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ASPECTOS LEGAIS DA LEI 10.639/03: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

DA INCLUSÃO DA TEMÁTICA AFRO-BRASILEIRA NO CURRÍCULO. 

 

Bianca Ribeiro de Souza Ferreira1 

 

Resumo 

Este texto, ligado ao eixo temático Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas, tem 
o objetivo de apresentar a pesquisa realizada na Escola Municipal Comunitária de Canabrava 
situada em Salvador após a implementação da Lei Federal 10.639/03 que foi alterada para 
11.645/08. Sabe-se que o ambiente escolar é um dos responsáveis pela formação ideológica. 
As escolas, em sua maioria; continuam a apresentar uma triste realidade em que as diferenças 
étnico–culturais não são respeitadas, difundindo, dessa forma, preconceitos e práticas racistas 
por toda a comunidade. Porém, algumas práticas para o respeito às diferenças, desmistificação 
dos preconceitos e resgate da auto-estima e a identidade étnico-racial já são possíveis de serem 
vistos. A análise da transformação curricular da referida escola a partir da adoção da lei em 
suas práticas pedagógicas e a construção da cidadania serão vistos neste trabalho. 

 

Palavras – chave: ambiente escolar- identidade étnico-racial- construção da cidadania 

 
Resumen 

 
Este texto, ligado a la Educación tema principal, Afirmativa Intervenciones Sociales y 
Políticas, tiene como objetivo presentar la investigación realizada en la Escuela Municipal de 
la Comunidad Cañabrava ubicado en Salvador después de la aplicación de la Ley Federal 
11.645/08 10.639/03 que fue cambiado a. Se sabe que el ambiente escolar es uno de los 
responsables de la formación ideológica. Las escuelas en su mayoría, siguen presentando una 
triste realidad que las diferencias étnico-culturales no son respetados, la difusión, por lo que los 
prejuicios y las prácticas racistas en toda la comunidad. Sin embargo, algunas prácticas a 
respetar las diferencias, los prejuicios y la desmitificación de la recuperación de la autoestima y 
la identidad étnico-racial es probable que ya se ve. El análisis de la transformación curricular 
de la escuela a partir de la aprobación de la ley a las prácticas docentes y la construcción de la 
ciudadanía se verá en este trabajo. 

                                                 
1 Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, mestranda em Educação e 

Contemporaneidade pela Universidade Estadual da Bahia-UNEB, participante do Projeto Memória da Educação 
na Bahia, contato:biagrima@hotmail.com. 



2 
 

 

Palabras-clave:  ambiente escolar- la identidad étnica y racial- la construcción de ciudadanía 

 
 

 

 

1 Introdução 

 

Nos mais diversos meios de comunicação, a imagem do negro é apresentada ligada à 

ignorância, selvageria, subserviência, comodismo, desobediência, servidão e/ou comicidade. 

Ainda hoje, ao se representar a África, mostram-se cenas de crianças famintas, famílias 

miseráveis e grandes epidemias, paralelas à paisagem exótica de safáris.  

Nos mais diversos livros escolares, a riqueza das ciências sociais e naturais, da tecnologia e 

da história ainda não faz parte dos conhecimentos estudados pelos educandos sobre este 

continente tão rico e plural. As contribuições dos povos africanos para a Medicina e outras 

áreas afins não são sequer mencionadas. Este quadro contribui bastante para o preconceito e 

desqualifica toda a riqueza intelectual e artística deste povo guerreiro e profícuo. 

Desde a infância, estes conceitos equivocados são introjetados no subconsciente, 

deflagrando um discurso hipócrita de igualdades étnico-raciais repleto de práticas racistas. Se 

por um lado, a nação crê na fábula das três raças e numa suposta democracia racial freiriana 

que promove o credo igualitário; por outro, a desigualdade de renda e poder desta sociedade 

hegemônica retifica esta pseudo-harmonia. 

