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O presente artigo é resultado de uma investigação desenvolvida junto ao grupo de pesquisa AFROEDUCAÇÃO e
PROLICEN/CE/UFPB realizado no Centro de Educação, da Universidade Federal da Paraíba. E tem por objetivo analisar as
práticas educativas culturais presentes na formação da identidade etnicorracial de estudantes negros/as na Escola de
Educação Básica, da UFPB. A abordagem do tema tem como princípio básico as Leis Federais 10.693/2003 e 11.645/2008,
que garantem à inclusão da história e da cultura negra na escola. Oferecendo uma introdução às discussões sobre as
políticas públicas de ações afirmativas como ferramenta de reflexão, discussão e planejamento de ações voltadas a partir
das Diretrizes Etnicorraciais e das práticas pedagógicas de reparação, reconhecimento e valorização da cultura
afrobrasileira no contexto educativo.
 
Palavras-chave: Educação, Identidade Etnicorracial, Ações Afirmativas.
 
ABSTRACT
Este artículo es el resultado de una investigación llevada a cabo por el grupo de investigación AFROEDUCAÇÃO y
PROLICEN / CE / UFPB llevan a cabo en el Centro de Educación de la Universidad Federal de Paraíba. Y tiene como
objetivo analizar las prácticas educativas culturales presentes en la formación de la identidad etnicorracial de estudiantes
negros / as de la Escuela de Educación Básica, UFPB. El enfoque temático es el principio Leyes Federales básicos 10.693 /
2003 y 11.645 / 2008, que garantizan la inclusión de la historia y la cultura negro en la escuela. Ofrecer una introducción a la
discusión de las políticas públicas de acciones afirmativas como herramienta de reflexión, debatir y planificar acciones de
Directrices Etnicorraciais y prácticas pedagógicas de reparación , el reconocimiento y el aprecio de la cultura afro brasileña
en el contexto educativo .
 
Palabras clave: Educación, Etnicorracial identidad, Acción afirmativa.
 

1 INTRODUÇÃO
A partir do século XVI, as populações negras começaram a serem desembarcadas, em várias áreas litorâneas do Brasil,
principalmente na região Nordeste e Sudeste, no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX essas áreas foram se
desenvolvendo economicamente, graças ao crescimento das lavouras de canadeaçúcar desenvolvidas pelo trabalho braçal
e escravo do negro. Durante vários séculos os negros sofreram a violência da sociedade escravista, que traziam em sua
concepção ditatorial a subjugação do negro como sendo naturalmente escravo, sendo tirado dele o direito a liberdade
humana. Todo esse processo de tráfico negreiro garantiu aos grandes latifundiários seu crescimento patrimonial, e aos
negros a escravidão cada vez mais violenta e humilhante, contudo, mesmo estando à escravidão atrelada a entraves
impostos pelos senhores latifundiários, não impediu o negro de preservar e dá prosseguimento as suas culturas e suas
histórias, assim como também seu reconhecimento de ser no mundo de acordo com a própria visão.
 
Por todos esses motivos, posso afirmar que a violência e discriminação são históricas. Foi a partir de 1888, com a assinatura
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forçada da Lei Áurea, que os negros foram expulsos e jogados na rua transformandose em vitimas da injustiça social e da
violência que até hoje assola nossa sociedade, com o término do sistema escravista alguns setores da sociedade
começaram a se preocupar de forma mais enérgica com a população livre e negra, iniciando assim os movimentos negros e
sociais que lutaram e ainda lutam por melhores condições de vida para essa grande parcela da população. Ao pensarmos
no movimento negro, temos que evidenciar a definição do que é ser negro e do que reconhecimento histórico perante a
sociedade atuante.
 
