelmente decorrente de contradições vinculadas aos 

critérios de auto-declaração de cor no Brasil: “Tá acontecendo muito isso na questão de cotas, 
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muita gente que antes era branca e que agora esta querendo ser negro, então agora é a 

maior briga entre pessoas que se diziam brancas e que agora estão querendo ser negras 

principalmente por causa dessas cotas, eu acho que cada um, por mérito tinha que ir atrás do 

que deseja alcançar.” 

A professora Ana declara que as políticas afirmativas resultaram em uma maior 

afirmação da identidade negra no Brasil, embora considere que essa intenção esteja vinculada 

apenas ao interesse pelas vagas de cotas. De acordo com a classificação do IBGE, a população 

negra no Brasil é constituída pelas pessoas que se declaram pretas e pardas. As categorias 

raciais no Brasil são produtos de grande complexidade e ambivalência, que resulta em 

posicionamento político no ato de assumir a identidade racial negra através da auto-

declaração de cor, que obedece a cinco categorias, relativas à “cor da pele”: branco, preto, 

pardo, amarelo e indígena. Por conta de uma construção social, cultural, história e política que 

implica na ausência de representações favoráveis de identidades negras, assumir a 

ancestralidade africana (afro-descendente) é um processo considerado extremamente difícil 

sendo, portanto, uma categoria arbitrária e limitada (OLIVEIRA, 2004).  

A professora Laura concorda com a política de cotas, acha que esse processo é 

circunstancial e responde às desigualdades sociais historicamente constituídas na sociedade 

brasileira, diz ela: “Eu acredito que se nós vivêssemos em uma sociedade mais justa não 

precisaríamos de cotas, mas como não é o nosso caso, a cota é necessária nesse momento, 

mas que a gente possa caminhar para a não existência das cotas no futuro, para que todo 

mundo tenha condição de freqüentar uma universidade independente cores e de condição 

social, mas nesse momento eu acredito que seja importante. (...) A gente sabe que no Brasil, a 

maioria da população é negra, a gente vem de poucos anos de libertação, isso é um processo. 

É muito difícil trabalhar essa questão, por que nós nos sentimos ainda escravos e achamos 

que isso é normal, que alguém que é branco, alguém que tem dinheiro tem continuar tendo e 

a gente não.” 

A professora Laura ao assumir de forma consciente a vivência de sua própria opressão 

sociocultural, nos remete a Paulo Freire (1987) que afirma a importância de superar a 

contradição opressor-oprimido através da exigência radical de transformação da situação 

concreta que gera a opressão. De que modo poderíamos superar a discriminação e a 

desigualdade racial na escola e na sociedade? “Através da ação e reflexão do homem sobre o 

mundo para transformá-lo”. Qual seria o papel da educação nesse processo?” Freire nos 

recordaria que se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda.”  
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Percebemos que a questão racial provoca tensões no espaço escolar e familiar, essa 

tensão racial, segundo a professora Aline chega a perturbar a relação entre irmãos numa 

mesma família: Meu esposo é negro, o filho mais novo e o mais velho são claros. Um dia o 

mais novo, chamou o do meio de negro, eu perguntei para ele se ele pensava que também não 

era negro. Por que o pai dele era negro, ele apenas tinha nascido com a cor mais clara, mas 

também era negro e poderia ter os filhos negros. Foi uma conversa tensa, pois chamar 

alguém de negro é ter a intenção de agredir, de diminuir. 

Além das tensões raciais foram destacados conflitos vivenciados por questões 

referentes à religião, orientação sexual, relações de gênero, classe social. A necessidade de 

formar professores para lidar com a diversidade é admitida pelas entrevistadas, que destacam 

a importância de que essa formação ocorra dentro da própria escola, de modo a considerar 

cada realidade institucional. Embora a diversidade e a temática etnicorracial não estejam 

contempladas na proposta pedagógica da escola e não sejam assumidas de forma explícita em 

seu currículo, a necessidade de conhecer cada aluno, suas vivências e realidades sócio-

culturais foi enfatizada de forma recorrente no discurso das professoras.  