Infelizmente, os livros e manuais escolares, em geral, ao retratarem os herdeiros dos 

estigmas e desafios escravistas, divulgam uma visão eurocêntrica, baseada na ideologia do 

branqueamento. A superioridade do branco, a estereotipia através das analogias de cunho 

negativo, a invisibilidade de todo o processo de luta pela verdadeira emancipação pré e pós-13 

de maio, a rejeição à estética negra e às religiões de matriz africana são algumas (dentre muitas 

outras!) das representações discriminatórias impressas. 

Primar por uma educação anti-racista sob a égide da Lei Federal 10.639/03, que torna 

obrigatório o Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana, é imprescindível pela 

relevância da discussão sobre etnias no contexto escolar, valorizando os aspectos pluricultural 

e pluriétnico da sociedade brasileira. Esta prática, quando desenvolvida, indubitavelmente, 

eleva a auto-estima e desenvolve o pensamento crítico-reflexivo de educandos negros e não 

negros. 
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Destarte, na tentativa de empreender um trabalho significativo e inclusivo para uma 

população escolar, em sua grande maioria, negra, mestiça e carente do bairro de Canabrava, a 

Escola Municipal Comunitária de Canabrava, situada à Rua Bem-te-vi, s/n, visa desenvolver 

atividades cotidianas sobre etnias numa perspectiva sociointeracionista. A proposta foi 

motivada, principalmente, pela relevância de uma discussão sobre etnias com toda a 

comunidade escolar (diretor, vice-diretora, professores, porteiro, merendeira...). A relevância 

social da práxis consiste em, principalmente, elevar a auto-estima e valorizar uma relação 

harmônica entre crianças e jovens negros e não-negros.  

Este relatório tem por escopo descrever a práxis pedagógica desta escola-lócus, analisando 

algumas mudanças administrativas e pedagógicas, a saber: as atividades de sensibilização da 

comunidade escolar, mudanças no Projeto Político Pedagógico (PPP), alterações curriculares, 

reorientações nos planos de ensino, seleção de conteúdos, materiais e recursos didáticos que 

contemplam a diversidade cultural e étnico-racial da escola. Enfim, visa à descrição e à análise 

das atividades pedagógicas desenvolvidas que abordam a cultura, a história e a arte afro-

brasileira, africana e indígena. 

 

2 “O novo sempre vem...” 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

A diversidade marca a vida social brasileira e a escola, certamente, deve ser um espaço 

onde este cenário deve ser discutido e analisado. É inadmissível silenciar, em pleno século 

XXI, diante de leituras que divulgam e perpetuam estereótipos, mitos, caricaturas e 

discriminações nos discursos do cotidiano, nas mídias e até nos mais diversos aportes 

didáticos, fortalecendo cada vez mais a tendência racista.  

Estas práticas contribuem para a política ideológica do branqueamento tão arraigada nesta 

sociedade hegemônica e eurocêntrica. Ao não realizar uma (re) leitura da História da África e 

das Culturas Africana e Afro-brasileira nem uma (re) leitura da história (ainda muito mal 

contada!) da contemporaneidade do negro brasileiro, a escola não proporciona o 

desenvolvimento psicossocial dos educandos (negros e não negros), uma vez que não 

desenvolve uma educação anti-racista e pluricultural. 

Não discutir as relações étnico-raciais no Brasil e divulgar uma imagem da África e de seu 

povo ligada sempre à guerra e à pobreza é desconhecer, desrespeitar e desvalorizar a 
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diversidade e a pluralidade cultural dos povos que vieram do além-Atlântico para constituir a 

brasilidade. Além disso, dar invisibilidade ao que as identidades diaspóricas oportunizaram aos 

escravos é desconsiderar toda a luta, articulação e engenhosidade destes povos guerreiros e 

profícuos – protagonistas no processo de libertação. Ana Célia Silva corrobora: 

 

A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais de um povo, 
bem como a inferiorização dos seus atributos adscritivos, através de 
estereótipos, conduz esse povo, na maioria das vezes, a desenvolver 
comportamentos de auto-rejeição, resultando em rejeição e negação dos seus 
valores culturais e em preferência pela estica e valores culturais dos grupos 
sociais valorizados nas representações. (2005). 