Com o passar dos anos os movimentos negros foram se estruturando cada vez mais e adquirindo assim maior visibilidade e
dimensão, e ressignificando o conceito de raça, existente desde os tempos remotos e sendo utilizado de várias maneiras,
principalmente de forma pejorativa, que nesse caso se volta para o racismo. Porém, junto aos movimentos negros o termo
raça é utilizado como uma forma de designação política, ou seja, como um meio de reconhecimento das diferenças entre a
sociedade humana, lógico que sem a ideia de qualidades positivas ou negativas, defendendo o reconhecimento da
ancestralidade e buscando sempre a identidade de cada um.
Contudo, em nossa sociedade um dos principais obstáculos ainda encontrados para que o reconhecimento histórico se
efetive, é o racismo, que ainda permanece arraigado nas concepções de mundo da população excludente. Conhecer e
reconhecer a diversidade cultural e a multiculturalidade étnica de cada sociedade, é uma forma de construção da realidade
social, política e cultural de uma nova nação mais justa e igualitária.
Assim, de acordo com Munanga (2006, p. 176):
É preciso, portanto, saber em que situação, por que, para que e por quem está sendo utilizado o conceito raça, para
distinguir seu significado. Temos que distinguir se a conotação empregada lhe atribui um Caráter negativo e racista, ou se
está sendo atribuído um caráter positivo para a compreensão da historia e o reconhecimento da presença do negro em
nossa sociedade.
 
Munanga (2006) retrata uma compreensão sobre a disputa de significado (s) da categoria raça e que a mesma pode ser
compreendida, também, enquanto um conceito positivo ou negativo, dependendo do contexto que seja colocado.
 
2 O RACISMO E SUAS FORMAS DE SUPERAÇÃO
 
2.1 O que é o Racismo?
O que é o racismo? O racismo é uma forma de branquear a sociedade, colocando o negro como o maléfico, o pecador,
sendo assim afirmou que o racismo é uma violência contra a dignidade humana, nesse entremeio de discriminações e
humilhações encontrase a criança negra, ou seja, o ser mais prejudicado por ações racistas, uma vez que, ela sofre
diaadia e de forma direta os maus tratos, agressões e injustiças, tem afetada toda sua infância, comprometendo seu
desenvolvimento social e intelectual. O maior local de desenvolvimento de atitudes racistas na vida da criança negra é a
escola, pela sua omissão quanto ao respeito à diversidade racial, cultural e étnica, além da falta de reflexão racial no
planejamento escolar, impossibilitando assim as relações interpessoais respeitáveis e com igualdade entre os atores sociais
que compõe o cotidiano escolar.
              Portanto segundo Cavalleiro (2005, p.12):
O racismo e seus derivados no cotidiano escolar e nos sistemas de ensino não podem ser subavaliados ou silenciados pelos
quadros de professores (as). É imprescindível identificálos e combatêlos. Assim como é pungente que todos (as) os (as)
educadores (as) digam não ao racismo e juntos promovam o respeito mútuo e a possibilidade de se falar sobre as
diferenças humanas sem medo, sem receio, sem preconceito e, acima de tudo, sem discriminação.
 
              Esse encobrimento da realidade do racismo, do preconceito e da discriminação na escola contribui para que a
diferença da melanina entre negros e brancos apareça como uma forma de desigualdade natural.
              De acordo com Aragão (2009, p.229):
A abrangência do racismo no Brasil nesse processo de exclusão histórica urge um conjunto de políticas públicas, que vai
além da implementação de cotas e, que devem fazer parte de um complexo pedagógico social, entendidas e defendidas,
como Ações Afirmativas ou reparadoras.
 
    Esta discussão sobre o racismo está intrinsecamente ligada às políticas públicas e o conceito de ações afirmativas.
 
