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Resumo:  
Este artigo centra-se na lei 10 639/03 que tornou obrigatório o ensino da história e cultura 
afro-brasileira em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio. A pesquisa está 
vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação – 2009 (UPF) teve como objetivos: 
analisar a lei no contexto sócio-histórico e cultural brasileiro, as possibilidades de 
implementação e seus limites; aprofundar o trabalho de formação dos professores que atuam 
com essa temática; analisar os conflitos de natureza étnica e racial que se fazem presentes na 
discussão sobre a lei e sua implementação. A pesquisa é de natureza bibliográfico-documental 
e envolve, também, a observação participante através de um estudo de caso com professores 
da rede estadual do Estado de Mato Grosso no município de Sinop. 
Palavras-chave: Políticas educacionais, formação continuada, educação étnico-racial. 
 
Abstract:  
This article focuses on the Law 10 639/03 which made obligatory the teaching of Afro-
Brazilian History and Culture in all basic teaching school. The research is linked to the 
Educational Policy of the Postgraduation Program in Education – 2009 (UPF). The aim of this 
investigation is to analyze the Law under the Brazilian cultural and socio-historical context, 
the possibilities of implementation and its limits; to make a profound study of the work of 
forming teachers who deal with this theme; and to analyze the conflicts of ethnical and racial 
nature, which are present in the discussion and implementation of the Law. This investigation 
is of bibliographic-documental nature and also involves a participle observacion through a 
case study with public teachers of the State of Mato Grosso, in the city called Sinop. 
Keywords: Educational policies; continuous formation; education ethnical-racial.  
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INTRODUÇÃO 

 

A constante inquietação de investigar a realidade na perspectiva histórico-social crítica 

dos fatos delineou a pesquisa com o objetivo de entender o processo de formação dos 

professores e, assim, contribuir para a compreensão da sua atuação como sujeitos históricos e 

agentes na formação da sociedade brasileira.  

A análise bibliográfico-documental, associada a uma pesquisa de campo com 

observação participante propiciou ficar mais próximo dos problemas com os quais se 

defrontam os professores no cotidiano das salas de aula. Através da teorização pode-se 

estender as reflexões para outros contextos, contribuindo, desse modo, para a construção de 

conhecimentos. 

No Estado de Mato Grosso a lei federal 10 639/03 foi regulamentada pelo Conselho 

Estadual de Educação (CEE) por meio da resolução nº 204, de 10 de outubro de 2006, a qual 

orienta o sistema estadual de ensino a promover e incentivar políticas educacionais que 

valorizem a diversidade dos grupos étnicos que compõem a população brasileira e, em 

especial, a mato-grossense, no sentido de corrigir as desigualdades e discriminações raciais, 

sobretudo as praticadas nas escolas; como também garantir que os afro-descendentes tenham 

acesso à memória e ao conhecimento da história. Para tanto, as instituições de ensino deverão 

estruturar os currículos de todas as etapas e modalidades de ensino da educação básica, para a 

inclusão dos conteúdos obrigatórios instruídos pela lei n. 10 639/03, em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e com o parecer nº 234/06-CEE/MT.  

 O estudo da lei 10 639/03, que tem como principal objetivo a inclusão dos conteúdos 

da história e cultura afro-brasileira, indicou o direcionamento da investigação, porém 

constatou-se que mais do que artigos, a lei põe em discussão uma bagagem histórica 

alicerçada em interesses de determinadas classes sociais que sobrepuseram aos interesses de 

uma imensa população, a qual ficou à margem da sociedade. 