 

Desde a chegada aos portos brasileiros, os negros foram considerados criaturas 

inferiores. Descritos como feios, cruéis e ignorantes, eles carregaram, ao longo da história, o 

estigma de seres incapazes e primitivos. Esta imagem só foi revertida no período da campanha 

abolicionista quando as suas qualidades de obediência, submissão e dedicação foram 

exaustivamente exaltadas propositadamente.  

Sob esta dinâmica preconceituosa, nas senzalas, vista pelo branco como um mero 

alojamentos de mercadorias vivas e pelos cativos como uma instituição de trocas sociais, 

nascia e crescia o movimento escravo intra/ inter-étnico, buscando a construção de uma 

identidade negra brasileira. Infelizmente, ainda hoje há poucos relatos a respeito dessas 

culturas de integração na literatura.  

Acreditar e continuar dando aulas dizendo que a escravidão foi uma solução para colonizar 

o Brasil é ratificar a teoria preconceituosa de uma suposta “sub-raça” e, mais uma vez, 

subestimar a competência desta mão-de-obra especializada e qualificada. Bem lembra Lucilene 

Reginaldo (2002, p. 106) que essa tese “traz em seu bojo uma série de supostos 

ideologicamente comprometedores: algo como uma certa ‘predisposição’ de alguns povos para 

a escravidão”. 

Urge reconhecer que a experiência africana oportunizou a esta Colônia saberes avançados 

de construção civil e técnicas de agricultura, mineração, ourivesaria e metalurgia. Paola Gentile 

(2005) traçou uma breve linha do tempo sobre as tecnologias que os africanos trouxeram para o 

Brasil:  

 

• Séculos IV e XI: os povos do império de Gana dominavam técnicas de mineração e 

usavam instrumentos como a bateia;  
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• Século XI: a civilização ioruba dominava técnicas de olaria, tecelagem, serralheria e 

metalurgia de bronze, utilizando a técnica da cera perdida;  

• Século XII: os povos subsaarianos revelaram saberes avançados em construção 

civil; 

• Século XIV e XV: os povos do império de Songai aperfeiçoaram técnicas de plantio 

e de irrigação por canais;  

• Século XVI: os habitantes do Reino do Congo eram especialistas em forjar ferro e 

cobre para a produção de ferramentas.  

 

Mesmo com todo este legado, esses trabalhadores foram excluídos da história do trabalho 

no Brasil. Para os colonos europeus, eles não eram homens, mas escravos-coisas. 

Indubitavelmente, estes trabalhadores sempre lutaram, com denodo, diariamente, pela 

emancipação. Houve muita conquista, violência e luta até o histórico 13 de maio de 1888: as 

leis do antitráfico, Euzébio de Queiroz, Ventre Livre e do Sexagenário, as compras de alforria, 

as fugas em massa, as criações dos quilombos, as revoltas escravas, as rebeliões crioulas, entre 

outras.  

Vale ressaltar que o escravo foi um sujeito histórico no seu processo de emancipação! Ao 

recorrer à sua herança africana para construir a sua identidade negra brasileira, ele 

estrategicamente buscou similaridades lingüísticas, culturais, sociais e religiosas. Da 

descoberta da possível comunicação nas senzalas até a assinatura da Lei Áurea, passaram-se 

três séculos de embates diários e a luta pela verdadeira emancipação para o exercício da 

cidadania continua até a contemporaneidade. 

Infelizmente, ainda hoje, nas unidades escolares, este fato parece inexistir nos currículos, 

nos aportes didáticos e nas discussões, pois o negro, em geral, só é lembrado em datas 

comemorativas como 13.05, considerado o Dia da Libertação dos Escravos, em 22.08 – Dia do 

Folclore – para explorar culinária (vatapá, caruru...), música (samba) e instrumentos musicais 

(berimbau, cuícas, atabaques, agogôs...) e, ultimamente, em 20.11 – Dia da Consciência Negra.  

