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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma análise sobre o processo de implementação 
da Lei nº 10.639/03, em duas escolas de Ensino Médio da rede pública 
estadual de São Paulo, localizadas na zona norte da capital, jurisdicionadas a 
mesma Diretoria de Ensino. A investigação buscou verificar como ocorre a 
inclusão do tema da História e da Cultura Africana no currículo escolar, como 
os professores vem sendo formados sobre esse tema e qual sua percepção 
sobre a Lei. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário 
encaminhado a duas técnicas da Diretoria de Ensino e por entrevistas semi 
estruturadas realizadas com três professores de uma das escolas e um 
professor da segunda escola. Os resultados obtidos revelam que há um 
trabalho realizado por parte da Diretoria de Ensino, direcionado à implantação 
da lei, através da operacionalização de projetos de âmbito federal, 
proporcionando uma formação continuada, com foco no professor coordenador, 
e professores representantes de área, que devem atuar como multiplicadores. 
Porém as escolas ainda caminham num ritmo muito lento, realizando atividades 
pontuais, sem uma integração interdisciplinar. A análise das entrevistas revela 
também certo desconforto de alguns professores na discussão dessa temática, 
sendo que nem todos concordam com a necessidade da Lei. Os dados 
sugerem o quanto ainda resta a fazer no campo educacional para a construção 
de novas relações étnico raciais. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents an analysis of the process of implementation of Law No. 
10.639/03, in two public high schools of São Paulo, located in the north of the 
capital, which are part of the same jurisdictional Board of Education. The 
investigation sought to ascertain how the inclusion of the issue of African 
History and Culture in the school curriculum is being done, how teachers are 
being trained on this topic and what is their perception of the Law. Data 
collection was conducted through a questionnaire sent to two pedagogical 
coordinators at the Board of Education and through semi structured interviews 
with three teachers of a school and a teacher from the second school. The 
results show that there is a work done by the Board of Education, directed to 
the implementation of the law through the implementation of some federal 
projects, providing continuing education for pedagogical coordinators, teachers 
and representatives of this area, which should act as multipliers at the school 
level. But schools still walk at a very slow pace, performing occasional activities 
without an interdisciplinary integration. The data analysis also reveals a certain 
discomfort of some teachers while discussing this theme, and not everyone 
agrees with the need for such a Law. The study suggests that much remains to 
be done in education in order to build new racial ethnic relations 
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Racial ethnic relations 

Curriculum 

High School 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 Sou mestiço, minha mãe é filha de portugueses e meu pai, filho de 

negros. Costumo dizer que sou integrante de uma família multicultural, pois dos 

três irmãos de minha mãe, o mais velho casou-se com uma japonesa, outra 

com um italiano e a mais nova com um cearense, assim, a questão da 

diferença sempre esteve presente em minha família. Nós, os primos, fomos 

criados respeitando a questão das diferenças étnicas, fazendo com que 

desenvolvêssemos o respeito ao próximo, independentemente de nossas 

origens, costumes e, até mesmo, traços físicos. 

 Em minhas lembranças sobre o ter vivenciado questões de racismo, 

discriminação e/ou intolerância, me marcam duas experiências. A primeira se 

deu em uma escola de padres quando cursava a sexta série do ensino 

fundamental; ali fui apelidado de ““brigadeiro “”pela professora de história e, 

rapidamente, os alunos também incorporaram a ideia, e todos passaram a me 

tratar pelo apelido.  Após alguns meses, descobri que o codinome fazia alusão 

ao meu cabelo, quando comparado ao chocolate granulado que envolve o doce 

que recebe também esse nome. A outra experiência foi ter sido reprovado na 

última etapa de uma seleção para atuar em um programa infantil de uma 

extinta emissora de televisão, sob a alegação de não ser tão ““ negro “” como 

desejavam os patrocinadores.  

 Questões veladas, formas indiretas de intolerância como as que 

vivenciei, sempre ocorreram em nossa sociedade, o que sempre me indignou, 

pois nunca pude entender que se fizessem julgamentos de caráter, baseados 

puramente em traços físicos, relevando a competência a segundo plano. Hoje 

compreendo que toda base que obtive para conviver e resistir a esse processo, 

se deu devido aos valores assimilados em meu ambiente familiar. 