2.2 Políticas de Ações Afirmativas
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Como ponto de partida para esse diálogo começamos fazendo a seguinte pergunta: O que significa Ações Afirmativas?
Significa: “um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com
vistas ao combate da discriminação de raças, gênero e etc., bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação
praticada no passado.” (GOMES, 2001).
As ações afirmativas tiveram sua origem na Índia no ano de 1940, país onde o primeiro sistema de cotas foi difundido, o qual
beneficiava os representantes de castas mais baixas que faziam parte do parlamento, lugar ocupado antes por
representantes das castas consideradas superiores. Mas, a sua massificação ocorreu nos Estados Unidos nos anos de
1960, quando o país encontravase no ápice da luta dos negros pelo fim da segregação racial legal. No Brasil a política de
cotas nasceu da reivindicação do Movimento Negro Unificado (MNU), com o intuito de transformar a realidade educacional e
demudar a condição socioeconômica dos afrodescendentes do país.
As políticas de ações afirmativas em todas as sociedades estão enraizadas de grandes polêmicas, pois é a concretização de
medidas reais para construção de uma nova sociedade, deste modo podemos dizer que as políticas de ações afirmativas
estão voltadas para uma sociedade abalizada pela desigualdade e por uma forte estrutura de supressão. Sendo assim,
observamos que o debate sobre políticas públicas na educação surgiu sobre o prisma das reivindicações de diversos
segmentos da sociedade lutadora e não daqueles que se escondem em uma teoria de superada de mistura racial, que por
diversos anos esfriou o debate em torno da diversidade cultural no Brasil.
O problema fundamental da igualdade e do respeito não está na raça, que segundo Munanga (2006) “é uma classificação
pseudocientí&64257;ca rejeitada pelos próprios cientistas da área biológica.”, mas encontrase no racismo que hierarquiza,
desumaniza e encontra justi&64257;cativa para a discriminação existente. Dessa forma, destacamos que as ações
afirmativas não são eternas, elas possuem um começo, meio e fim e se estabelece de acordo com a necessidade e
funcionalidade na sociedade, pois trás em seu contexto a reparação histórica seja ela social, política, econômica ou cultural.
2.3 A Educação e as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008
A educação e etnia do povo negro devem se consideradas como contextos inseridos em um longo processo de lutas e
superações. No que diz respeito à educação desses povos, esta foi marcada por um grande desafio pedagógico, desafio
este, embasado na superação dos preconceitos e na construção de uma pedagogia da diversidade, onde haja o respeito à
cultura, à identidade e ao direito à educação. A princípio não há uma única forma ou até mesmo um único modelo de
educação, mas apesar de se apresentar de formas diferenciadas, a educação assume uma só missão: a de transformar, a
de modificar e causar mudanças significativas nos sujeitos. Além disso, a perspectiva da educação etnicorracial que
colocamos busca ressignificar história e memória de uma parcela da população ancorada na reflexão de Félix (1998, p. 19):
[...] a resposta se encontra no fato de que as decisões do cotidiano da sociedade passam pelas instâncias do político, do
econômico e do cultural e são definidas em nível ideológico; e sabemos também que todo o povo que tiver ‘a história na
mão’ como instrumento de construção, isto é, quem tiver memória e consciência histórica, com mais segurança, será dono
do seu presente e do seu futuro.
 
A educação se apresenta como objeto de mudanças, ou seja, ela é um dos principais meios de realização de modificação do
social. Portanto, tais mudanças refletem diretamente em transformações, onde estas são direcionadas para a realidade,
logo, a educação assume o papel de transformadora e modificadora do real da sociedade. Essas modificações assumem um
caráter evolucionista, pois quando se pretende mudar, logo fica subentendido o aspecto de melhorar havendo assim, uma
evolução da situação real. Então, essa é a posição na qual a educação se destaca, assumindo um caráter de provocar
transformações, provocar evoluções.
Tendo em vista o que foi descrito, Brandão (1983, p.84), confirma:
A Educação é hoje considerada como um fator de mudanças: um dos principais instrumentos de intervenção na realidade
social com vistas a garantir a evolução econômica e a evolução social e dar continuidade à mudança no sentido desejado.
 