Os destaques de sucesso dos negros, quando citados, limitam-se ao esporte e às artes, em 

geral. Nos demais âmbitos, todavia, eles ainda são vistos como inferiores e/ou incapazes. 

Discriminados em shoppings, restaurantes, clubes e até em templos religiosos, eles, em pleno 

século XXI, ainda carregam os estigmas escravistas do passado inglório da experiência escrava 

brasileira. 
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É necessário interrogar este passado do povo negro e levantar hipóteses de como a situação 

educacional deles poderia ter evoluído caso algumas estratégias tivessem sido adotadas pelas 

políticas educacionais. O interesse é esclarecer as origens de graves problemas educacionais 

que afligem a maioria da comunidade negra brasileira: 

 

O desafio mais crítico para aqueles que lutam contra o racismo no Brasil está 
justamente em convencer a opinião pública do caráter sistemático e não-
casual dessas desigualdades; mostrar a sua reprodução cotidiana através de 
empresas públicas e privadas, através de instituições da ordem pública (como 
a polícia e os sistemas judiciário e correcional); através de instituições 
educacionais e de saúde pública. Só assim pode-se esperar levantar o véu 
centenário que encobre as dicotomias elite/povo, branco/negro na sociedade 
brasileira (Guimarães, 1999). 

 

Até mesmo no léxico, há a manifestação explícita do preconceito. “Negro, quando não suja 

na entrada, suja na saída”, “a situação está preta”, “amanhã é dia de branco”, “negro bom é o 

de alma branca” são frases audíveis no cotidiano. Além disso, para piorar esta situação, ainda 

existem as piadas de muito mau gosto, como “sabe qual é a semelhança entre uma negra 

grávida e um carro quebrado? É que ambos estão esperando um macaco”, “sabe o que é um 

negro cagando? Clonagem!” entre outras.  

Na literatura infanto-juvenil, o preconceito também é explícito! Nas narrativas, em geral, os 

negros, quando aparecem, são sempre coadjuvantes, inferiorizados, passivos. Esta violência 

simbólica contribui para a divulgação de idéias preconceituosas e descabidas. Segundo, Maria 

Anória Oliveira (2006, p. 290): 

 

O preconceito racial é perceptível na medida em que valoriza o grupo étnico-
racial branco em detrimento do negro, o qual é preterido nas obras ou, então, 
tecido nas narrativas sem nome, animalizado, exercendo atividades de 
serviçais, sendo desqualificado, haja vista a sua associação a personagens 
maus, à sujeira, à tragédia, além de ter um acabamento “ficcional” inferior em 
relação aos personagens brancos, no que tange à origem geográfica, a religião 
e a “situação familiar e conjugal”. 

 

Destarte, os educandos negros não se identificam com esta etnia que só aparece na história 

em momentos de sofrimento, como antagonista e/ou personagem secundário. Esta criação de 

mitos e estereótipos em torno do negro contribui para a baixa auto-estima e auto-rejeição. 

Incutir valores negativos sobre os negros desencadeia uma baixa expectativa em relação à 

capacidade intelectual dos educandos negros e desperta uma ideologia de superioridade dos 

não negros. Para Ana Célia Silva (2005, p. 26): 
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As origens dessa baixa expectativa podem estar na internalização da 
representação do negro como pouco inteligente, “burro”, nos meios de 
comunicação e materiais pedagógicos, um estereótipo criado para justificar a 
exclusão do processo produtivo pós-escravidão e ainda na atualidade. 

