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Em consonância com Souza (2017), a ralé brasileira, esquecida enquanto uma classe com uma
gênese e um destino comum, só é percebida no debate público como um conjunto de indivíduos
carentes e preguiçosos, tratados fragmentariamente. Essa invisibilidade do quilombola no nordeste
do Brasil e de seus conflitos sociais causam dor, sofrimento, desigualdades sociais e humilhação
cotidiana entre o mercado divinizado e Estado demonizado. Nessa visão distorcida do economicismo
liberal, o negro marginalizado é percebido como se fosse alguém com as mesmas oportunidades e
disposições do indivíduo de classe média. Entretanto, o presente projeto de estudos deseja apontar
que essa visão distorcida acerca do negro Quilombola como um ser marginalizado precisa ser vista
em outra perspectiva, isto é, como povos que utilizam práticas educativas para preservar suas
tradições, memórias e identidades. Nesse sentido, em contraponto a uma visão sacralizada acerca da
exploração dos povos Quilombolas, urge realizar uma crítica ao conceito de colonialidade –
entendida como dominação por parte de uma elite – para incorporar a perspectiva da decolonialidade
como resistência e ressurgência frente ao poder dominante. Assim, entendemos que a formação do
professor Quilombola e sua prática educativa – nosso objeto de estudo - devem ser pensadas no
âmbito da própria comunidade.

In line with Souza (2017), the Brazilian rabble, forgotten as a class with a genesis and a common
destiny, is only perceived in the public debate as a set of needy and lazy individuals, treated
fragmentarily. This invisibility of the quilombola in northeastern Brazil and its social conflicts causes
pain, suffering, social inequalities and daily humiliation between the deified market and the
demonized state. In this distorted view of liberal economism, the marginalized black is perceived as
someone with the same opportunities and dispositions as the middle-class individual. However, the
present project aims to point out that this distorted view of the black Quilombola as a marginalized
being needs to be viewed from another perspective, that is, as peoples who use educational practices
to preserve their traditions, memories and identities. In this sense, in opposition to a sacralized view
about the exploitation of Quilombola peoples, it is urgent to criticize the concept of coloniality -
understood as domination by an elite - to incorporate the perspective of decoloniality as resistance
and resurgence against the dominant power. Thus, we understand that the education of Professor
Quilombola and his educational practice - our object of study - should be thought of within the
community itself.

In line with Souza (2017), the Brazilian
rabble, forgotten as a class with a
genesis and a common destiny, is only
perceived in the public debate as a set
of needy and lazy individuals, treated
fragmentarily. This invisibility of the
quilombola in northeastern Brazil and its
social conflicts causes pain, suffering,
social inequalities and daily humiliation
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between the deified market and the
demonized state. In this distorted view
of liberal economism, the marginalized
black is perceived as someone with the
same opportunities and dispositions as
the middle-class individual. However,
the present project aims to point out that
this distorted view of the black
Quilombola as a marginalized being
needs to be viewed from another
perspective, that is, as peoples who use
educational practices to preserve their
traditions, memories and identities. In
this sense, in opposition to a sacralized
view about the exploitation of
Quilombola peoples, it is urgent to
criticize the concept of coloniality -
understood as domination by an elite -
to incorporate the perspective of
decoloniality as resistance and
resurgence against the dominant power.
Thus, we understand that the education
of Professor Quilombola and his
educational practice - our object of study
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- should be thought of within the
community itself.
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Nesse contexto desolador Walsh (2017) explica que, as comunidades, coletividades, ancestralidades
devem agir, pensar, lutar contra o sistema capitalista patriarcal moderno, colonial, antropocêntrico e
heteronormativo com a pedagogia de resistência decolonial. A nossa diversidade se expressa na
desigualdade aos sentimentos de frustação, indignação, raiva e horror de uma acumulação de sentir
corpos negros explorados por um projeto capitalista modernizador extrativista. Resistir não para
destruir, sim para construir uma ética, crítica e digna dos povos quilombola do nordeste brasileiro,
capaz de combater o autoritarismo dos regimes totalitários eurocêntricos externos e internos que
controlam o poder, para defender o quilombo, seu pensamento crítico plural.

Na cosmovisão de Alonso (2015) pensar o repertório étnico racial em nossa pesquisa ampliando a
visão a priori acadêmico científico, refletir sobre a teoria do conhecimento multicultural calçado na
compreensão da realidade social complexa a questão deixa de ser a reprodução e/ou construção de
sistemas teóricos universais e passa a ser capacidades culturais. É necessário ir além das aparências
coloniais (intrínsecas, consensuais e harmônicas) da sacralização do culto público da memória
histórica das comunidades que veneram o desenvolvimento das classes dominantes em detrimento
das classes dominadas. Tirania do poder por sobrevivência, promover a ruptura dos valores
estabelecidos da sociedade de consumo voraz, exacerbada e dilacerada na contemporaneidade.