 Em 1990, minha família e eu sofremos um terrível trauma devido à perda 

de meu irmão caçula que, aos 19 anos de idade foi assaltado e morto, vítima 

da violência urbana. Esse fato foi para mim, um divisor de águas, visto que até 

então, desenvolvia um trabalho como produtor de moda, quando me vi envolto 
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em tal situação e com meus 23 anos de idade resolvi dar uma virada em minha 

vida, pois me julgava desempenhando um papel fútil como produtor de moda 

enquanto a problemática social ia muito mais além.  

A morte de meu irmão foi como um rito de passagem, porque sai do luto 

com a determinação de me tornar professor, eu pretendia ser muito mais útil 

educando e tentando fazer minha parte. Como segundo plano, pretendia cursar 

Direito, no intuito de conseguir chegar ao Ministério Público, podendo atuar 

tanto na base da formação, quanto na aplicação da justiça. Em 1998, graduei-

me em Direito, mas aí já era tarde demais e a educação falou mais alto, pois 

nessa época eu já atuava como professor coordenador pedagógico na rede 

pública estadual.  

Durante meu percurso profissional deparei-me, muitas vezes, com 

questões de preconceito, racismo e, principalmente intolerância, vindas das 

unidades escolares em que trabalhei. Em 2004, tive a oportunidade de 

acompanhar o desenvolvimento do projeto São Paulo educando pela diferença 

para a igualdade, da Secretaria de Educação de São Paulo (SEE/SP), como 

assistente técnico pedagógico de ciências humanas na Diretoria de Ensino de 

Itapecerica da Serra. Decididamente, foi uma experiência muito enriquecedora 

poder acompanhar o primeiro projeto de implementação da Lei 10.639/031, que 

se destacou por possibilitar a interação entre a academia e a escola pública. 

Os formadores eram professores da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), envolvidos com a questão da cultura negra e nós, professores da 

rede estadual, recebíamos a formação dentro de nosso horário de trabalho, de 

forma periódica e presencial, possibilitando-nos acompanhar os avanços e 

obstáculos enfrentados pelos colegas, sendo uma constante a reflexão na 

ação, resultando na adequação das propostas às necessidades e realidades 

das escolas envolvidas por meio de um exercício de ação, reflexão e sugestão 

de novas ações, fatores que enriqueceram muito nossa experiência. No ano 

seguinte, após a formação, praticamente todas as escolas que haviam 

participado conseguiram garantir a implementação, a partir do planejamento, 
                                                            
1Lei nº 10.639/03 altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira” e dá outras providências. 
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de projetos políticos pedagógicos e o envolvimento dos demais professores 

nas questões ligadas às relações raciais, sempre na busca de ações coletivas 

e interdisciplinares.  

Pessoalmente, pude acompanhar o desenvolvimento da proposta em 

algumas escolas, visto que a jurisdição da diretoria de ensino envolvia quatro 

municípios. Visitei as mais próximas e as outras nos enviaram registros porque 

não houve abertura da SEE/SP na convocação dos professores para a 

avaliação das ações desenvolvidas, visto que os encontros foram previstos 

somente durante a formação inicial.  

Durante anos, a elite brasileira uniu esforços em busca de mecanismos 

que negassem nossa condição de país negro. Uma negação que tenta se 

perpetuar, mesmo na atualidade, quando o Brasil possui o maior contingente 

de população negra fora do continente africano. Ao longo da historiografia 

brasileira, o racismo tem se atualizado e atuado continuamente na produção de 

desigualdades e subordinação. 

 É essa mistura de sentimentos que passam pelo resgatar, resistir e, 

principalmente, acreditar na importância do trabalho para a criação de uma 

escola, que promova ações objetivando compensar processos desiguais entre 

a população brasileira, que despertou em mim o interesse em pesquisar este 

tema.  