Compreendo estas ‘mudanças desejadas’ na reflexão de Brandão como uma prática cultural necessária as mudanças de
mentalidades, nesse caso, mudança de uma mentalidade racista.
2.4 O contexto educacional da população negra
As taxas de escolaridade da população negra no Brasil, nos dias atuais e não atuais, frente às taxas de escolarização da
população branca, representa uma forte desigualdade, que é fruto histórico de lutas e conquistas dos povos negros. O
contexto histórico marcado pela escravização e pobreza, se apresenta como uma das justificativas da educação tardia e
desigual, oferecida aos povos afrobrasileiros. No entanto, essa desigualdade no âmbito educacional, tem sido enfrentada,
alcançando dessa forma, vitórias e conquistas significativas na educação.
A Educação na sociedade contemporânea é um dos principais meios de mobilidade social, sendo assim quem tem um
melhor acesso a uma educação de qualidade capacitase a participar da totalidade de bens e serviços disponíveis na
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sociedade. A partir da instituição da Lei Federal 10.639/03 que altera a LDB 9394/96 em seus Artigos 26 e 79A, tornando
obrigatória a inclusão no currículo oficial da rede de ensino privada e pública o ensino da História e Cultura Afrobrasileira e
instituindo o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”, a realidade social existente começa a mudar,
mesmo que sendo a passos lentos, essa nova conquista tornouse um marco na luta dos movimentos negro, pois se
acredita na contribuição da educação para a construção de uma nova sociedade onde prevaleça entre os povos uma
democracia racial plena e verdadeira.
No processo dessas conquistas, surge o reconhecimento e o respeito à diversidade étnicoracial no ensino, onde estes
ficam descritos e decretados mediante a aprovação da Lei nº 10.639/2003, pois ela estabelece a obrigatoriedade do ensino
da história e cultura afrobrasileira nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, como também inclui no
calendário escolar o dia 20 de Novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Logo, fica incluso no currículo escolar o
estudo sobre o contexto histórico e cultural da população negra.
Logo, para que as práticas educativas, amparadas pela legislação, venham a ser realmente atuantes no âmbito educacional,
é necessário que haja um conhecimento prévio por parte das escolas e dos professores, sobre a história e cultura
afrobrasileira, afim de que a temática seja trabalhada de forma correta no contexto escolar, contribuindo dessa forma, para
uma educação igualitária. Com relação a isso, Gomes (2008, p.149), defende que: “E por último, penso que todo (a)
educador (a), ao trabalhar com a questão racial, deveria tomar conhecimento das lutas, demandas e conquistas do
Movimento Negro”.
Todas as conquistas históricas vêm se afirmando na sociedade como um avanço no processo de democratização do ensino,
contudo a lei em si não estabelece que se deva haver cursos que qualifiquem os professores ao ensino dos componentes
curriculares referentes às Leis 10.639/03 e 11.645/08, também não reformula os componentes curriculares dos cursos de
graduação, principalmente das licenciaturas, como forma de tornar os professores aptos a ministrarem o ensino da História e
Cultura Afrobrasileira, o que podemos notar indiretamente é que o governo jogou a responsabilidade do ensino aos
professores, sem que a eles estivessem preparados para assumir essa carga de informações e mudanças.
Nesse contexto é sempre fundamental ressaltar que a formação dos professores se apresenta como um aspecto de extremo
grau de importância, tendo em vista, que a preparação dos mesmos, influenciará diretamente na aplicação prática das leis
em sala de aula. Logo, a formação dos professores para trabalharem diretamente com essa temática, seguindo o
estabelecido pela lei, precisa ser algo intensivo, precisa haver uma preparação, onde se faz necessário conhecer a cultura, a
história, os costumes, a realidade em si dos negros, a fim de refletir essa preparação em sala de aula. E a partir dessa
formação, tentar quebrar o processo de aculturação existente no contexto histórico educacional da população negra.
Neste contexto, o Projeto intitulado Ações Afirmativas na Escola de Educação Básica/UFPB: A partir das Leis Federais
10.639/2003 e 11.645/2008, na Formação de Professores (Parte II), em seu segundo ano de execução, buscou analisar,
refletir, discutir e planejar ações voltadas a partir das políticas públicas e das práticas pedagógicas de reparação,
reconhecimento e valorização das culturas afrobrasileira e indígena no contexto educativo. Tendo por objetivo analisar as
práticas educativas culturais presentes na formação da identidade etnicorracial de estudantes negros na Escola de
Educação Básica, da UFPB. Nesse sentido, toda a metodologia adotada está ancorada nos aportes teóricos de: Aragão
(2009), Brasil (2003; 2008), Félix (1998), Munanga (2008), entre outros. Ele propôs atividades que geraram debates e
informações tanto a comunidade acadêmica como para a própria comunidade da capital paraibana, João Pessoa.
Esse estudo é de suma importância porque a criação das Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08 surge para além de tornar os
conteúdos escolares mais próximos dos alunos identificados nesta realidade, ser ferramenta de combate ao racismo,
esclarecendo e valorizando a cultura nacional. A partir desse momento será apresentado neste relatório o caminho
percorrido pelo grupo de pesquisa AfroEducação na execução do referido projeto durante o período letivo de Abril de 2012 à
Janeiro de 2013. A aplicabilidade das leis depende não só dos nossos governantes, mas também dos educadores, por isso
é muito importante a divulgação e o estudo delas para que possamos ter um trabalho efetivo em prol da justiça racial.
3 ATIVIDADES PROPOSTAS X ATIVIDADES REALIZADAS
Para alcançar tais objetivos, foi traçado uma metodologia especifica que atuasse amplamente e efetivamente no grupo de
estudo. Primeiro foi realizado uma PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ampla focada em materiais ricos na temática estudada:
artigos, livros, jornais, revistas; depois realizamos uma pesquisa DOCUMENTAL revisando marcos legais, investigando a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o Estatuto da Igualdade Racial e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro brasileira e Africana; além disso, foi
proporcionado a nossa pesquisa a análise de filmes, e documentários acerca da temática etnicorraial; podemos estabelecer
como sendo um segundo momento a utilização das redes sociais de informática, pois é perceptível claramente aos olhos a
crescente inclusão da informática na educação, em virtude da demanda da sociedade do conhecimento.
Esse processo de transformação e evolução permitiu o surgimento de uma nova forma de ler e interpreta o mundo, e de se
comunicar com ele, possibilitando que a produção de informações tomasse medidas imensuráveis. Durante todo período de
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atuação do Projeto, as redes sociais como Facebook e o Blog, foram utilizados como ferramenta de disseminação profunda
de todo esse estudo, com a divulgação de materiais de estudo e de eventos realizados por todo Brasil.  Em um terceiro
momento, ou seja, no encontro com os professores da Escola de Educação Básica/UFPB, contribuímos para sua formação
com nossos conhecimentos adquiridos durante nossas reuniões, apresentações e discussões com abordagem de temas
afro e indígena.