Considerando os debates que têm ocorrido, tanto no nível estadual quanto no federal, sobre a
temática em questão e diante da promulgação da Lei n&730; 10.639&824;2003, o Conselho
Nacional de Educação aprovou o parecer CNE /CP Nº 3/2004/ Conselho Nacional de Educação
&824;Conselho/DF, que instituiu as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações
Étnico-Racial e o Ensino de História e cultura Afro-brasileira e Africana, a serem executadas pelos
estabelecimentos de ensino de diferentes níveis e modalidades, coube aos sistemas de ensino, no
âmbito de sua jurisdição, orientar e promover a formação de professores e supervisores no
cumprimento dessas Diretrizes.

Trata-se de relevante desafio investigar quanto ao estado da implementação da Lei
n&730;10639&824;2003 no âmbito de Sergipe. É prioritário hoje buscar, a partir de pesquisa, os
procedimentos executados pela Secretaria de Estado de Educação para atender o estabelecido na
Constituição Federal nos seus Art. 5; I, Art. 210, Art. 206, I, bem como nos Art. 26 e 79B Lei
9.394&823; 96 de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que assegura o direito à igualdade de
condições de vida e cidadania, assim como assevera igual direito a história e às culturas que
compõem a nação brasileira, além do acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os
brasileiros.

A partir da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as
Formas Correlatas de Intolerância, realizada em Durban, África do Sul, de 31 de agosto a 7 de
setembro de 2001, políticas públicas são instituídas nesse sentido, sendo o Estado brasileiro
signatário da Declaração e do Plano de Ação resultantes desta conferência.

Em que pesem os esforços para que conquistas fossem garantidas no âmbito legal, a realidade não se
mostra, ainda hoje, tão promissora para as crianças brasileiras, em especial para as crianças negras.
De acordo com dados da UNICEF (2010), a média nacional de 38,6% de crianças fora da escola
esconde a iniquidade entre as crianças brancas para quem o dado é mais favorável 36,1%; entre
crianças negras, porém, 41% não frequentam a pré-escola. Essa disparidade demonstra a
desigualdade entre brancos e negros desde o início da escolaridade.

Junta-se a preceitos análogos ao Art.26 e 26ª da LDB, como os das Constituições Estaduais da Bahia
(Art. 175, IV e 288), do Rio de Janeiro (Art.303), de Alagoas (Art.253) assim como de leis orgânicas
tais como de Recife ( Art. 138), de Belo Horizonte (Art. 182, VII ), a do Rio de Janeiro ( Art. 321,
VIII ) , além de leis ordinárias como lei Municipal n&730;7685, de 17 de Janeiro de 1994, de Belém
a Lei Municipal n&730; 2.251, de 30 de novembro de 1994, de Aracaju e Lei Municipal
n&730;11.973, de 4 de janeiro de 1996, de São Paulo. Belém – Lei Municipal n&730; 76. 985, de 17
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de Janeiro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino,
na disciplina História, de conteúdos relativos ao estudo da Raça Negra na Formação sócio-cultural
brasileira e dá outras providências. Junta-se também ao dispositivo no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.096, de 13 de Janeiro de 1990), bem como nos Plano Nacionais de Educação (Lei
10.172, de 9 de Janeiro de 2001 e Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (2014-2024).

Todos esses dispositivos legais e a proposta do Movimento Negro ao longo dos séculos XX e XXI,
apontam projetos de valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim
como competências de relações étnico-racial. É importante salientar que tais políticas têm como meta
o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional.

O currículo multicultural, proposto por Silva (2001), é reflexo de política curricular fundada em
dimensões epistemológicas, históricas, sociais, culturais e antropológicas, oriundas da realidade
brasileira e busca na formação do cidadão combater o racismo e as discriminações que atingem
particularmente os negros. Sua proposta contempla, dentre outras ações, a divulgação de políticas de
ações afirmativas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial,
descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem
na construção de uma sociedade democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos
garantidos e sua identidade valorizada, o que, de algum modo contribui para a universalidade da
proposta de políticas de formação docente e discente.

Isso transforma a tarefa da teorização curricular crítica em um esforço
contínuo de identificação e análise das relações de poder envolvidas na
educação e no currículo. Quais são as relações de classe, etnia, gênero, que
fazem com que o currículo seja o que é e que produza os efeitos que produz?
Qual o papel dos elementos da dinâmica educacional e curricular envolvidos
nesse processo? Qual o nosso papel, como trabalhadores culturais da
educação, nesse processo? Saber que o poder não é apenas um mal, nem tem
uma fonte facilmente identificável, torna, evidentemente, essa tarefa mais
difícil, mas talvez menos frustrante, na medida em que sabemos que o
objetivo não é remover o poder de uma vez por todas, mas combatê-lo,
sempre (MOREIRA; SILVA, 2001, p.30).

Considerando a relevância sobre a formação de professores para a educação das relações
étnico-raciais, evidenciou-se a necessidade de escrutinar o banco das dissertações e teses em
educação que aglutinam pesquisas que tratam da formação de professores quilombola. Portanto,
contemplou-se este processo, através do levantamento bibliográfico por meio da internet, utilizando
as bases de dados de periódicos CAPES/MEC e da biblioteca digital de Teses e Dissertação da UFS
e UNIT.