 
 
A visão desta representação pode desenvolver também nos alunos não negros preconceitos 

quanto à capacidade intelectual da população negra, e, nas crianças negras, um sentimento de 

incapacidade que pode conduzi-las ao desinteresse, à repetência e à evasão escolar. Além 

disso, é imprescindível uma análise criteriosa na seleção do material didático com o qual os 

educadores trabalharão. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(2005, p. 25), é preciso providenciar 

 

Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades 
de ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao 
disposto no Art. 26A da LDB, e para tanto abordem a pluralidade cultural e a 
diversidade étnico-racial da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos 
em obras já publicadas sobre a história, a cultura, a identidade dos 
afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão de 
livros educacionais do MEC - Programa Nacional do Livro Didático e 
Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). 

 

Urge, portanto, empreender um trabalho significativo e inclusivo sob a égide da lei 

10.639/03, pautado em atividades que realizam uma educação pluricultural e plutriétnica e 

primam pela construção da cidadania por meio da valorização da identidade racial. O 

desenvolvimento de atividades que conduzam os alunos a uma leitura crítico-reflexiva sobre o 

passado – desvelando a história do negro que contribuiu efetivamente na construção da riqueza 

cultural nacional – e sobre o presente através das suas lutas diárias pela verdadeira 

emancipação, certamente, contribui para elevar a auto-estima e valorizar uma relação 

harmônica entre crianças e jovens negros e não negros. 

 

2.2 Apresentação dos dados 
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A Escola Municipal Comunitária da Canabrava, primeira instituição a participar do curso 

de formação continuada de professores no CEAFRO2, já desenvolve atividades pedagógicas 

cotidianas que tratam das questões étnico-raciais e culturais. Inicialmente, alterou-se o Projeto 

Político Pedagógico e traçou-se um plano de ação. 

Os professores adotaram as Diretrizes Curriculares para Inclusão da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, material proposto pela Prefeitura Municipal de Salvador, para a 

formulação de suas atividades pedagógicas. A proposta de reorientação do plano de ensino 

aqui descrita foi da turma do 4º ano do Ensino Fundamental (antiga 3ª série) das turmas A e B, 

do ano vigente, referente à 2ª unidade didática. A regente da turma selecionou as habilidades 

abaixo descritas para este período:  

 

As habilidades selecionadas para cada componente curricular 

Língua Portuguesa 

Oralidade: 

• Transpõe textos ouvidos e expostos para linguagem não verbal; 

• Narra acontecimentos do seu cotidiano obedecendo a uma seqüência lógica; 

• Relata fatos com começo, meio e fim; 

• Transmite recados em diferentes situações concretas; 

• Reconta histórias e notícias ouvidas, utilizando a seqüência temporal ou causal. 

 

Leitura: 

• Reconhece no texto escrito a idéia central; 

• Lê poemas com entonação e ritmos adequados; 

• Lê oralmente textos narrativos utilizando elementos lingüísticos e não lingüísticos 

para imprimir significado e expressividade ao texto; 

• Lê para informar alguém sobre um fato, tema pesquisado ou acontecimento, de 

forma fluente, respeitando a entonação, pausas e acentuação frasal. 

 

                                                 
2 O CEAFRO é um programa do CEAO, Centro de Estudos Afro-Orientais, órgão suplementar da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), criado em 1959 para o estudo, a 

pesquisa e ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações 

afro-descendentes. 
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Escrita: 

• Produz textos utilizando os sinais de pontuação e ortografia convencional; 

• Mantém a coerência textual na atribuição de título, na continuidade temática e de 

sentido geral do texto; 

• Produz textos coerentes, com organização estética, utilizando adequadamente o 

papel e a disposição gráfica da margem. 

 

Análise lingüística: 

• Reescreve frases modificando idéias de tempo e modo (indicativo, subjuntivo ou 

imperativo) de forma coerente e coesa; 

• Verifica se o texto produzido apresenta as características do gênero proposto ou 

escolhido, obedecendo aos itens definidos em uma ficha de autocorreção; 

• Identifica as incorreções cometidas na produção textual no que se refere ao 

atendimento às regras: ortográficas, lexicais, semânticas, etc... 