 Em minha dissertação, proponho focalizar a Lei nº 10.639,de 09 de 

janeiro de 2003, que determina a inclusão, no currículo escolar, do estudo 

sobre o acervo histórico-cultural africano e suas influências na formação do 

povo brasileiro, pesquisando qual seu impacto em duas escolas de ensino 

médio da rede estadual de São Paulo. 
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2. AFRODESCENDÊNCIA, AÇÕES AFIRMATIVAS e CURRÍCULO 
ESCOLAR 

 
 O Brasil é um país historicamente formado por uma diversidade de 

grupos étnico-raciais, gerando assim, a pluralidade de crenças e costumes. 

Esta é uma nação com baixo desenvolvimento social, econômico, e político, 

com graves problemas nas esferas da saúde, habitação, saneamento e 

educação. A população pobre é a que mais sofre as consequências desta 

realidade e os afrodescendentes são especialmente atingidos por essas 

condições adversas de vida.  

Na busca da identificação de quem integra a população negra2 no Brasil, 

ressaltamos a importância do Relatório Anual das Desigualdades Raciais no 

Brasil -2009-2010, Paixão (2011), como uma importantíssima referência quanto 

à coleta de dados, reais e contemporâneos, como os que destacamos abaixo 

Assim, em 2000, a renda do trabalho principal dos brancos era 118,2% 

maior que a dos pretos e 104,4% maior que a dos pardos. Sua taxa de 

analfabetismo era 13,2 pontos percentuais. O registro relata, inicialmente, as 

diferenças observadas entre os grupos da população classificados como 

brancos, pardos e pretos (auto classificação de acordo com categorias 

adotadas pelo IBGE). Quanto aos pardos e pretos, diz que alguns indicadores 

colocam o primeiro grupo em pior situação, enquanto outros apontam para a 

situação inversa. No entanto, quando se compara a situação de pretos e 

pardos com a população classificada como branca, os contrastes são 

marcantes. 

 
Em 2000 a renda do trabalho principal dos brancos era 
118,2% maior que a dos pretos, e 104,4% maior que a 
dos pardos. Sua taxa de analfabetismo era 13,2 pontos 
percentuais inferior à dos pretos e 9,9 pontos percentuais 
inferior à dos pardos. Os brancos estudavam em média 
1,6 anos a mais que os pretos e os pardos. Viviam em 

                                                            
2Convenciona-se o uso da classificação negra para a população contabilizada como preta e 
parda pelo IBGE. 
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média 6,3 anos a mais que os pretos e 6 anos a mais que 
os pardos. A proporção de mortos por homicídios, em 
2007, era 44,5% inferior à dos pretos e 52,9% à dos 
pardos. Seu IDH era 16% maior que dos pretos e 15,1% 
que o dos pardos. (Paixão, 2011) 

 
 Passados alguns anos, certos indicadores apresentaram melhoras, com 

uma tendência a diminuir a distância entre os grupos. No entanto, as diferenças 

registradas em meados da década ainda eram bastante significativas e alguns 

índices chegaram a revelar um aprofundamento das diferenças. O relato 

comenta os desafios que permanecem na situação constatada mais 

recentemente 

 
No que tange ao acesso ao ensino superior, o processo 
de redução das diferenças proporcionais entre os grupos 
não deve ocultar que o ponto de partida dos pretos & 
pardos era notoriamente modesto, fazendo com que os 
incrementos verificados ganhassem vulto no plano 
relativo (triplicaram entre 1995 e 2006), mas sem 
favorecer uma avaliação mais otimista sobre o 
incremento observado. Senão, o que dizer sobre o fato 
de que naquele último ano apenas 6% dos jovens pretos 
& pardos entre 18 e 24 anos frequentassem alguma 
instituição de ensino superior? No caso das taxas de 
homicídio e da mortalidade materna, foi mencionado 
expressamente, na primeira edição do Relatório, que as 
desigualdades de cor ou raça haviam aumentado ao 
longo da década de 2000. O reconhecimento de que 
tenha ocorrido queda nas desigualdades em alguns 
indicadores recentes dos grupos de cor ou raça no Brasil 
não implica que tal movimento tenha ocorrido com uma 
intensidade suficiente para se poder dizer que as 
desigualdades entre brancos, de um lado, e pretos & 
pardos, de outro, tenham sido superadas ou possam vir a 
sê-lo em um curto espaço de tempo. Diante dos abismos 
sociais e raciais existentes, tampouco se pode descartar 
as políticas de ações afirmativas como uma via exigível 
para a superação daquele quadro de pronunciadas 
injustiças. (Paixão, 2009, p.26) 
 

 
 Negros, brancos, índios e mulatos e quaisquer outros grupos de seres 

humanos formam uma única raça, a humana, pois todos, apesar das inúmeras 

diferenças biológicas e culturais que nos distinguem, merecemos igual respeito, 

como únicos entes, no mundo, capazes de amar, descobrir a verdade e criar a 

beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical 
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igualdade, ninguém - nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo 

religioso ou nação - pode afirmar-se superior aos demais.  