 

O NEGRO E A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

  

 A pesquisa bibliográfico-documental contempla, principalmente os estudos de 

Florestan Fernandes (1920-1995) sobre a formação sociocultural brasileira. Fernandes 

introduz uma perspectiva crítica fundamental para a compreensão da presença do negro na 

história do Brasil. Seus estudos ajudam-nos a desvelar o panorama social e histórico, 

ampliando a visão sobre a atuação de grupos e da classe dominante na formação e no 
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desenvolvimento da sociedade com o objetivo de evidenciar os fatos mais marcantes da 

transição do trabalho escravo para o livre, fazendo uma reflexão histórico-social crítica sobre 

os fatos e as novas concepções de trabalho e de produção. A nova ordem econômica 

capitalista que se implanta aprofunda a exclusão do negro, que não é mais escravo, mas não 

tem as condições básicas, especialmente a terra, para a sua sobrevivência e emancipação. As 

críticas que Florestan Fernandes faz à organização da sociedade brasileira revelam as 

complexas relações raciais e culturais construídas a partir de então.   

Nesse sentido, buscou-se compreender a temática numa perspectiva dialética, na qual 

as contradições e conflitos socioculturais precisam ser compreendidos dentro de uma 

totalidade social. Procura-se estabelecer os vínculos entre o tempo passado e o tempo presente 

e suas conseqüências na formação de professores, a qual, historicamente, é marcada por uma 

forte influência da ideologia dominante. Discutem-se, ainda, as influências históricas na 

formulação das políticas de “embranquecimento” e do “mito da democracia racial”. Também 

são apresentadas as contradições sociais e culturais existentes no Brasil. Para tanto, são 

organizados gráficos e tabelas com dados sobre brancos e negros no Brasil do ponto de vista 

das condições socioeconômicas e educacionais. Os dados contidos nos gráficos e nas tabelas 

evidenciam que a exclusão do negro na sociedade brasileira ainda se faz muito presente. 

A raiz desses fenômenos está profundamente incutida na formação dos preconceitos 

raciais. A atribuição de conceitos e valores produz uma dimensão subjetiva da não-

visibilidade da discriminação, do preconceito e do racismo. Ao não deixar transparecer, criou-

se a imagem de um Brasil de convivência pacífica, sem conflitos étnicos, resultando desse 

processo de exclusão manter o negro o mais distante possível daquilo que pode vincular ao 

seu pertencimento étnico, negando, assim, sua cor e sua origem. 

 Para complementar a análise, recorreu-se a dados estatísticos, os quais demonstram a 

posição da população negra na sociedade, comprovando que o número de brancos é 

praticamente igual ao dos negros, porém, este contingente populacional não se faz presente 

em todos os segmentos da sociedade na mesma proporção. Nesse contexto, há um 

crescimento do desemprego e da exclusão social reforçando aspectos negativos da formação 

da sociedade brasileira e evidenciando que os cidadãos afro-descendentes são os que compõe 

em maior número esse quadro. Isso fica agravado com as políticas econômicas e as ações 

discriminadoras e intransigentes.  

 Cabe destacar que nos últimos anos ocorreram avanços sociais, porém, o aumento da 

escolaridade não é garantia de conquista de melhores condições de vida, pois o número de 

pessoas a serem inseridas por ano no mercado de trabalho é superior aos postos de trabalhos 
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oferecidos. Portanto, após analisar os dados por cor/raça, educação e renda, pode-se concluir 

que não há aumento de renda, e, sim, uma queda dos valores médios de rendimento.  

 A grande massa não participa desse processo e se reflete também no alto índice de 

desempregos a partir dos dezoito anos, quando, por lei, o indivíduo alcança sua maioridade e 

o direito de obter um emprego. Muitas vezes o argumento é de que o jovem não tem 

qualificação adequada. No caso dos jovens negros e pobres a situação é ainda mais precária 

porque a eles restam os trabalhos mais pesados, iniciados ainda, quando crianças para 

contribuir no sustento da família. Atuam, então, nas mais diversas atividades informais, legais 

ou não; assim, na maturidade o que o destino lhes reserva, pela não-inserção no mundo 

letrado, é a negação do direito a uma vida digna. 