 

Segunda escola: religião afro-brasileira como pretexto para os estudos 

interculturais 

 

Entrevistamos três professoras com formação em História, em uma Escola de Ensino 

Médio localizada em região periférica de Natal, cuja clientela é caracterizada pela grande 

diversidade racial e baixa renda familiar. 

As professoras entrevistadas conhecem as leis e tiveram acesso a elas através dos 

meios de comunicação. Com base na legislação puderam ampliar a visibilidade de um projeto, 

classificado como intercultural,voltado para a religiosidade afro-brasileira, que estava sendo 

desenvolvido na escola. Até então não havia nenhuma atividade pedagógica na escola 

referente à Lei, destacaram que em nível institucional a lei não trouxe alterações, as atividades 

voltadas para temática racial estavam relacionadas a iniciativas individuais. 

Embora a realização do projeto não seja decorrente das leis, estas por sua vez 

ajudaram na legitimidade e possibilidade de desenvolver o projeto na escola, auxiliando na 

argumentação em relação à resistência de alunos e professores. A professora Carla disse que: 

“o projeto desenvolvido em  2008 abordou o tema da religiosidade Afro-brasileira, criando 

resistência entre alguns colegas que comentavam: “Mas isso é tema para se trabalhar na 

escola?” “Isso é coisa do mal.” “É coisa de macumbeiro.” Carla relata ainda que houve 
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resistência entre os alunos também e que apesar das piadas de alguns colegas (professores), 

outros colaboram com a iniciativa do projeto. 

O projeto intercultural desenvolvido nessa escola é produto de mobilização coletiva de 

vários professores que se uniram para fazer esse projeto. Segundo as professoras Carla e 

Maria o projeto possibilitou verdadeira aprendizagem intercultural. Os alunos passaram por 

etapas relacionadas ao medo diante do desconhecido e à desestabilização ao terem contato 

com a religião afro-brasileira, todavia se deram conta que a religião afro-brasileira é 

constituída por práticas culturais e sociais que merecem o mesmo respeito que as demais 

práticas religiosas consideradas como ‘convencionais’. Nesse contexto, foi destacado pela 

professora Maria o papel dessa temática como pretexto para outros conhecimentos culturais: 

“depois de estudar e aprofundar o conhecimento sobre a religiosidade percebeu-se que 

outros aspectos da vida africana estão permeados pela religiosidade, a alimentação tem 

relação com rituais religiosos, precisávamos ter uma noção sobre a religião para 

compreender outros aspectos da vida.” 

A presença de uma forte comunidade evangélica que olhava o projeto com 

desconfiança se mudou progressivamente. A representação da religiosidade afro-brasileira é 

considerada uma ameaça e tem sido associada às práticas ocultas e com potencial maléfico. O 

projeto serviu para desestabilizar essa crença fortemente enraizada na cultura popular de 

Natal. 

O fato de convidar os alunos para assistirem uma cerimônia de candomblé e o convite  

a um Babalorixáiv para falar com a comunidade na escola possibilitou novas descobertas para 

os alunos, assim como o conhecimento de práticas familiares voltadas para essa crença 

religiosa, de acordo com a professora Carla: à medida que o trabalho era desenvolvido, os 

alunos tomavam conhecimento de familiares envolvidos com tais práticas culturais-

religiosas, permitindo uma aproximação dos alunos com as histórias familiares, favorecendo 

a inclusão dos alunos que participavam de alguma religião de matriz africana e que por 

causa disso, sofriam preconceito. Como demonstra o documento de síntese da escola, o 

projeto fez a cultura religiosa afro-brasileira passar da forma implícita à visibilidade:  

 

O reconhecimento da religiosidade Afro-brasileira e sua influência 
em nossa cultura foi algo alcançado pelo grupo de alunos envolvidos 
no projeto. Esse fato pode ser evidenciado em seus depoimentos e 
práticas, agora embasadas e fundamentadas por estudos e pesquisas 
sobre o tema. A valorizacao das expressões e ou manifestações 
religiosas Afro-brasileiras presentes na nossa cultura também foi 
explicitada nas falas dos alunos participantes; que conferiram a estas, 
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visibilidade e respeito nos momentos de discussão, debate, 
apresentação e exposiçao dos trabalhos realizados, transmitindo esses 
valores e atitudes aos demais alunos e pessoas que visitaram os 
eventos na escola e outros espaços públicos. (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL, 2008, p. 21) 
 