Desse universo apenas guardam afinidade com a formação de professores da educação básica, com
ênfase às relações étnico-raciais, ou seja, 0,12%. Esse baixo percentual de investigações torna-se,
assim, mais um indicador de relevância da presente proposta de pesquisa.

Quadro 1- Teses e dissertações sobre a formação de professores para a educação das Relações
Étnico-Raciais

TITULO AUTOR LOCAL ANO RESUMO

Etnias e educação:
trajetórias de formação
de professores frente à
complexidade das

RIBEIRO, Rosa
Maria Barros UNICAMP 2001

O trabalho trata de formação
de

Professores a partir do lugar
do cotidiano, diante da
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relações étnicos no
cotidiano escolar complexidade das relações

étnicas.

A formação de
professores para uma
sociedade multicultural

XAVIER,

Giseli Pereli de
Moura

UFRJ 2001

A formação de professores,
seja ela inicial continuada,
constitui-se como uns lócus
privilegiados, não só para
refletir essas questões, e
avanços no trato da
diversidade cultural no
contexto escolar.

Alagoas Atlântica,
diversidade cultural e
formação de
professores: um
currículo em processo

MOURA,

Severina Martyr
Lessa de

UFAL 2003

A pesquisa fez referência ao
projeto Alagoas Atlântica,
uma experiência da Secretaria
Municipal de Educação do
município de Maceió -
SEMED, desenvolvida no ano
letivo de 1999, na área da
história e da geografia,
quando os conteúdos da
formação continuada de
professores das primeiras
séries do ensino fundamental
tendo como referência o
currículo escolar.

Formação continuada
para diversidade
étnico-racial- desafios
pedagógicos no campo
das ações afirmativas
na rede municipal de
ensino de
Florianópolis

DIAS, Karina de
Araújo UFSC 2011

Pesquisa sobre os cursos de
formação continuada na
perspectiva da Educação para
relações étnicas raciais
promovidas pela rede
municipal de ensino de
Florianópolis no período de
1994-2010.

Formação continuada
de professores/as e
relação étnico-raciais /
AFROUNEB:
experiências narradas
em Santo Antônio de
Jesus/BA

SILVA, Luiz
Gustavo Santos
da

UNEB 2011

O estudo se propôs analisar as
experiências com as questões
étnicas raciais de seis
professores das séries finais
do ensino fundamental que
passaram pela formação
continuada de professores do
programa afrouneb, ocorrido
em 2006, na cidade de Santo
Antonio de Jesus /BA.

De docência e
militância: a formação

de educadores étnicos
num programa da
Secretaria Municipal de
Educação de Campinas
- 2003 a 2007

QUEIROZ,
Wilson UNICAMP 2012

A dissertação trata da temática
étnico-racial a partir de
experiência em um programa
da rede municipal da cidade
de campinas o programa
MIPID- memória e
identidade: promoção da
igualdade na diversidade.

Implicações da
formação para o

A formação docente a
distância ensejou a criação de
um novo espaço para a
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ensino de história e
cultura
afro-brasileiras à
distância

BARROS,
Zelinda dos
Santos

UFBA 2013 abordagem de conteúdos
relacionados à história e
cultura afro-brasileiras,
ampliando as possibilidades
de estudo da etnicidade.

Formação de
professores e
diversidade cultural:
experiência atual e
uma lição do passado

MENEZES,
Patrícia da Costa UFRJ 2013

Esta pesquisa nos convida a
participar do diálogo entre
formação docente, diversidade
cultural e pesquisa à luz do
Multiculturalismo em
Educação. Tal olhar articula a
discussão de formação de
professores a partir da
perspectiva que privilegia o
múltiplo, o plural, as
identidades marginalizadas e
silenciadas, no cotidiano
educacional.

Da escola no quilombo
a identidade quilombola
na escola municipal
Etelvina Amélia de
Siqueira Alves (Amparo
do São Francisco
2011-2012)

NASCIMENTO,
Ana Cristina do UNIT 2013

O estudo verificou o sentido
de identidade utilizado na
formação continuada
oferecida pela Secretaria de
Estado da Educação em
parceria entre comunidade,
escola, SEED e SEMED.

O cotidiano escolar da
EMMGR – Serra da
Guia Poço Redondo
Sergipe (Comunidade
Quilombola)

SANTOS,
Mildon Carlos
Calixto

UNIT 2013

A pesquisa identifica o
cotidiano de uma escola
pública municipal de
educação básica que
desenvolve o ensino
fundamental com ênfase nas
identidades, diversidade
cultural.

Fonte: Construído pelo autor a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES/MEC.