 Os estudos demonstram que, em contraponto à ideologia dominante, estruturaram-se 

no país organizações e movimentos sociais negros que lutam e resistem, presentes desde a 

luta pela abolição dos escravos, e ainda que seja difícil transpor as barreiras sociais imputadas 

ao negro ao longo da história no Brasil, são responsáveis pela edificação do reconhecimento 

da cultura afro-brasileira. Com a luta dos movimentos negros começa-se a construir uma 

consciência da situação do negro na sociedade brasileira, não apenas quanto à inserção no 

mercado de trabalho, mas também no social e político. Nesse longo processo, em 2003, como 

política afirmativa a lei 10 639/03 contribui para o avanço social, porém seus resultados só 

serão observados daqui a alguns anos, pois dependem de um processo de mobilidade nos 

diversos segmentos da sociedade.  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA E A EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAIS 

 

Como metodologia além da pesquisa bibliográfico-documental foi realizada a 

observação participante no município de Sinop – MT, no Centro de Formação e Atualização 

dos Profissionais da Educação Básica - Pólo Sinop, órgão responsável pela disseminação das 

políticas públicas de formação vinculado à Secretaria do Estado de Educação (SEDUC-MT), 

no período de 22 de agosto a 30 de outubro de 2007, com 52 professores participantes do 

curso de formação. Os docentes foram ativamente observados o curso de formação incluiu 15 

encontros1, que foram realizados no Cefapro, essas observações foram fundamentais para a 

análise e a elaboração da pesquisa. 

                                                           
1 Encontro é entendido como sessão de estudo realizada periodicamente no Cefapro, tendo como  intuito a 
formação continuada. A palavra curso foi substituída, visto ser entendido de modo pontual, fugindo da política 
adotada. 
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 A pesquisa de campo foi realizada em diferentes etapas e com várias técnicas, que não 

seguiram uma ordem rígida, mas foram sendo utilizadas de acordo com o desenvolvimento 

dos encontros: 

• questionário para realizar um estudo prévio com o objetivo de perceber o 

conhecimento dos professores sobre a temática (35 professores dos 54 

participantes responderam); 

• os encontros foram gravados e transcritos e o material serviu de base para a 

reprodução dos relatos realizados nos encontros; 

• participação nos encontros de formação no Cefapro com o intuito de observar e 

anotar as questões relevantes. 

Participações em cursos de formação como palestrante/participante: 

• participação nos encontros de capacitação nas escolas, na condição de 

formadora e também de observadora; 

• participação como facilitadora no encontro oferecido pela Secretaria de 

Educação do estado de Mato Grosso. 

As seguintes categorias foram base das observações: 

• conhecimento teórico dos professores a respeito das questões étnico-raciais; 

• tendências fundamentais na ação pedagógica dos professores; 

• organização escolar quanto aos temas propostos pela lei 10639/03; 

• postura do professor perante as questões de racismo, discriminação e 

preconceito no âmbito escolar. 

 A análise primou pelas interpretações e posicionamentos dos professores. Essa 

perspectiva se situa dentro de uma abordagem qualitativa, que, segundo Minayo (2002, p. 22), 

busca compreender os “significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e 

não captável em equações, médias e estatísticas”. O grau de sensibilidade do observador deve 

estar de acordo com o grupo estudado, visto que nem sempre as questões de preconceito, 

racismo e discriminação são admitidas pelos professores. A negação é, muitas vezes, o 

subterfúgio usado. Por isso, a tarefa é trabalhosa, mas necessária para revelar preconceitos 

incorporados em nossa formação. As questões raciais perpassam a linguagem, na maioria das 

vezes, de modo subliminar e nem sempre exteriorizadas. 