Apesar disto, todos esses grupos podem ser vítimas da prática de 

racismo. Crime este caracterizado por preconceitos e pelo desenvolvimento de 

distinção racial que discrimina grupos e pessoas, atribuindo a elas 

características de uma raça inferior, em função de sua aparência ou origem.  

As diferenças sociais apontadas pelo relatório citado acima, entre os 

grupos da população classificados como negros e brancos, mostram o 

resultado de séculos de exploração da escravidão e da discriminação que 

persiste até hoje. 

 Ao pautar as desigualdades raciais, ao combater o mito da democracia 

racial, ao resgatar a história e a identidade, o movimento social negro colocou 

em xeque as bases ideológicas da organização social brasileira. Desde suas 

origens, a partir das revoltas de escravos e do movimento abolicionista, até as 

mobilizações mais recentes, quando luta por novos direitos, o movimento 

coloca em marcha um conjunto significativo de trabalhadores e profissionais, 

promovendo simultaneamente um questionamento dos pilares da estrutura 

social e o avanço em direção à conquista de novos direitos. Em anos recentes, 

suas reivindicações vêm ganhando crescente legitimidade social e motivando 

importantes inovações na legislação e nas políticas sociais e culturais. 

As políticas de ações afirmativas estão relacionadas então, as 

reivindicações dos movimentos sociais para ampliação das políticas sociais e, 

ao mesmo tempo, podem estar ligadas à ação da classe dominante para a 

manutenção da lógica do capital, que produz todos os tipos de desigualdades. 

Por um lado, existe atuação dos movimentos sociais, no caso, o movimento 

social negro; e, por outro, há o discurso estratégico dos países ricos e dos 

organismos financeiros internacionais sobre a necessidade de redução da 

pobreza no mundo, ou seja, o discurso de implementação de políticas 

específicas para os mais pobres. Por um lado, há luta por políticas sociais 

universalistas; por outro, luta pelas políticas focalizadas. 
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 Sendo assim, torna-se necessária uma reflexão sobre as contradições 

presentes em torno destas políticas de ações afirmativas que não podem ser 

tomadas de maneira maniqueísta ou leviana. Pois, se assim o fizéssemos 

estaríamos negando o próprio movimento da história. A atuação das classes 

sociais e dos grupos discriminados se faz em espaços e momentos de 

contrariedades. Mesmo carregadas de diferenças, as reivindicações 

específicas do movimento social negro, junto ao Estado, têm um potencial 

transformador.   

  

Ações afirmativas podem ser entendidas como um 
conjunto de políticas, ações e orientações públicas ou 
privadas, de caráter compulsório, facultativo ou voluntário 
que tem como objetivo corrigir as desigualdades 
historicamente impostas a determinados grupos sociais 
e/ou étnico/raciais com um histórico comprovado de 
discriminação e exclusão. Possuem um caráter 
emergencial e transitório. Sua continuidade dependerá 
sempre de avaliação constante e da mudança do quadro 
de discriminação que as originou. Sua implementação 
carrega uma intenção explícita de mudança nas relações 
sociais, nos lugares ocupados pelos sujeitos que vivem 
processos de discriminação no interior da sociedade, na 
educação e na formação de quadros intelectuais e 
políticos, implicando uma mudança de postura de 
concepção e estratégia (Munanga, 2004, p.186), 

 

 Desde a Constituição Federal de 1988,a sociedade brasileira tem 

conseguido a oficialização de seus direitos, muitos deles, frutos da militância do 

movimento negro. Diversas dessas iniciativas podem ser consideradas como 

ações afirmativas. 