 

Ficou evidenciado que a formação inicial não contribuiu significativamente para as 

práticas interculturais das professoras, pois esse assunto não foi contemplado durante esse 

período formação, mas o curso de especialização de uma das professoras possibilitou fazer 

conexão entre sua monografia de formação e sua atividade no projeto. As professoras 

entrevistadas concordaram que a formação continuada pode ajudar, caso se concentre sobre os 

aspectos metodológicos e de gestão do projeto intercultural. A importância do gestor para 

dinamizar ou não atividades e projetos interculturais foi destacada como relevante. 

Observamos nessa escola o dinamismo e a presença intensiva da diretora que está fortemente 

engajada na vida da escola e apóia o corpo docente. A diretora demonstra possuir uma visão 

clara do Projeto Político Pedagógico da escola. 

Acreditamos que o interculturalismo e a passagem das fronteiras culturais exige o que 

Rochex (1995) chama de  "tripla autorização ". Para reduzir as barreiras presentes na trajetória 

escolar de um jovem de minoria cultural, seus pais precisam permitir que o jovem trace uma 

trajetória diferente da que tiveram, como  também o jovem deve aceitar um caminho diferente 

para si mesmo. No contexto escolar julgamos importante que o professor permita que o jovem 

seja diferente dele. Ressaltamos que todas essas permissões acontecem de modo simbólico, 

trazendo conseqüências práticas no cotidiano escolar. Por exemplo, se um professor faz um 

comentário negativo sobre o Candomblé, o estudante afro-brasileiro familiarizado com esta 

prática cultural estará em uma situação que não contribui para seu sucesso acadêmico, pois 

terá uma experiência de negação identitária, que traz repercussões em seu processo de 

participação e aprendizagem escolar. 

Na questão das cotas, as professoras Carla e Lúcia concordaram sobre a utilidade das 

políticas de ação afirmativa e seu impacto sobre as desigualdades educacionais, sendo que a 

professora Maria se mostrou mais reservada, privilegiando a melhoria da qualidade da 

educação pública. Questionadas sobre as reações das pessoas em relação às cotas, destacaram 

que há resistência das pessoas próximas que pensam que as cotas são discriminatórias e 

permitem privilégios não merecidos. As incertezas e as contradições evidenciadas no discurso 

das professoras entrevistadas é presente também nas Universidades que adotam esse processo, 

pois considerando a não existência de uma legislação federal reguladora do sistema de cotas, a 
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experiência das cotas nas universidades públicas vem sendo desenvolvidas de forma 

diversificada, conforme deliberações dos conselhos universitários. Mesmo assim, julgamos 

interessante destacar a originalidade do processo de implementação das ações afirmativas nas 

universidades públicas brasileiras que é caracterizado por uma diversidade de formatos e de 

propostas, assim como diferentes definições em relação aos grupos beneficiados. Entre os 

modelos adotados, podemos identificar a existência de cotas raciais simples, raciais e sociais 

sobrepostas, e cotas raciais e sociais independentes.  

Há uma predominância pela adoção do modelo de cotas raciais e sociais sobrepostas, 

nesse sistema o candidato deve se auto-declarar negro e, simultaneamente, ser egresso de 

escola pública, podendo ainda, existir um critério complementar como a renda familiar per 

capita abaixo de certo patamar, associando a baixa renda como condição de participação a 

disputa por essas vagas. 

 

Terceira escola: diversidade cultural e isolamento pedagógico 

  

           Entrevistamos duas professoras individualmente, a primeira com formação em Letras e 

Artes e a outra com formação em História. Fizemos entrevista coletiva com o grupo de 

professores do turno da manhã e da tarde. Nessa escola ficou evidenciado que o trabalho 

referente às relações raciais ocorre de forma mais individualizada, conforme os conteúdos 

disciplinares. O interculturalismo na perspectiva dos professores parece ser diretamente 

conectado aos conteúdos de ensino. A professora Rosa relatou que: “Em 2008 desenvolvemos 

um projeto chamado Diversidade Cultural, cada professor procurou trabalhar a diversidade 

cultural. Eu trabalhava com Sociologia, então a gente trabalhou com a diversidade cultural, 

com a questão do índio, a questão do negro, mostramos como no Brasil existe diversos tipos 

humanos negro, índio, mestiço (...) A gente aproveita a cultura deles, às vezes tem alunos que 

vem do interior, que acham estranhos os hábitos daqui. Então a gente trabalha com essas 

questões aproveitando o conhecimento que o aluno já tem.” 