Antes de proceder à descrição e exposição dos dados coletados, houve uma 

preocupação em contextualizar os sujeitos e suas falas. Como diz Targuieff (1977, p. 9), é 
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necessário “ampliar o espectro de alternativas para além do que estão explícitas, pois a grande 

dificuldade de detectar o objeto real de estudo é que todos os dados se metamorfoseiam, 

enquanto os materiais simbólicos se renovam”. O esforço foi no sentido de identificar e 

reconhecer as formas de reprodução e perpetuação do mito racial e a influência nas práticas 

pedagógicas que reforçam a discriminação e a exclusão.  

Os professores inseridos nos cursos de formação continuada provinham de diferentes 

áreas de conhecimento, constituindo, assim, grupos bastante heterogêneos e também 

polêmicos. Em determinados momentos algumas disciplinas eram defendidas como sendo 

mais importantes do que as outras; em outros, os docentes revelavam menosprezo às áreas 

que não fazem parte no currículo escolar das ciências humanas e justificavam não terem 

condições de proporcionar o estudo da história da África e dos africanos, nem da luta dos 

negros no Brasil, ou da cultura negra brasileira e do negro na formação da sociedade nacional. 

Como metodologia foram gravados e transcritos os diálogos e as atividades 

desenvolvidas na formação. No primeiro encontro formativo iniciou-se questionando os 

projetos político-pedagógicos das escolas os quais apresentam em sua concepção a 

diversidade. Para tanto, cada escola é resultado de suas contradições. Não há duas escolas 

iguais. Assim, necessita-se de que ela tenha autonomia para estabelecer seu projeto tanto na 

execução quanto na sua avaliação. A organização da escola deve estar baseada nos princípios 

democráticos que envolvem a gestão participativa de todos os segmentos da comunidade 

escolar. 

 Sendo assim, o desafio das escolas é trabalhar com metodologias que favoreçam as 

contribuições étnico-culturais aos conteúdos educativos, propiciando no processo escolar 

critérios de argumentação. Segundo Marcon, 

 

A consciência da diferença e da diversidade é um ponto de partida, não para 
a afirmação de identidades individuais ou grupais, mas para que, pelo 
reconhecimento da diferença, todos possam crescer. O diálogo somente pode 
existir como potencialidade pedagógica onde houver diferença e onde os 
envolvidos se proponham a crescer. (2006, p.324). 

    

No decorrer dos encontros os professores já se manifestavam e expressavam suas 

dificuldades. A ausência de materiais concretos foi uma constante nas reclamações dos 

professores, mesmo sabendo que mais do que materiais concretos o professor precisa ser 

instigado a buscar a base teórica para suas práticas. Nesse sentido, o Cefapro procura 

contribuir para que haja uma mudança significativa e atualizada na prática docente. Reforça-
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se aqui novamente que essa mudança só ocorre se o professor assumir uma postura e 

reconhecer o que se está apresentando; em caso contrário, ele se oporá a qualquer alteração 

proposta. 

Ressalta-se, também, que os professores formadores têm dificuldades e seu trabalho 

muitas vezes não atende às expectativas pela falta de uma política efetiva de formação, que 

ofereça uma formação paralela e contínua, o acesso às informações e a busca de inovação. 

Nesse caso, trabalha-se muitas vezes em ações isoladas. 

Assim, buscou-se levantar questões que foram vivenciadas na pesquisa, mais do que 

indicar soluções acabadas, evidenciando as questões teórico-metodológicas centrais que 

possibilitem a reflexão sobre a trajetória da formação do professor e sua prática pedagógica, 

no sentido de encontrar soluções que possam subsidiar a orientação de políticas e práticas 

educacionais. Segundo Alarcão,  

 

O modo como se investiga a realidade, as relações assumidas pelo 
investigador diante da realidade que se quer conhecer e a posição entre 
realidade e representação da mesma têm estado na base de posições 
investigativas diferenciadas. Menos estudado tem sido o modo que intervém 
na realidade e como se difunde o saber. (2001, p. 136). 