1. Resultados da pesquisa participativa
 
Para um melhor entendimento e para conhecermos as opiniões dos professores (as) acerca do seu entendimento sobre as
Políticas Públicas de Ações Afirmativas, como vem sendo efetivada a obrigatoriedade da Lei 10.639/03 na EJA, como são
trabalhadas as questões do racismo, e preconceitos raciais no espaço escolar, com vistas a combater essas práticas
negativas na escola, entre outras questões; fez necessária a elaboração e aplicação de um (1) questionário semiestruturado
(para professores), com questões fechadas com duas opções de resposta SIM OU NÃO, podendo a resposta ser justificada.
Foram distribuídos cinco (5) questionários para os professores (as), desses questionários tivemos o retorno de todos
respondido pelos professores (as).
            Vale ressaltar que o intuito de que os professores respondessem a este questionário seria o de identificar se as
práticas exercidas pelos mesmos estavam sendo condizentes com as respostas dadas; se os aspectos contidos na Lei
10.639/03 estavam sendefetivados naquela escola e se o corpo docente possuía dificuldades em se posicionar em relação a
debates sobre; a educação etnicorracial, preconceito racial, racismo, discriminação racial, entre outros aspectos que tratam
da inclusão da História e Cultura da África e afro brasileira no âmbito educacional.
Este quadro apresenta a tabulação do resultado referente à pesquisa diagnóstica realizada na Escola de Educação Básica
em seu segundo ano.
Tabela das Respostas das Professoras sobre o questionário