Em relação às cotas raciais demonstra uma posição dividida: embora reconheça que a 

população negra sofre discriminação, não demonstra convicção de que as cotas sejam medidas 

apropriadas para acabar com as desigualdades. Nas palavras da professora Rosa: “tive colegas 

que não tinham absolutamente nada, não tinham casa e nem onde morar e deram um jeito de 

entrar na universidade, eu não sei se a cota vai fazer com que a pessoa tenha gana para 

estudar. As pessoas devem ter ensino de qualidade na escola pública. Antigamente a escola 
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pública era uma escola boa e hoje está decadente, se a escola fosse boa a gente não estaria 

preocupada com essa questão de cotas”. 

Mais uma vez constatamos que o contato dos professores com as leis ocorreu através 

da mídia, nas palavras de Rosa: “tomei conhecimento das leis pela TV, não houve nenhum 

comunicado formal na escola afirmando a necessidade de aplicar a Lei”. A escola não 

desenvolveu uma discussão voltada para a diversidade racial, embora  tenha existido 

anteriormente um projeto sobre a diversidade cultural, fruto da iniciativa de uma 

coordenadora pedagógica que não trabalha mais na escola. A professora Vera considera que a 

hipótese de que a temática da diversidade não seja desenvolvida por que não é considerada 

como um requisito oficial para os concursos de seleção das universidades. 

 Vera afirmou que percebe as tensões lingüísticas e o preconceito contra o nordestino 

de uma forma mais evidente que o preconceito racial. Essa professora relata que explora a 

diversidade cultural a partir da própria diversidade dos alunos. Apresenta uma concepção 

dialética sobre a interculturalidade, problematizando o tema da discriminação e das 

contradições existentes na sociedade brasileira, usando como ponto de partida a 

contextualização histórica. 

Cita as contradições existentes em seu próprio meio familiar ao afirmar a postura 

racista de seu pai e destaca os valores cristãos e os valores transmitidos por sua mãe como 

importantes para a adoção de sua postura favorável ao interculturalismo. Vera consegue 

adaptar seus conteúdos curriculares à legislação, aborda questões referentes ao preconceito no 

Brasil e no mundo, a influência da cultura africana no Brasil, as religiões africanas, a pobreza 

na África e suas conseqüências, os aspectos políticos, econômicos e geográficos da África.  A 

professora diz que contextualiza a dimensão histórica com as dimensões estruturais e sociais 

do Brasil, problematizando o eurocentrismo. Considera interessante comparar o Brasil com 

África do Sul, afirma que não existe democracia racial no Brasil e sim uma camuflagem, 

citando como exemplo a situação de um artista brasileiro que por não ter sido reconhecido 

teve sua entrada barrada em um restaurante. 

Na entrevista coletiva os professores afirmaram que há necessidade de receber mais 

formação para trabalhar com assuntos referentes à diversidade racial, pois de modo geral, 

estão mais preocupados com seus conteúdos específicos. A escola precisa ter um projeto 

direcionado para garantir a implementação dessas discussões. Consideram que a lei por si só 

não garante a obrigatoriedade do ensino da temática racial na escola, é importante haver 

formação mais específica e um planejamento coletivo na escola. 
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Levantamos aspectos referentes ao trabalho voltado para a diversidade cultural. Na 

discussão dos professores ficou evidenciado que a formação inicial seria insuficiente para 

articular os saberes e conteúdos disciplinares com a realidade cultural dos alunos; que a 

distribuição e a circulação de informações relacionadas às leis e inovações pedagógicas não 

chegam à escola; e que os educadores não podem fazer tudo sozinho. 