 

  A discussão diz respeito ao caráter pedagógico que as questões étnico-

culturais, aqui, em especial, às questões do racismo, discriminação e preconceito relativo aos 

negros na formação da sociedade brasileira, que influenciam e influenciaram na formação de 

professores e, conseqüentemente, na sua atuação profissional. São questões que até a bem 

pouco tempo não eram consideradas. Portanto, mais do que uma temática, precisam ser 

articuladas à formação de professores.  

 Entre as mediações analisadas foram destacados aspectos relacionados ao papel das 

crenças e valores preconcebidos e à forma pela qual os professores se apropriam e constroem 

os saberes que determinam sua prática. É preciso defender a implementação de políticas que, 

para além de combater manifestações racistas explícitas ou veladas em todas as dimensões da 

vida, promovam ativamente uma imagem positiva dos negros no imaginário social, 

destacando tanto a sua participação decisiva na construção da nacionalidade quanto a sua 

presença na sociedade atual.  

 Somente uma honesta reconsideração da concepção dialética da história, uma crítica 

da ideologia e da centralidade do mundo do trabalho e da ação humana pode encaminhar uma 

forma de superação política desta mistificação conceitual. A escola, como uma instituição 
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social, é mutável e permanentemente confrontada. Os sistemas de educação devem repensar e 

transformar muitas de suas práticas pedagógicas; devem possibilitar às crianças e jovens a 

apropriação dos saberes pelos quais subsidiem a trajetória de sua formação preparando-os 

para o mundo.  

 O desafio da “educação ao longo de toda vida deve fazer com que cada indivíduo 

saiba conduzir o seu destino, num mundo pelo qual a rapidez das mudanças se conjuga com o 

fenômeno da globalização para modificar a relação que homens e mulheres mantêm com o 

tempo e espaço”. (DELORS, 1998, p. 105). Desse modo, captar os modos de apropriação que 

os professores fazem em torno das questões políticas, sociais e culturais e suas conexões 

históricas é uma tentativa de evidenciar as estruturas internas. Portanto, considerando que a 

educação é uma atividade especificamente humana, é no entendimento da realidade humana 

que se deve buscar o entendimento da educação. 

 A experiência na construção desse objeto de pesquisa em educação serviu para 

aprofundar um processo de autocrítica sobre as condições em que a formação produz e 

reproduz conhecimento na formação de professores. O desafio foi refletir sobre o tema numa 

perspectiva histórico-crítica enquanto expressão teórica, voltada ao campo de educação, mais 

especificamente, da formação de professores.  

A educação não revela autonomia, ao contrário: está subordinada pela política, que se 

baseia na divisão de classes e na submissão. Portanto, para que a educação cumpra seu papel 

de revelar a verdade e exercer um papel político, deve socializar o conhecimento. Segundo 

Libâneo (2006, p. 299), o Estado deve ter participação efetiva junto às decisões na escola, 

porém essa participação deve partir do princípio democrático, ou seja, tanto a escola como o 

Estado devem compatibilizar as decisões, um não deve exercer hegemonicamente o poder 

sobre o outro. 

 Por outro lado, a escola, como representante social no seu conjunto organizado e 

hierarquizado de julgamentos, atitudes e informações, apropria-se e reconstrói a mesma lógica 

de mercado que está instituída na sociedade, reproduzindo os interesses das classes 

favorecidas pelo sistema. Contudo, seu papel deveria ser o de abrir oportunidades aos jovens e 

adultos que são repelidos e excluídos diariamente do mundo competitivo de produção e 

consumo.  