Esta pesquisa pretende, de um lado, investigar as políticas públicas étnico-racial na formação de
professores da educação básica do Estado de Sergipe, do outro lado, caracterizar os saberes
mobilizados desses professores no exercício da sua profissão. Para tanto, a pesquisa focará a
formação do professor quilombola a partir de dois pontos de vistas: 1) analisando a documentação
oficial (programas de formação de professores quilombolas; decretos, entre outros); 2) observando a
prática docentes desses professores em sala de aula. Mais adiante será melhor detalhado cada uma
dessas etapas. Por ora, toma-se como pressuposto que a formação desse professor apresenta
distorções cognitivas em seu bojo epistemológico, histórico, político e cultural, oriundos de
resquícios ideológicos racistas, discriminatórios e preconceituosos da construção política como
arquétipo das práxis ou consciência referendada pelo sujeito cognoscente, do estado tirânico e
opressor. É possível a reestruturação e organização das diretrizes públicas pedagógicas e das práticas
formativas, que dialogam com os anseios radicais de uma dialética da profissão docente. Isso pode
ser realizado sem perder a visão crítica decolonial sistematizada, dinâmica de pensar a realidade
étnico-racial no cotidiano escolar.
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Advoga-se que a consciência reflexiva do professor como sujeito do conhecimento na atividade
didático pedagógica de análise e síntese, de representações simbólicas de signos, é significante. Pois,
ela pode ter como amparo o método dialético fundamentando a vivência e a pluralidade das
representações cultural, filosófica e antropológica da dinâmica social contemporânea. Nessa
perspectiva são identificadas as ambivalências da sociedade capitalista, neoliberal globalizada, de
modo combativo visando à autonomia no enfrentamento da violação aos direitos dos trabalhadores
diante do que preconizam as políticas públicas de formação de professores (inicial e continuada), de
base cientifica e igualitária, a partir do compromisso social para com a educação de qualidade para
todos os excluídos da sociedade brasileira e, em particular, da sergipana. Defende-se uma educação
de qualidade social extensiva a todos os cidadãos, sobretudo o negro vítima de práticas omissivas e
eurocêntricas presentes na sociedade, que atravessam o chão da escola, estigmatizando a população
afro-brasileira e Africana, desse modo confrontando as forças progressistas de educadores.

2. MOTIVAÇÃO E ESTADO DA ARTE

A escola ao silenciar sobre as dinâmicas das relações raciais tem permitido que seja transmitida aos
(as) alunos (as) uma pretensa superioridade branca, sem que haja questionamento desse problema por
parte dos profissionais da educação e envolvendo o cotidiano escolar em práticas prejudiciais ao
grupo negro.

Silenciar diante do problema não apaga magicamente as diferenças e, ao contrário, permite que cada
um construa a seu modo, um entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente.
Esse entendimento acaba pautado pelas vivencias sociais de modo acrítico, comparando a divisão e a
hierarquização racial. Reconhecer esse problema e combatê-lo no espaço escolar é imprescindível. É
necessária a promoção do respeito mútuo, o respeito ao outro e reconhecimento as diferenças.
Implementando medidas que vise combate ao racismo e a estruturação do projeto político
pedagógico que valorize o pertencimento racial dos alunos negros quilombola da educação básica do
Estado de Sergipe.

Partindo da tomada de consciência dessa realidade, sabemos que nossos
instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os livros e outros
materiais didáticos visuais e audiovisuais, carregam os mesmos conteúdos
viciados, depreciativos e preconceituosos em relação aos povos e cultura não
oriundos do mundo ocidental. Os mesmos preconceitos permeiam também o
cotidiano das relações sociais de alunos entre si e de alunos com professores
no espaço escolar (MUNANGA, 2008, p.11).

Ao direcionar o olhar para a escola, como microcosmo desse espaço mais amplo, que é a sociedade,
ela é ainda predominantemente eivada de concepções contraditórias e práticas coloniais processadas,
de modo geral ainda se prestam a uma versão homogeneizada da sociedade e a um tratamento racista
para com a parcela majoritária da sociedade como exemplo, temos os discursos incorporados por
parte significativa dos sujeitos desse espaço que referenda a versão brancocêntrica
euro-norte-americana da história e da sociedade.

Ainda somos colocados sob a ótica cristalizada de apêndice da história, de portadores de subculturas,
de peças de um passado eternizado na imagem das diferenças, como povos selvagens primitivos
como afirma a historiadora Lilia Moritz Schwartz (1993) ao tratar do “espetáculo das raças”.

Se, de um lado, a educação escolar, embora não possa resolver tudo sozinha, entretanto, por outro
lado, não podemos negar que ela ocupa um espaço de destaque na construção da sociedade. A
sociedade sergipana é plural, étnica e culturalmente, desde os primórdios de sua formação pela força
colonial; só podemos fazê-la democraticamente respeitando a diversidade do povo, ou seja, as
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matrizes étnico-racial que deram ao Brasil atual sua feição multicolor composta de índios, negros,
orientais, brancos e mestiços.

Uma educação de qualidade tem sido a bandeira de luta de movimentos sociais, organizações da
sociedade civil, governos em suas diferentes esferas. Assim, equidade significa não apenas garantir
acesso universal à escola, mas, principalmente, que a permanência e sucesso na trajetória escolar
ocorram em um ambiente propício, com base num projeto político-pedagógico e num currículo que
respeite a diferença e a diversidade, reconhecendo que o espaço escolar representa um espaço
público de oportunidades para as transformações éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas
relações étnico-raciais.