 

Matemática 

Resolução de problemas: 

• Formula e modifica problemas; 

• Faz estimativas em situações problemas. 

 

Números e operações: 

• Identifica e reconhece a utilização dos números racionais e decimais; 

• Compreende o significado de frações; 

• Representa frações de diferentes modos: lendo escrevendo, desenhando e em tiras 

de papel; 

• Compara frações homogêneas com material concreto; 

• Compreende a noção de frações equivalentes; 

• Representa números fracionários. 

 

Espaço e forma: 

• Agrupa objetos com características semelhantes; 

• Identifica dentre as formas espaciais as que rolam das que não rolam. 
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Medidas e grandezas: 

• Reconhece as medidas de massa em situações contextualizadas; 

• Conhece as unidades usuais de medida de massa, estabelecendo relações entre 

grama e quilograma, grama e miligrama; 

• Relaciona a igualdade de capacidade de diferentes em experiências concretas. 

 

Tratamento da informação: 

• Produz texto escrito a partir da interpretação de gráficos e tabelas; 

• Obtém e interpreta média aritmética. 

 

Ciências Naturais 

• Demonstra senso crítico através de questionamento sobre preconceitos e 

estereótipos relacionados a questão de gênero e sexualidade; 

• Compara os diferentes hábitos e atitudes do ser humano da infância à maturidade; 

• Caracteriza e compara os aparelhos reprodutores, verificando as mudanças 

ocorridas no seu corpo durante à puberdade; 

• Discute sobre os aspectos sócio-culturais envolvidos na construção da identidade de 

gênero; 

• Demonstra senso crítico através de questionamentos sobre preconceitos e 

estereótipos relacionados à questão de gênero e sexualidade. 

 

História 

• Analisa os indivíduos que compõem a sua comunidade, quanto ao modo de vida; 

• Identifica as diferenças entre grupos étnicos de sua comunidade, para o 

desenvolvimento cultural, econômico e social; 

• Analisa o fluxo migratório e de povoamento da sua comunidade, identificando suas 

origens; 

• Analisa a ocorrência de movimentos sociais em sua comunidade: trajetória, lutas, 

conquistas, perdas, relações com outros grupos, meios de divulgação das idéias, 

pessoas envolvidas; 

• Relaciona a questão da posse da terra hoje com o processo histórico de conquista do 

território brasileiro. 
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Geografia 

• Identifica a interferência do homem na natureza; 

• Identifica alguns recursos naturais aproveitados pelo homem; 

• Identifica instrumentos disponíveis para transformar os recursos oferecidos pela 

natureza; 

• Compara a ocupação do espaço geográfico pelo homem em diferentes regiões 

(urbanas e rurais) do Brasil; 

• Descreve a ocupação do espaço partindo da análise da ocupação do espaço 

geográfico da sua comunidade. 

 

Os docentes adaptam os conteúdos programáticos à realidade dos alunos e não realizam 

atividades centradas apenas em datas específicas como Dia do Índio, Dia da Libertação dos 

Escravos e Dia da Consciência Negra. No Dia das Mães, por exemplo, construíram painéis 

com fotos de mulheres negras e não negras para a exposição nos murais. Além disso, uma 

mulher da própria comunidade, líder extremamente atuante no bairro e mãe de uma militante 

do movimento negro, deu seu depoimento de vida.  

A história e a cultura indígenas estão sendo trabalhadas através da construção de um álbum 

Estudos Indígenas. Para a sensibilização, foram realizadas as seguintes atividades: exibição do 

vídeo Índios, importante conhecê-los, palestras, pesquisas, exercícios em livros e cadernos, 

confecção de cartazes e trabalhos em grupo. Os costumes e a organização social indígenas 

estão sendo estudadas numa perspectiva diacrônica, analisando a situação do índio antes, 

durante e após o processo de colonização. 