 A Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial da 

Presidência da República é criada por meio da Medida Provisória nº 111, de 21 

de março de 2003, convertida na Lei 10.678, de23 de maio de 2003. Nasce 

para coordenar e articular as políticas públicas na formulação das 

políticastransversais e de promoção da igualdade racial, implementando 

medidas de promoção da igualdade de oportunidades e de acesso à cidadania.  

Do conjunto de metas enunciadas no Plano Plurianual das medidas da 

SPAA para o período de 2012-2015, destacamos do campo das ações 
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afirmativas, a meta de “realizar e apoiar campanhas de valorização da pessoa 

negra e de enfrentamento ao racismo, divulgando as manifestações da cultura, 

a memória e as tradições afro-brasileiras.” 

 A Educação é um campo estratégico para alcançar esses objetivos. Por 

um lado, as estatísticas mostram a permanência das desigualdades de acesso 

à educação por parte da população negra, em comparação com a branca, 

mesmo quando se leva em conta as diferenças de renda familiar. Por outro 

lado, diversas pesquisas têm demonstrado como o racismo se manifesta nos 

espaços escolares, indo desde a creche até o ensino superior.  

Trabalhos recentes (Munanga, 2005; Abramovai, 2006) demonstram o 

despreparo de professores e a necessidade de capacitá-los na luta contra as 

desigualdades raciais. Professores bem intencionados, por falta de 

conhecimento, acabam reproduzindo visões estereotipadas da população 

negra em decorrência de sua defasada formação e como no Brasil, essa 

discussão, na área da educação, ainda é relativamente nova, muitos 

educadores ainda se ancoram na ideologia da democracia racial que 

reconhece todos como iguais, escamoteando as desigualdades e preconceitos 

existentes em nossa sociedade.  

Apple (2001, p. 67), mostra que “tal discurso embora tenha vários 

elementos que soam progressistas, demonstra como as narrativas 

hegemônicas apagam da memória histórica questões específicas de diferença 

e de opressão”. Este comentário feito pelo autor aponta os novos padrões 

nacionais para o ensino de História nos Estados Unidos e a tentativa de 

construir um currículo multicultural.  

Temos a clareza de quão importante é a questão da intencionalidade na 

busca de mudança de paradigmas na escola, resultante do processo de 

contínua formação, relativa ao repertório a ser conhecido, estudado, absorvido 

e, posteriormente, agregado ao currículo da escola.  

 Visto na perspectiva desse contexto de mudanças, o currículo escolar 

passa a ser um aspecto central na discussão sobre a educação e sobre as 
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relações que são estabelecidas na escola. Tem-se um desafio grandioso à 

frente que é:  

“Desenvolver, na Escola, novos espaços pedagógicos 
que propiciem a valorização das múltiplas identidades 
que integram a identidade do povo brasileiro, por meio de 
um currículo que leve o/a aluno/a reconhecer suas 
origens e a se reconhecer como brasileiro”. (Moura, 2005, 
p. 69). 

 

 Esse reconhecer-se está intimamente relacionado à inclusão, no 

currículo escolar, de um olhar mais diversificado e pluralizado sobre a história 

do país, ao lado da consciência da história e formação étnica de cada 

estudante.  

Ao discorrer sobre a influência exercida pela corrente crítica curricular e 

sua ênfase nas relações de poder na construção e seleção do currículo e na 

reprodução das desigualdades sociais, pela escola, Canen (2005, p.179), 

afirma que esta tendência vai cedendo espaço para novas discussões e 

continua argumentando sobre  

“A necessidade de se compreender o currículo como uma 
seleção cultural impregnada por uma visão de mundo 
branca, masculina, heterossexual e eurocêntrica passa a 
ser a central em estudos curriculares, que buscam pensar 
em currículos alternativos, multiculturais”.  

 

  Para o autor, com a centralidade no conceito de cultura, a partir do 

advento da corrente dos Estudos Culturais, em que se destaca o 

multiculturalismo, é que questões referentes à identidade, formada a partir de 

gênero, raça, etnia, religião, etc., ganham espaços na educação. Isso significa 

uma “ruptura epistemológica, pois rompe com o projeto de modernidade 

assentado sobre a homogeneidade, valorizando em seu lugar, a discussão 

sobre as diferenças” (Canen,2005, p.182). Esta fala vem de encontro ao objeto 

de estudo de nossa pesquisa, pois vemos a Lei 10.639/03 como “canal de 

abertura” para discussão, conhecimento e valorização das diferenças. 