Embora proceda, em parte, esse argumento não pode servir para justificar a opção pelo silenciamento
e o não questionamento diante das questões de exclusão, preconceito, discriminação racial, presentes
na sociedade sergipana, que atribuem às diferenças da população negra descendentes de africanos
representações e sentidos que a desqualificam e inferiorizam.

A aproximação com o tema formação de professor quilombola, surgiu a partir de 2009, com a
participação no Grupo de Pesquisa Educação e Contemporaneidade - EDUCON/UFS – CNPq,
sub-grupo Novas Modalidades, no qual estavam inseridas as comunidades remanescentes
quilombolas, indígena e a modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA entre
outros. Propedeuticamente iniciamos estudos, ou seja, leituras sobre identidade, etnicidade,
pertencimento e saberes, seguidos de pesquisa de campo com questionários e entrevistas, o que nos
impulsionou a dar continuidade para desenvolver esta pesquisa.

Na Universidade Tiradentes (UNIT), participando em 2011 do Grupo de Pesquisa em Políticas
Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professor (GPGFOP/UNIT/CNPq), enquanto
aluno bolsista do projeto a transdisciplinaridade como alternativa teórico-metológica para efetividade
da alfabetização e letramento de jovens e adultos nos semiárido sergipano (TRANSEJA / CAPES /
CNPQ) sob a orientação da Profª Drª Ada Augusta Celestino Bezerra, enquanto aluno do programa
de Mestrado em Educação – UNIT, tenho aprofundado a temática.

A principal motivação pertinente para o desenvolvimento desta temática reside no desejo de
desdobramento de pesquisa anterior, realizada no Mestrado em Educação: O Cotidiano Escolar da
EMMGR Serra da Guia Poço Redondo Sergipe (Comunidade Quilombola). Durante a defesa e
aprovação, a relevante contribuição da banca examinadora, composta pelos respectivos professores
doutores, Profa. Dra. Ilka Miglio de Mesquita, Prof. Dr. Hippolyte Brice Sogbossi, sob a orientação
da Profa. Dra. Ada Augusta Celestino Bezerra, apontou unanimemente para a necessidade de
explorar em futuro próximo o terceiro capítulo da supracitada dissertação intitulado: Abordagem e
apropriação teórico metodológica dos resultados da pesquisa empírica. A pesquisa metodológica
etnográfica continha inúmeros elementos inéditos no que se refere às representações docentes,
concepções quilombolas e respectiva cultura, história e memória, obtidos via coleta em campo
através de observação direta em salas de aulas (registro cursivo).

Os repertórios étnico-raciais implicam que os professores trabalhem dialeticamente, em meio a
ideologias opostas (da cultura europeia dominante e das culturas negras). Requer dos professores um
claro entendimento de que educar estudantes afro-descendentes é mais que prepará-los para um
sucesso individual; é prepará-los para a sobrevivência: da própria pessoa, da família, da comunidade
e das outras pessoas.

Emerge então, nesse contexto, a questão da formação do professor quilombola para lidar com
situações de discriminação étnico-racial, de modo a compreender o alcance e as repercussões que
esses acontecimentos possam vir a ter no auto-conceito do aluno e, em consequência, no seu
rendimento escolar e na vida.

O desenvolvimento deste estudo propõe-se a dar visibilidade a essa questão no campo das políticas
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públicas. A Lei 10.639 &824; 2003 e o Plano Nacional para Diretrizes Curriculares para Educação
Étnico Racial, Estatuto da Igualdade Racial, regulamentado pela Lei n&730; 12.288 &824; 0,
sugerem que na formação continuada de professores esteja estabelecida a obrigatoriedade do ensino
de História Geral da África e da História da População Negra no Brasil. Tal sugestão também é
normatizada na Lei n&730; 9.394 &824; 96, que por sua vez está em consonância com Plano
Nacional de Educação (2014-2024), instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 2014. Esta última
lei ainda institui a necessidade de uma articulação entre os estados, os municípios e Distrito Federal,
no que tange o programa nacional de formação de professores e alunos, a fim de: a) promover e
elevar a escolaridade média da população (seja ela do campo ou de região de menor escolaridade no
pais e dos vinte e cinco por cento mais pobres); b) igualar a escolaridade média entre negros e não
negros, que declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) à ampliação
e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infra-estatura física da
rede escola. Para o interesse imediato desta proposta de pesquisa, estas são as principais novas
diretrizes de formação de professores da educação básica.

O arquétipo da formação de professores quilombola encontra-se na confluência de vários campos de
estudos disciplinares: Educação, Psicologia, História, Linguística, Sociologia, estudos sobre relações
raciais étnico-racial, estudos sobre História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica.
A questão tem mobilizado diversos atores: governantes, técnicos, legisladores, educadores, militantes
de movimentos sociais, mídia, pesquisadores. Para Abrahão (2009), outra forma de verificar a
situação das desigualdades na educação é comparar o acúmulo de escolarização entre negros e
brancos por categorias selecionadas, entre 1992 e 2007. De acordo com PNAD/IBGE (2010), que
considera a raça negra composta de pretos e pardos, a população negra tem mais analfabetos (14,1%)
que a população branca (6,1%), embora a velocidade da redução da taxa apresente-se maior para os
negros, em média de 0,79 ao ano, ao passo que para os brancos foi de 0,28 ao ano.