A seleção dos conteúdos, materiais e recursos didáticos contemplam a diversidade cultural 

e étnico-racial. Em Literatura, por exemplo, foram adotados os paradidáticos Menina bonita do 

laço de fita, de Ana Maria Machado, Luana, a menina que viu o Brasil neném e Luana, 

semente de Zumbi, de Aroldo Macedo e Oswaldo Faustino. O trabalho de leitura é feito todas 

as quintas-feiras e é construído por meio de dramatizações com o uso de fantoches (bonecos 

negros e não negros). O diretor expôs que pretende criar uma apresentação que contemple 

todas as temáticas vistas pelos alunos como uma amostra no final do ano. 

Neste bimestre, eles estão implantando o projeto Canções afirmativas, que aborda a cultura, 

a história e a arte afro-brasileira e busca resgatar, através da análise de clássicos das canções 

populares, a auto-estima das crianças desta unidade escolar e tem como foco a desconstrução 
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da imagem do negro sofredor e oprimido. A intenção do corpo docente é a aplicação deste 

trabalho durante todo ano letivo vigente com a participação de todo o corpo docente, discente, 

técnico e administrativo.  

Eles buscam também diversas outras fontes para a realização de atividades que valorizam a 

diversidade étnico-racial e cultural, como revistas, jornais, vídeos entre outros e realizam várias 

atividades extraclasses, como visitas ao Museu Afro-brasileiro, à Caixa Cultural e ida ao 

Teatro Vila Velha para assistirem à peça Áfricas. Além disso, participam dos cursos oferecidos 

pela Prefeitura Municipal de Salvador uma vez que acreditam na importância da formação 

docente continuada.  

 

2.3 Interpretação dos dados 

 

A Escola Municipal Comunitária de Canabrava, escola locus deste projeto, realiza um 

excelente trabalho anti-racista sob a égide da Lei Federal 10.639/03, valorizando a diversidade 

étnico-racial e cultural dentro de suas atividades escolares. Com toda a comunidade escolar 

envolvida (corpos docente, discente, técnico e administrativo), a práxis objetiva reconhecer e 

difundir as histórias e as culturas indígena, africana e afro-brasileira, respeitar as diferenças, 

desmitificar preconceitos e resgatar a auto-estima e a identidade étnico-racial.  

A inclusão da lei no Currículo oficial exigiu uma mudança estrutural e, nesta escola locus, 

o primeiro passo foi a reescrita do Projeto Político Pedagógico para adequá-lo a esta nova 

proposta de ensino em que as práticas educacionais são reflexos, de fato, da comunidade em 

que a unidade escolar está inserida. Por conseguinte, houve uma reorientação do plano de 

ensino, pois, neste contexto, assume papel de ferramenta estruturante dessa nova demanda 

social. É através dele que o educador operacionaliza as propostas contidas na Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar, conduzindo de forma mais adequada o processo ensino-

aprendizagem. 

O plano de ensino da Rede Municipal é construído com base em Marcos de Aprendizagem 

(documento oficial), Parâmetros Curriculares Nacionais e assuntos que são emergentes das 

necessidades geradas no seio da sociedade, como é o caso da Educação Ambiental, Lei 

10.639/03 e da sua alteração que inclui os estudos sobre a cultura indígena. A estrutura deste 

plano segue a proposta da seleção de habilidades para cada unidade, as situações didáticas que 

proporcionaram o alcance das habilidades pelos educandos, os recursos utilizados pelo 
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educador e a avaliação da aprendizagem do aluno, que é o registro do seu processo de 

aprendizagem em diário de classe. 

A partir destas habilidades e buscando fortalecer a inclusão da lei no cotidiano escolar, a 

regente da turma do 4º ano do Ensino Fundamental (plano de ensino supracitado) optou por 

trabalhar no mês de abril a cultura dos povos indígenas. Dentre os conteúdos atitudinais, 

conceituais e procedimentais enfocados no plano, foram ressaltados os costumes, os hábitos, a 

medicina, as armas, a divisão do trabalho, os rituais, a educação, o lazer, o artesanato, as festas, 

as danças, as línguas, o vocabulário e os instrumentos musicais.  