 Na última pergunta do questionário onde se solicitou sugestões para encaminhamento 

das questões étnico-culturais na escola os professores suscitaram as seguintes questões:  

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 9 

- Que a lei seja realmente aplicada e não seja só mais uma das tantas 
existentes no nosso país; 
- Sugiro que o pessoal de “luta” que está à frente desses grupos anti-racistas 
façam palestras nas escolas, pois, por mais que nós professores realizemos o 
trabalho voltado a essas questões ainda é pouco. 
- Que o professor tenha um tempo destinado na escola para a sua formação 
continuada (sendo ele contratado ou efetivo), para que o estudo seja mais 
aprofundado;  
- Ter contato, através de cursos, palestras, com pessoas que conhecem e tem 
maior conhecimento da lei 10 630/03. 
- Que o professor tenha mais tempo para planejar. Mais estudos sobre esse 
assunto para assim melhor conhecer a lei. 
- Que se divulgue a lei para toda a população nunca é demais conhecer, para 
poder usufruir. 
- Que esse tema seja trabalhado dentro de uma disciplina que fará parte da 
“grade” curricular. 
- Perguntar aos professores se realmente o que se aprende é repassado aos 
alunos, ou simplesmente vem estudar pelo motivo de receber certificado. 
- Sobre a cota de negros para ingressar nas universidades é importante a 
opinião das pessoas para você ter uma estatística. 
- Investigar se presenciou ou sofreu algum constrangimento no âmbito 
escolar. 
- Qual sua opinião sobre o negro? 
- Por que o negro é tão discriminado? 
- Deveria ser abordado com ênfase na sala dos professores, pois é o 
momento e trabalho e estudo. Então eu acredito que dessa forma poderá 
atingir um público maior. 

  

 Ao analisar as questões acima conclui-se que o trabalho de formação continuada é  

relevante ao tratar da educação anti-racista, dando ênfase à importância da Lei 10 639/03 e 

sua implantação, mas por si só não gera transformação. São as pessoas e suas ações que fazem 

as mudanças acontecerem. Pois, a percepção dos professores resgata a sua trajetória somando 

com as novas informações, nesse caso favorece ou não no resultado de novos conceitos, o 

qual dependerá do grau de sensibilidade e suscetibilidade quanto a problemática que se 

propõe estudar.  

 Representações construídas ao longo da formação do profissional da educação levam a 

posições equivocadas e muitas vezes se cometam erros quando não se atenta para a 

complexidade que o trabalho do professor exige todos os dias nas ações educativas junto aos 

seus alunos. O olhar do professor deveria ser sempre um olhar de investigação, ou seja, 

investigar pela ação, nunca um olhar pelo olhar. 

 Mediante um trabalho pedagógico mais eficaz voltado à formação de professores, 

pode-se compreender as causas dos insucessos no processo de ensino e aprendizagem e, 

conseqüentemente, tratar das diferenças sem as transformar em desigualdades, pois o 

princípio que deve nortear a ação educativa é o da eqüidade, ou, melhor dizendo, da justiça. 
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Portanto, precisa-se de políticas públicas voltadas ao reconhecimento das diferenças, não no 

sentido de igualdade, como se está tentando fazer, mas no sentido de equivalência; a 

integração das culturas deve ser limitada pelo direito da não-descaracterização. 

É preciso valorizar todas as etnias, resguardando a importância das culturas que 

formam uma sociedade, no caso a brasileira, bem como reconhecer e avaliar ações que 

resultaram na miscigenação, mas também de discriminações. Toda mudança causa confrontos 

e polêmicas. A reflexão sobre a complexa realidade da prática educativa requer diálogos, 

debate e expectativas. Ao pular etapas, corre-se o risco de inculcar outros valores que não os 

princípios da lei 10 639/03. A história nos ensina que quando não há uma base ideológica 

consistente, a práxis humana fica submetida a desvarios de ideais contrários, que não aceitam 

mudanças e sentem-se ameaçados e visam, exclusivamente, à permanência no poder das 

classes dominantes. 