Em Sergipe, a partir da Lei nº 10.639/03, a Secretaria de Estado da Educação limitou-se à criação do
NEDIC – Núcleo de Educação, da Diversidade e Cidadania, em 2006, para trabalhar com a
implementação dessa lei. A perspectiva de trabalho foi a de assessorar as comunidades quilombolas,
as escolas em educação ambiental e a comunidade indígena Xokó. Segundo a coordenadoria do
NEDIC, efetivamente, somente em 2007 foram feitos Fóruns nas Diretorias Regionais de Educação
(10) para sensibilizar as equipes diretivas e professores, cuja culminância foi o I Simpósio da área.

No ano de 2008 ocorreu o Diálogo Nordeste para discussão de como implementar a referida lei, ao
tempo em que a equipe trabalhava na elaboração do Manual Étnico racial de sugestões
metodológicas e a estruturação do Fórum Permanente de Educação para as Relações Étnicorraciais,
instalado no mês de agosto desse mesmo ano, composto com diversas instituições governamentais e
não governamentais. Já em 2009 foram feitos dez (10) Encontros Pedagógicos nas Diretorias
Regionais. Houve a entrega de kit composto de quatro (04) livros para as quatrocentas unidades de
ensino com o intuito de auxiliar os professores nas pesquisas para melhor inserção da temática nos
diversos temas ou assuntos nas disciplinas.

A equipe do NEDIC reconhece que apesar de a Lei ter sido aprovada, não houve a aceitação por
parte dos professores e a institucionalização nos Projetos Políticos Pedagógicos de cada Unidade de
Ensino, mesmo com o trabalho efetivo da SEED. Considerando ainda o trabalho de sensibilização da
SEED para informar as equipes e suas referidas escolas acerca da lei, percebe-se que não houve uma
disseminação da proposta de mudança e/ou alteração de conteúdos com as temáticas de História e
Cultura Africana e Afrobrasileira e História do Negro no Brasil.

Em relação aos Quilombos em Sergipe, segundo a Fundação Cultural Palmares- FCP até o ano de
2008, o número de comunidades remanescentes quilombolas identificadas e certificadas são em
número de quinze (15), a saber: Comunidade Quilombola Pontal dos Crioulos, Comunidade
Quilombola Patioba, Comunidade Quilombola Caraíbas,Comunidade Quilombola,Comunidade
Quilombola de Ladeiras,Comunidades Quilombolas Luzienses,Comunidade Quilombola de
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Desterro,Comunidade Quilombola de Serra da Guia, Comunidade Quilombola de Catuabo,
Comunidade Quilombola de Pirangi, Comunidade Quilombola de Pontal da Barra, Comunidade
Quilombola da Maloca (única comunidade urbana do Brasil, localizada no Bairro Cirurgia, em
Aracaju/SE – antiga Baixa Fria), Comunidade Quilombola de Brejão dos Negros, Comunidade
Quilombola da Mussuca, Comunidade Quilombola de Mocambo

Em princípio, como hipóteses de trabalho identificam-se possíveis entraves para o não cumprimento
da formação continuada de professores do Estado Sergipe nessa temática, via políticas públicas
étnico-raciais, a partir da condição de sujeito pesquisador no processo: ausência de um plano de
carreira docente, salários e condições de trabalho indignos para os professores e melhores condições
de vida para as crianças negras e seus familiares, o preconceito velado intrínseco que o professor traz
em sua história de vida, rotatividade de professores na unidade de ensino.

A revisão da literatura parece indicar que as políticas de formação docentes da Secretaria de Estado
da Educação de Sergipe para atender aos professores que visam trabalhar com as políticas públicas
étnico-racial dentro da sala de aula da rede pública e municipal de ensino é desprovida de
conhecimento científico cultural, pedagógico e didático, apresentando puramente diretrizes
intelectuais, teóricas e metodológicas de cunho prático positivista, partindo de concepções técnicas,
não respeitando a identidade cultural dos povos negros, afros brasileiros e africanos, o que dificulta o
entendimento em torno das questões para a diversidade, identidade e alteridade nas respectivas
unidades escolares.

A falta de professores preparados para a atuação e modificação desse cenário, a carga de preconceito
e resistência que trazem de sua vida pessoal e profissional, e ainda a resistência dos alunos em se
reconhecerem como negros ou mesmo afro descendentes, demonstra o quanto a institucionalização
da educação étnico-racial (inserir no Projeto Político Pedagógico - PPP da escola e currículo)
enfrenta barreiras. Daí a importância sólida da construção via currículo, base de sustentação
afro-cidadã.

No entanto, no ensino básico da rede pública do Estado de Sergipe observam-se também fatores
favoráveis a essa institucionalização da formação continuada de professores para implementação
políticas públicas étnico-racias; primeiro, por ser uma comunidade escolar em que no seu universo
temos a predominância majoritária de afro descente, ou seja, o próprio contexto favorece essa
introdução curricular e, segundo, por ter no Estado de Sergipe forte tradição cultural africana que, em
seu patrimônio histórico, vem sendo vivenciado através de seu repertorio social afro-brasileiro e
africano.