 É preciso discutir, então, até que ponto o racismo influencia o 

desempenho escolar no ensino brasileiro. Tanto na infância, quanto na 
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adolescência, as práticas discriminatórias podem deixar sequelas que, muitas 

vezes são difíceis de serem sanadas. A delicadeza da temática e sua 

gravidade tornam a discussão do assunto tensa. Os encadeamentos 

estabelecidos no âmbito escolar, no que se refere ao ensino aprendizagem, 

não deixam dúvidas sobre sua complexidade, quando se trata da temática 

racial. As relações raciais na escola são, via de regra, caracterizadas por uma 

invisibilidade, seja por parte da maioria dos professores, seja pela comunidade 

escolar, trazendo sérios prejuízos ao desenvolvimento sociocultural e até 

mesmo ao acesso e permanência nas escolas.  

 Louzano (2013a) analisou os dados sobre fracasso escolar (repetência e 

evasão por pelo menos um ano) em diferentes grupos da população brasileira, 

comparando dados obtidos nos questionários respondidos na Prova Brasil, 

aplicada em 2011, aos alunos dos 5os e 9os anos do ensino fundamental. Além 

do teste de conhecimentos, os estudantes devem responder questões sobre o 

histórico escolar pessoal e sobre sua condição familiar. A classificação por cor 

é a mesma adotada pelo IBGE. Alguns dos resultados obtidos mostram que  

“entre os alunos que se declaram pretos no questionário 
socioeconômico da Prova Brasil, 43% já haviam tido 
alguma experiência de fracasso escolar, enquanto 27% 
dos alunos autodeclarados brancos passaram pela 
mesma situação”. (Louzano 2013, p.118) 

 

 A autora encontrou diferenças entre pretos e pardos, sendo os primeiros 

– especialmente os meninos negros - aqueles que apresentaram as mais altas 

taxas de fracasso escolar Louzano, (2013b). 

 Mesmo reconhecendo os progressos verificados no acesso ao ensino 

fundamental, pois a evolução das taxas de escolarização de negros e brancos 

entre os anos de 1992 e 2011 mostra que as diferenças antes observadas no 

acesso ao início da escolaridade quase desapareceram, a autora aponta que o 

processo de exclusão agora “acontece dentro da escola.” (Louzano,2013, p. 

115). 

 Como podemos observar, as diferenças existem e são deveras 

significativas, porém, quando se propõe uma discussão com os professores 
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sobre questões raciais na escola surge, na maioria das vezes, tensão e 

desconforto. Muitos preferem silenciar, ao invés de enfrentar o problema de 

frente. Alguns chegam a negar a existência de racismo na escola. Um passo 

importante na busca de uma educação antirracista é reconhecer a existência 

de atitudes discriminatórias na escola e dar atenção a tais atitudes, quando 

elas ocorrem. O silêncio, por parte do corpo docente, muitas vezes pode levar 

o aluno discriminado a sentir-se abandonado, sem o apoio de um alguém que 

deveria fazer algo para confortá-lo e fortalecer sua estima. 

“A ausência de iniciativas diante de conflitos raciais entre 
alunos e alunas mantém o quadro de discriminação. 
Diante desses conflitos, o silêncio revela conivência com 
tais procedimentos”.  (Cavalleiro, 2001, p.153).   

      

A falta da ação do professor contribui, por vezes, para a revolta do 

aluno, que passa a ser considerado dentro da escola como violento e com o 

estereótipo de agressivo. Dessa forma, a violência racial sofrida pelo estudante 

é desconsiderada e omitida. Casos assim, mostram a urgência para que 

diretores, pedagogos e professores sejam sensibilizados quanto à gravidade de 

tais atitudes, que podem deixar no aluno sequelas que o acompanharão ao 

longo de toda sua vida, como podemos observar nos dados constantes do 

Relatório das Desigualdades Raciais no Brasil 2009/2010 (Paixão, 2011), 

acima já expostos. 