Pergunta Professo A Professo B Professo C Professo D Professor E Porcentagem

 
1 Você conhece a Lei
10.639?

 
1

 
2

 
1

 
2

 
1

60%
Afirmam que
conhece a lei

 
2 Se sim, você aplica a Lei
10.639 em sala de aula?

 
1

 
2

 
1

 
2

 
1

 
80%
Aplicam uma
concepção de
currículo

 
3 O Projeto Politico
Curricular de sua escola
contempla a temática
etnicorracial?
 

 
1

 
2

 
1

 
2

 
3

 
40% reconhece
que o projeto
político da
escola
contempla a
temática.

4. A escola realiza formação
com os professores para o
ensino da temática
etnicorracial?

2 2 2 2 2

100% afirmou
que a escola
não oferece
formação

 
5 Você acha importante a
presença do debate sobre a
educação etnicorracial no
currículo brasileiro?

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

100% acha
importante o
debate da
temática no
currículo

6 Você se preocupa em
conscientizar seus alunos
sobre a importância de          

100% se
preocupam
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respeitar e valorizar as
diferentes raças formadoras
da nação brasileira?

1 1 1 1 1 com
conscientização
dos alunos

7 Você acha importante a
existência de uma lei que
obriga os educadores a
através de conteúdos,
ajudarem os alunos a
valorizarem as tradições e as
culturas africanas
introduzidas no Brasil?

 
1
 

 
2

 
1

 
1

 
1

 
80% acham
importante a
existência da
lei.

 
8 Você já trabalhou esse ano
com sua turma a temática
etnicorracial?

 
1

 
3

 
2

 
3

 
1

40%  trabalhou
esse ano a
temática.

9 Você sente necessidade do
Projeto Político Curricular
da escola contemplar a
temática  etnicorracial na
EJA?

 
1

 
1

 
1

 
2

 
1

100% sentem
necessidade de
aprender mais
sobre a
Educação
Etnicorracial

10 Você acredita que o
currículo Antirracista pode
ser agente de socialização e
integração das diferentes
culturas presentes no
ambiente escolar?

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

100% acredita
que sim

 
Fazendo um panorama geral das respostas dadas pelas professoras, sentimos a necessidade de dialogar um pouco mais
sobre o que nos foi exposto. Na primeira questão, ao mesmo tempo em que 60% das professoras responderam que sim que
conhecem a Lei Federal 10.639/2003, sabemos que o fato de conhecer não significa que elas tenham total domínio da
temática pesquisa, e que o conhecimento possa ser só de ter ouvido que a lei foi falada em algum momento. Se olhássemos
só para as respostas aqui apresentada deduziríamos que as professoras que afirmaram conhecer a temática estão
inteiramente aptas para ensinar os alunos sobre História e Cultura afrobrasileira. Mas na verdade, fazendo a interpretação
mais profunda das analises, percebo que apesar da lei ter sido promulgada em 2003, ainda há uma deficiência muito grande
quanto a sua divulgação e estudo dentro das escolas.
 Segundo Nunes & Oliveira (2008, p. 98),
A lei traz em seu bojo o reconhecimento de uma grave deficiência que é a necessidade de um conhecimento maior do
conteúdo, obrigatório desde 2003 e que após todos esses anos ainda não se conseguiu efetivar na prática, em detrimento
aos constantes debates de fundo ideológico que são pertinentes, mas que não se efetivam e, por conseguinte na maioria
das escolas, as públicas principalmente, a Lei ainda não foi implementada, com algumas raríssimas exceções, que são
exemplos pontuais.
 