A pesquisa reflete as peculiaridades do grupo social estudado. Segundo Becker, “a 

mesma realidade pode ser descrita de maneiras diferente visto que descrições podem ser 

respostas para qualquer uma dentre uma multidão de questões” (1999, p. 152). Ao discutir o 

campo teórico relacionado com a prática dos professores em sala de aula, ou melhor, com o 

contexto organizacional que foram os grupos de estudo compostos com o objetivo de estudar 

a lei 10 639/03, pretendeu-se aprofundar a percepção de professores em relação a diversidade 

e a educação das relações étnico-raciais na formação e na atuação profissional  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho de formação através de um método participativo, segundo relatos 

transcritos, permitiu compreender melhor hábitos, formas de pensar, ideologias, concepções 

políticas, culturais e econômicas que fazem parte da compreensão dos professores nos grupos 

de estudo de formação continuada. 

 Os diálogos e discussões dos professores evidenciaram que a maioria das abordagens 

pedagógicas que subsidiam as práticas demonstraram uma variedade de opções de trabalho, 

ora revelando um discurso inovador, ora refletindo práticas tradicionais, conservadoras. A 

importância na identificação das concepções metodológicas se justifica porque permite 

questionar as implicações sociais, culturais, pedagógicas e políticas. Através de um trabalho 

em grupo, do diálogo e da reflexão crítica pode-se pensar alternativas transformadoras. As 

questões étnico-raciais exigem soluções e procedimentos coletivos. Daí a necessidade de 

superação das práticas tradicionais, para as quais a relação é unilateral e se desconsideram 
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emoções e diferenças individuais, não possibilitando compreender os contextos. 

Conseqüentemente, fica difícil tratar das diferenças sem transformá-las em desigualdades. O 

desafio é trabalhar a diferença visando a superação das desigualdades. 

A educação na perspectiva das relações étnico-raciais implica em concepções que 

requerem mudanças na formulação de conceitos, valores, atitudes que, por sua vez, exigem 

uma retomada do processo de formação. As percepções dos professores quanto às questões de 

racismo, discriminação e preconceito na escola variam de acordo com as experiências de cada 

um, porém, constata-se que a formação inicial, de modo geral, não habilita o professor a uma 

tomada de consciência crítica. A pesquisa revela a resistência de professores em mudarem 

seus valores e romperem seus paradigmas. A formação inicial é permeada de conceitos 

teóricos e ideológicos voltados a uma organização social e política que busca manter as 

classes mais favorecidas no poder. 

O diálogo com os professores deixa transparecer que, enquanto não houver interação 

nos processos de formação continuada confrontando as experiências reais com as práticas 

pedagógicas e todo o contexto escolar, não haverá mudanças estruturais na escola nem a 

melhora na qualidade do ensino e o atendimento às exigências de uma educação étnico-

cultural. Verificou-se que a formação continuada a partir das exigências da Lei 10.639/03 não 

deve simplesmente sanar ou suprir lacunas da formação inicial dos professores. A Lei exige 

muito mais e requer uma vinculação entre a teoria e a prática e uma auto-reflexão crítica que 

explicite os pressupostos assumidos e suas implicações teóricas, práticas e políticas.  

A análise empreendida na produção da pesquisa procurou trazer presente as 

contradições históricas que se estendem aos dias atuais que excluem grande parte da 

população, sendo a maioria dos excluídos, negros. O aprofundamento da Lei e seus 

desdobramentos permitirão subsidiar uma proposta de educação das relações étnico-raciais 

crítica e reflexiva. Para tanto, as políticas públicas devem estar dirigidas de forma consciente, 

com o intuito de criar uma consciência social abrangente envolvendo os elementos políticos e 

culturais, além de construir pensamentos que direcionem ações efetivamente de transformação 

que coloquem em evidência o caráter ideológico que discrimina, além de elaborar estratégias 

que resultem em mudanças paradigmáticas e permitam emergir novas concepções 

pedagógicas, voltadas à formação humana. As políticas de ação afirmativa são complexas 

porque tratam de temas e realidades complexas. Daí as implicações nos desdobramentos 

visando a implementação.  Mesmo sabendo dessa complexidade, é fundamental avançar e 

buscar nas ações coletivas elementos, experiências e políticas públicas para torná-las efetivas. 
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