A docente escolheu, como situações didáticas para a sensibilização dos educandos, a 

confecção de cartazes e painéis comparativos, a utilização do jornal (convênio do “A TARDE” 

com a Prefeitura) como modalidade textual e portador de informações para agregar elementos 

às discussões, construção de um álbum temático sobre o modo de ser e de viver dos povos 

indígenas no Brasil, comparação entre os índios de ontem e de hoje, utilização de palavras do 

tronco lingüístico indígena que foram incorporadas à Língua Portuguesa Brasileira, entre 

outros.  

Um dos pontos mais interessantes encontrados no plano de ensino foi a ausência de 

destaque a “datas comemorativas” relacionadas aos índios e aos negros, corroborando o 

discurso dos corpos administrativo e pedagógico desta Unidade Escolar de que a lei se tornou 

algo inerente à prática cotidiana escolar e não mais um projeto que tem que ser cumprido. Esta 

prática ratifica uma plena compreensão da transformação curricular a partir da Lei 10.639/03 

que visa estabelecer no processo educativo as heranças culturais e a diversidade étnica da 

cultura brasileira, possibilitando o diálogo e a participação de todos que a compõem, sem 

distinções, promovendo os princípios da dignidade, do respeito mútuo e da justiça social. 

A prefeitura de Salvador, em parceria com o CEAFRO, lançou no ano 2005 as Diretrizes 

Curriculares para Inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no sistema 

municipal de ensino. Este documento propõe-se a auxiliar os professores numa educação 

dirigida à valorização do pertencimento étnico-racial e ao combate ao racismo tão presente no 

ambiente escolar. Este material é utilizado como suporte para a formulação das atividades 

pedagógicas nesta escola locus, que não (re) transmite a história contada nos livros, mas a 

questiona e oportuniza outras leituras. O projeto anual interdisciplinar Canções Afirmativas 

exemplifica esta prática. 

Vale ressaltar que a realidade do bairro em que a escola está inserida fortalece a 

necessidade de fomentar estas discussões no seio daquela comunidade; entretanto, a riqueza 
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com a qual estes trabalhos são realizados deve-se à vontade e consciência de transformação 

social dos professores, diretor, vice-diretora e funcionários da escola. O atendimento e suporte 

da Prefeitura ainda não são os mais adequados, eles queixaram-se das dificuldades, físicas e 

assistenciais, que muitas escolas de bairros mais periféricos enfrentam, mas, ainda assim, 

programam e realizam estes trabalhos significativos e inclusivos. 

 

3 Conclusão 

 

As relações raciais brasileiras, nas últimas décadas, convivem com o mito da chamada 

democracia racial. O ambiente escolar, um dos responsáveis pela formação ideológica, 

infelizmente, em sua grande maioria, não realiza uma educação pluricultural e plutriétnica; 

difundindo, assim, preconceitos e práticas racistas por toda a comunidade. Entretanto, já é 

possível verificar mudanças pedagógicas significativas que são “sementes” para a construção 

de uma sociedade, de fato, igualitária.   

 A Escola Municipal Comunitária de Canabrava, através da realização de atividades 

pedagógicas que valorizam a diversidade étnico-racial e cultural, parafraseia, literalmente, Elis 

Regina em “o novo sempre vem...”. Pioneira na Rede Municipal em trabalhar com as relações 

interétnicas, esta unidade escolar realiza uma brilhante educação pluricultural e plutriétnica, 

contribuindo para a construção da cidadania por meio da valorização da identidade racial. 

Primando por uma educação anti-racista, sob a égide da lei 10.639/03, toda a 

comunidade escolar através de atividades cotidianas, debates, palestras, visitas, projetos entre 

outros procedimentos metodológicos ratifica a importância de todas as etnias no contexto 

sócio-hitórico-cultural brasileiro e resgata, efetivamente, a identidade étnico-racial e a auto-

estima para o exercício pleno da cidadania.   
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