Amparando-se nestas implicações, esta proposta de investigação lança mãos dos questionamentos já
expostos para anunciar a problemática central deste estudo: Quais os saberes o professor da escola
quilombola necessita adquirir, para atuar no processo ensino-aprendizagem da história e cultura
africana e afro brasileira no ensino básico regular público de Sergipe?

3. OBJETIVOS

3.1. GERAL

Analisar a formação docente quilombola no ensino básico regular público de Sergipe, no que se
refere à temática da história e cultura africana e afro brasileira, bem como sua relação com a inserção
das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais quanto ao cotidiano
escolar de quatro comunidades quilombolas ((Mussuca, no município de Laranjeiras; Brejão dos
Negros, no município de Brejo Grande; Ladeiras, município de Japoatã; Mocambo, município de
Porto da Folha).
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3.2. ESPECÍFICOS:

Para o alcance do objetivo geral, colocam-se os objetivos específicos desta investigação:

- Identificar por meio de uma análise documental, quem são estes professores quilombolas da
educação básica regular pública de Sergipe, na condição de leitores, escritores e repertório
étnico-racial;

- Identificar, caracterizar, classificar o Currículo e o Projeto Político Pedagógico das Escolas
quilombola, na perspectiva dos repertórios da identidade, diversidade cultural e estética da
solidariedade com a articulação entre redistribuição e reconhecimento;

- Verificar as particularidades do material pedagógico produzido nas escolas quilombola e seu
método de aplicação individual e social em relação aos diferentes prejuízos e discriminações que
impunham implicações colonial de estereótipos e preconceitos;

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta metodológica da pesquisa configura-se na perspectiva etnográfica em função do contato
estabelecido entre o pesquisador e a comunidade, permitindo uma interação social, cultural, através
das relações que se configuram na observação diária da tessitura escolar.

A etnografia, fundada na antropologia, é desenvolvida no contexto educacional com algumas
especificidades, onde as tensões, fluxo e refluxos se coadunam com as práticas escolares
condensando-se no seu cotidiano, por meio de suas manifestações sociais e culturais. A inserção do
pesquisador nesse campo complexo de pesquisa, em diferentes momentos e esferas da sociedade
civil, permite estudar os saberes escolares de modo dialético, sobretudo no intento de recriar a
representação linguística dos atores sociais.

André (2008) em seu estudo afirma que a análise qualitativa da prática escolar não pode se restringir
a um mero retrato do que se passa no seu cotidiano, mas desenvolver um processo de reconstrução
dessa pratica. Uma das vantagens da etnografia reside em reconhecer o dinamismo do cotidiano
escolar, oferecendo possibilidades de conhecer suas interações imbricadas na natureza simbólica das
estruturas de poder pedagógico disseminadas na pratica hegemônica dominante.

O estudo etnográfico empregado à educação possibilita ao pesquisador/observador vislumbrar as
estalagens de poder e decisões que pulsam na prática escolar. Destarte a metodologia etnográfica do
tipo observação participante bem como entrevista em comunhão com André, (2008, p.41) é possível
“documentar o não documentado” transplantando o pesquisador para o cotidiano escolar, ou seja, no
intuito de identificar as ambivalências, avanços e contradições, ideologias processadas nessa relação
de poder, dicotomicamente pulverizadas nos currículos e no ritual litúrgico das práticas escolares
modernas.

Para tanto, serão utilizados oportunamente observações, questionários e entrevistas, direcionadas a
partir das paisagens e sua relação com território quilombola, com a tradição e a relação cultural com
os conteúdos étnico-racial, narrativas autobiográficas e história de vida. Trabalhar-se-á com dados
estatísticos, bem como observações entrevistas com professores, equipe diretiva, alunos e
comunidade. Utilizar-se-ão fontes documentais e pessoais. Quanto as fontes serão abordadas sujeitos
detentores da tradição oral da comunidade, far-se-á uso também de relatórios de assessoramento,
projetos ofícios, dados do MPE e do arquivo do Núcleo da Educação da Diversidade e Cidadania –
NEDIC/ SEED – SE, sendo franqueado o acesso para o fim dessa pesquisa. Outras fontes a serem
utilizadas são livros didáticos e paradidáticos trabalhos nas escolas; em relação às fontes pessoais,
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elas estão divididas em 04 grupos: a) grupos de professores, b) equipe diretiva da escola, c) técnicos
da SEED d) promotores do Ministério Público, que fazem assessoramento na área, sendo de fácil
acessibilidade à pesquisa. Corrobora com esse empreendimento quando diz Pineau (2004).

Construir uma sensibilidade positiva e ativa do que nos acontece é uma
Primeira operação básica de toda história de vida, sem a qual as outras
construções de sentido não se operam. Entre outros, para elaborar orientações
pessoais de vida profissional ou existencial. O que fazer amanhã ou depois de
amanhã? Que projeto construir? Para que sejam realizáveis, os projetos
devem se inscrever nos trajes dos sujeitos, em continuidade ou rupturas
(PINEAU, 2004, p.29).