E como forma de comprovação apenas do conhecimento superficial da Lei 10.639/2003, utilizamos a respostas da segunda
e da oitava pergunta, onde 60% e 40% respectivamente dizem utilizar a lei dentro de sala de aula e já ter trabalho à temática
esse ano, não fazem a exposição de como as mesmas trabalham essa temática, nem mesmo quais recursos podem ter sido
utilizados para produção e execução das aulas. O motivo pelo qual isso acontece não podemos ter certeza, mas o que
podemos inferir sobre, é que a temática pode até já ter sido trabalhada em sala mas não como deve ser, ou seja, não como
uma forma de comemoração do dia 13 de maio ou 20 de novembro, mas sim ela deve estar presente e sendo trabalha o ano
inteiro em todas as disciplinas, principalmente em Literatura, artes e história.
Dando continuidade à nossa analise, a partir desse momento observamos as questões três e quatro, e identificamos uma
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grande discordância, pois ao mesmo tempo que na questão três 40% das entrevistadas reconhecem que o PPC da escola
contempla a temática etnicorracial, na questão quatro 100% das professoras afirmam que a escola nunca ofereceu formação
para o ensino da temática.
Porém assim como nos sugere Munanga (2005, p 147),
(...) não podemos generalizar e dizer que todos (as) os (as) educadores (as) sofrem de apatia e passividade. Nos últimos
anos, tenho notado que, aos poucos, vem crescendo o número de educadores (as) que desejam dar um tratamento
pedagógico à questão racial. Esse movimento tem impulsionado a escola brasileira a pensar sobre a necessidade de criar
estratégias de combate ao racismo na escola e de valorização da população negra na educação.
 
Partindo da reflexão de Munanga (2005), fica evidente que é preciso um maior esforço do governo e da gestão da escola,
para que mais cursos de capacitação e formação continuada sejam ofertados aos educadores/as sobre o ensino da História
e Cultura afrobrasileira.
O quinto, sexto e sétimo questionamentos se completam entre si, e nos transmitem uma nova inquietação, quanto à
presença, obrigatoriedade, conscientização e cumprimento da lei 10.639/2003. 100% das educadoras acham importante o
debate da temática no currículo, ao mesmo tempo que 100% acham que é importante a conscientização dos alunos sobre o
racismo, o preconceito etnicorracial. Porém quando foram questionadas se concordam que a lei deva obrigar os (as)
professores (as) a trabalharem a temática nas disciplinas, só 80% concordou que sim, esse posicionamento é inquietante,
pois estão sempre se opondo a resposta dada na questão anterior, pois concordam que na conscientização, mas discordam
quanto a ter que ensinar por obrigação a temática etnicorracial.
Debateremos a nona questão por último visto que através dela faremos o exposto final de todas as perguntas respondidas
pelas educadoras.
A décima questão faz referência a um currículo socializador, onde 100% das educadoras concordam que o currículo possa
ser um agente de socialização das diferentes culturas, mas como podemos trabalhar um currículo de forma a conscientizar
os alunos sobre o respeito à diversidade. Mas apesar das educadoras terem a consciência da necessidade da presença da
temática nos currículos, ainda sim elas não a trabalham de maneira específica, o melhor seria criar novas formas de
trabalhar as disciplinas tendo como tema central a temática etnicorracial. Outro ponto que não podemos deixar de mencionar
nessa pesquisa é a de que os cursos de licenciaturas também devem estar preparados para a qualificação desses
professores na área da educação etnicorracial.
Assim como afirmam Nunes & Oliveira (2008, p. 106) na citação a seguir,
Na formação de professores, é notória a ausência de informação qualificada sobre a questão racial no currículo dos cursos.
Em algumas universidades, tema aparece como disciplina seletiva, porém devemos contar com uma disciplina que trate da
questão racial em todos os cursos de formação de professores, tomando em conta as várias dimensões do problema: o
aspecto histórico, da construção do racismo no Brasil; o aspecto sociológico, do modelo de discriminação racial específico
que enfrentamos; o papel da intervenção didática mesmo em face da discriminação racial; e a questão da identidade, que
toca a dimensão psicológica do racismo.
 