 

Considerações finais 

 

Diante da obrigatoriedade institucional do ensino da temática etnicorracial nas 

instituições de ensino é necessário que as diretrizes curriculares sejam interpretadas e 

reconfiguradas de acordo com a realidade e com os atores de cada escola. Através da 

investigação em três escolas no mesmo município, identificamos contextos diferenciados e 

posicionamentos distintos entre seus atores, que comungam entre si a necessidade de trabalhar 

a diversidade cultural na escola. O que falta para que a diversidade cultural se constitua uma 

realidade na prática pedagógica docente? Como romper com o daltonismo culturalv em nossas 

escolas? 

O isolamento pedagógico, refletido na ausência de discussões e planejamentos 

coletivos, parece ser um notório problema na implementação de políticas públicas e de 

práticas interculturais no cotidiano escolar. Sem discussão não há mudança e nem 

fortalecimento da identidade institucional. Nesse contexto, a proposição de identificar as 

barreiras à participação existentes na escola, potencializaria a construção de valores 

inclusivos, o desenvolvimento de políticas e a articulação de práticas voltadas para o 

interculturalismo. 

 Julgamos relevante problematizar os processos de exclusão praticados na/pela escola, 

pois para ser superada, a exclusão precisa ser assumida e reconhecida, só assim será 

desnaturalizada e poderá ser redefinida através de novos sentidos curriculares e de novas 

relações entre sujeitos que ensinam e aprendem, para além de uma visão homogênea e 

padronizada de conteúdos e das pessoas envolvidas no processo educacional.  

 A valorização da diversidade cultural no sistema educativo brasileiro tem sido 

efetuada através de medidas legislativas que tornam obrigatório o ensino da história e da 

cultura afro-brasileira e indígena. Nosso estudo evidencia claramente que essas medidas 

legislativas não chegaram à escola como uma inovação pedagógica oficial. Uma possível 

maneira de efetivar uma aproximação entre “intenções legislativas” e “práticas pedagógicas” 

seria organizar dentro de cada escola uma formação continuada sobre a temática. Além disso, 
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consideramos como pista a ser explorada, no sentido de promover maior articulação entre as 

políticas oficiais e as práticas curriculares e pedagógicas na escola, no que se refere à 

promoção da diversidade cultural, a nomeação de um conselho pedagógico que atue como 

mediador entre as duas instâncias, na esfera da meso política, tendo como ponto de partida a 

democratização e a circulação de informações e orientações, viabilizando assim, a prática das 

intenções legislativas.   

Algumas iniciativas interculturais observadas nas escolas apresentam conotação 

folclórica e estão desconectadas das relacões de poder e das discriminações sofridas por 

alguns grupos, consideramos que um projeto intercultural em última análise seja um projeto 

sobre representação das relações de poder, sustentado por uma perspectiva antropológica e 

capaz de contemplar os diferentes grupos identitários presentes na escola e na sociedade como 

um todo. 

Enfim, parece-nos apropriado que o entusiasmo dos professores pelo interculturalismo 

e suas promessas sejam submetidas às práticas escolares. Muitos professores se dispõem a 

aceitar de forma genérica a valorização da diversidade cultural, mas são raros os que estão 

dispostos a mudar suas práticas pedagógicas em sala de aula e considerar a diversidade 

cultural dos alunos. Além disso, a crença na meritocracia escolar, que atribui o êxito escolar 

ao esforço individual do aluno é tão arraigada na mente dos atores escolares, que dificilmente 

se convencem que certos grupos apesar de seus méritos foram e continuam sendo vítimas de 

discriminação histórica. A educação intercultural é sempre uma experiência que combina 

diferença e igualdade. Esta combinação é muito complexa e está vinculada às relações de 

poder, se assemelhando metaforicamente a um equilibrista, que tem à sua direita “a diferença 

cultural” e à sua esquerda a “igualdade”. Caso priorize um desses elementos, seu equilíbrio 

indispensável fica completamente comprometido. 
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v O professor daltônico cultural é o que não se mostra sensível à heterogeneidade, ao arco-íris 
de culturas que tem nas mãos quando trabalha com seus alunos. Para esse professor, todos os 
estudantes são idênticos, com saberes e necessidades semelhantes, o que o exime de 
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nas escolas (Stoer e Cortesão apud Moreira, 2002). 