Considerando essa perspectiva, serão utilizados os seguintes procedimentos: levantamentos
bibliográficos; análise documental a partir da SEED/SE com intuito de fazer um apanhado geral de
todas as atividades realizadas pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe para a formação
inicial é continuada de professores. A partir desse contexto, serão feitos entrevistas e questionários
para professores da Rede Estadual de ensino que lecionam as disciplinas suscitadas na Legislação
Federal (Lei 10.639/03; Lei n° 11.645/08) e Estadual (Lei n° 5.497/04) Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) com o intuito de perceber qual o problema e ou dificuldades
em praticar uma educação para a diversidade e relações étnico-racial.

As entrevistas semiestruturadas, com os professores, gerarão materiais a ser transcrito,
minuciosamente, seguindo-se posteriormente as observações participantes, norteadas pelo
pressuposto teórico, epistemológico e metodológico do modelo qualitativo de pesquisa. As etapas
metodológicas, em princípio são: 1-Leitura e análise criteriosa de cada entrevista; 2-Seleção dos
enunciados significativos no que se refere à educação políticas públicas para diversidade e relações
étnico-racial; 3-Impacto da capacitação, inicial é continuada destinada aos professores e professoras
que atuam no perímetro reconhecido como remanescente de quilombo; 4- Análise, interpretação e
classificação das propostas curriculares que incorporam ou distanciam as representações sociais que
as crianças negras têm de sua negritude; e 5-Categorização e conceituação das principais concepções
étnicas na desconstrução das representações sociais depreciativas negativas ou homogeneizantes
sobre negritude.

Em se tratando da caracterização dos saberes mobilizados pelos professores quilombolas no ato do
exercício de docência, o diálogo com os estudos de Maurice Tardif ( 2000;2002;2011) será de
fundamental relevância. Para análise da relação educação e diversidade e relações étnico-racial de
modo geral, recorrer-se-á aos direcionamentos teórico-metodológicos de: Kabenguele Munanga
(2008), Stuart Hall (2003), Anthony Appiah Kwame (1997), Pierre Bourdieu (1989), Antônio
Gramsci (1989) e Paulo Freire (1980).

Segundo Munanga (2008), o discurso sobre a educação para diversidade étnico-racial se faz
necessária, pois o Brasil nasceu do encontro de diversas civilizações que trouxeram bagagens
culturais e contribuíram para construção desse pais. A educação formal é um dos instrumentos
decisivos para a promoção da cidadania e do apoio às populações que vivem em situação de
vulnerabilidade. Além disso, a confluência do direito humano é fundamental para romper o ciclo da
pobreza e promover a inclusão social.

Nestes termos, esta proposta de pesquisa contará com o embasamento histórico, sociológico, cultural
e antropológico de estudos em questão que discutem a realidade social, para além, do aspecto da
moral, ética e filosófica. A competência especializada de Zygmunt Bauman(1998), E.P.
Thompson(1981), Louis Dumont(2008), Marshall Sahlins(2006), que gozam de independência e
autoridade intelectual.

Nesse contexto, Bauman (2001) elucida que em nossos dias o mercado de consumo tornou-se o
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parâmetro que motiva todas as dimensões da vida, assim como o empreendimento da ordem era à
base do espírito moderno. A liberdade de consumo assume maior importância do que qualquer outro
ato de liberdade. Nessas circunstâncias as desigualdades sociais afloram de forma evidente entre os
estados e também no interior de cada conjunto social ambivalente. Essas situações fizeram do mundo
pós moderno um lugar onde a desregulamentação e desestabilização se tornaram gerais. As
condições de estabilidade sociais nas diversas áreas tornam nosso mundo atual algo extremamente
incerto. As coisas encontram-se em continua mudança, a exemplo das transações provenientes do
mercado de consumo, onde se faz necessário estar mudando continuamente para atender às
exigências dos consumidores e ainda para não se ser superado na competitividade à qual se está
submetido, perdendo a oportunidade de ganho, também as relações entre os indivíduos passam a ser
regidas por esses princípios de mutabilidade e busca de ganho e de vantagens.

Dessa maneira, o estudo decolonial nortear-se-á por ações da educação das relações étnico-racial e
formação continuada docente da educação básica do Estado de Sergipe, estabelecendo as relações
dialógicas entre o ser histórico e social, sobretudo calçado na epistemologia crítica do conhecimento,
desfragmentando a ideologia presente nos discursos gestados pelas teorias da administração
capitalista dominante.

Vale lembrar que os procedimentos metodológicos desta pesquisa anunciados acima, bem como o
ferramental teórico aqui admitido, poderão ser melhor redefinidos a partir das orientações que serão
recebidas durante o curso em Doutorado em Educação. Outra etapa também importante na
redefinição do ferramental teórico e dos procedimentos metodológicos será as discussões do projeto
de pesquisa nas disciplinas a serem cursas no programa de pós-graduação.
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