Como resultado final desse momento me volto para o questionamento nono, pois como já mencionado por mim, fiz questão
de deixalo nessa análise por último. Nesse questionamento as educadoras foram interpeladas quanto a necessidade do
PPC contemplar a temática etnicorracial, e tudo que já haviam respondido cai por terra, uma vez que 40% das professoras
já haviam na terceira questão afirmado que a escola contempla a temática, e agora nesse momento o dobro das professoras
respondem que sim, ou seja, 80% das educadoras acreditam que o PPC deve contemplar a temática, inclusive aquelas que
disseram que não sabiam se ela existe no projeto curricular da escola.
A educação etnicorracial exige muito dos educadores/as, pois fica sobre sua responsabilidade construir, reconstruir ou até
manter valores e conceitos nos seres humanos. Por esse motivo a formação dos professores/as deve darlhes condições de
articular os mais diversos valores, ou seja, essa formação deve ser a mais completa possível.
 Como podemos observar na citação de Morin (2001, p.20), a seguir:
A superação de visões pessoais e cristalizadas no senso comum é fundamental para uma educação que transcenda os
conceitos historicamente estruturados no imaginário social, como por exemplo, o conceito de raça. Essa educação deve
formar docentes capazes de articular visões de mundo diversas, articular valores universais com especificidades locais,
capazes, numa palavra, de pensar e dinamizar pedagogias que objetivam a condição humana, para além das diferenças
culturais.
 
Dessa forma constato que a escola é um campo habitado por híbridas identidades culturais, desse modo, um ambiente
favorável para identificar, reconhecer e compreender a diversidade existentes. Esse lugar de híbrida interação de
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identidades se configura, desse modo, num ambiente permeado por conflitos e contradições, mas rico de cultura e
possibilidades.
Chegamos ao fim dessa análise com sentimento de aflição maior que o sentimento de tranquilidade, pois o trabalho com a
Lei Federal 10.539/2003 nas escola brasileiras, vem associado de vários outros desafios, como formação, conscientização,
desconstrução de estereótipos e ressignificação de identidades, e a luta por uma educação de qualidade onde a diversidade
seja respeitada em seus aspectos físicos, humanos, econômicos e sociais dos sujeitos envolvidos no processo educacional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considero que a educação antirracista e as políticas públicas de ações afirmativas estão atreladas, uma vez que contribuem
de forma intensa em prol do combate das desigualdades que fazem parte dos diversos setores da sociedade. Porém
acredito que não basta somente ao Estado reprimir o racismo, como de forma errada se julga, mas há sim a necessidade de
um trabalho conjunto entre o poder público, movimentos negros e demais setores da sociedade que lutam pela
resignificação e valorização da cultura daqueles que durante o processo de construção da sociedade, foram marginalizados,
excluídos e humilhados em sua essência.
Sendo assim, avalio que os professore devam urgentemente desenvolver uma educação Antirracista no íntimo das escolas,
proporcionando o bemestar humano, promovendo a transformação da democracia brasileira.  A Lei que explicito é uma das,
senão a mais, importante política pública de enfrentamento ao mito da democracia racial uma vez que estabelece a
educação como sendo um palco de personagens de facetas multiculturais, onde a identidade é o referencial de aceitação
por parte de uma sociedade excludente. Para revermos essa realidade é preciso dar ênfase as questões relativas à
igualdade, para tanto é preciso que eliminemos ou relativizemos as diferenças, mas para isso não precisamos afirmar uma
sociedade branca, mas sim garantir uma sociedade justa e digna, onde os direitos sejam respeitados garantindo sempre o
direito a diversidade e a liberdade de expressão. Se acreditarmos e lutarmos por nossos ideais, com certeza não
erradicaremos o racismo, mas viveremos em um país menos discriminatório e celetista.
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[1] O Mito da Democracia foi elaborado pelo sociólogo Gilberto Freyre, no início do sec. XX, com o intuito de disseminar que
o Brasil seria um paraíso da democracia racial constituindo uma visão que não corresponde ao processo de racismo
‘camuflado’ existente em nosso país. (IBASE, 2008).
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