“O padrão brasileiro de relacionamentos sociorraciais 
está imerso no seio de uma ideologia racista, posto estar 
calcado nos fenótipos (cor da pele, tipos de cabelos e 
formas faciais) dos distintos indivíduos e grupos da 
sociedade, conferindo-lhes prestígios e estigmas 
derivados dessas marcas raciais “(Cf. Nogueira, 1985 
[1957]). 

 

 Assumir esta perspectiva microssociológica que reconhece o plano do 

simbólico e do subjetivo na conformação de relações humanas e sociais não 

precisa ser tomado como antagônico a interpretações que também procuram 

incorporar nas análises dimensões históricas, sistêmicas ou estruturais. Na 

verdade, tal dissociação forma um falso dilema. Na dinâmica social, as 
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dimensões simbólicas se consorciam com as estruturas econômicas e políticas, 

ao mesmo tempo, se retroalimentando e gozando de uma autonomia própria.   

 
  

“O padrão brasileiro de relacionamentos sociorraciais 
está imerso no seio de uma ideologia racista, posto estar 
calcado nos fenótipos (cor da pele, tipos de cabelos e 
formas faciais) dos distintos indivíduos e grupos da 
sociedade, conferindo-lhes prestígios e estigmas 
derivados dessas marcas raciais (...). Assumir esta 
perspectiva microssociológica que reconhece o plano do 
simbólico e do subjetivo na conformação de relações 
humanas e sociais não precisa ser tomado com 
antagônico a interpretações que também procuram 
incorporar nas análises dimensões históricas, sistêmicas 
ou estruturais. Na verdade, tal dissociação forma um 
falso dilema. Na dinâmica social, as dimensões 
simbólicas se consorciam com as estruturas econômicas 
e políticas, ao mesmo tempo se retroalimentando e 
gozando de uma autonomia própria”. (PAIXÂO, 2008 p. 
112) 

 
 

Aos educadores, cabe a consciência de que, na escola, não são 

somente os conteúdos das disciplinas que levam ao aprendizado. A vida na 

escola, as relações interpessoais, as atitudes e comportamentos também 

fazem parte da formação dos educandos. 

 

“Hoje, no início do século XXI, a concepção 
contemporânea de currículo é polissêmica, com diversos 
significados, vista como uma construção em processo. 
Atualmente, se entende por currículo um construtor de 
identidades na medida em que junto com o conteúdo das 
disciplinas escolares, com o conhecimento e os saberes 
que ele vincula se adquirem valores, crenças percepções 
que orientam o comportamento e estruturam 
personalidades”. (Abramowicz, 2006, p.3).  

 

 Para que possamos chegar a essa prática polissêmica na construção de 

conhecimentos e identidades, é mister que a escola e todos os atores nela 

envolvidos, busquem uma reformulação de seus valores, conceitos e práticas, 

no reconhecimento e aceitação da diversidade, atuando no sentido de 

desconstruir mecanismos ideológicos que dão sustentabilidade aos mitos da 
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inferioridade do negro e da democracia racial é, portanto, de suma importância 

a readequação do currículo escolar. 

Currículo, palavra originada do latim “Scurrere” (correr, refere-se a curso), é um 

curso a ser seguido. Esta definição sobreviveu e se fortaleceu por muito tempo. 

No entanto, hoje, estudiosos sobre currículos, sobretudo aqueles filiados às 

teorias críticas e pós-críticas, são unânimes em afirmar que o currículo vai para 

além da seleção de conhecimentos e informações retiradas do ““ estoque “” da 

nossa cultura. Isso significa dizer que, além da aplicação dos conteúdos é 

importante considerar as pessoas, suas histórias de vida, referências culturais, 

o contexto social no qual esse currículo está inserido e transitando. O fato é 

que um currículo nesses moldes não pode mais ser concebido dessa maneira. 

Ainda quando entendido como uma simples listagem de dados, essa seleção é 

influenciada pelo tratamento dado a essas informações e pelo valor atribuído a 

esses conhecimentos que são privilegiados em detrimento de outros. Sendo 

assim, entendemos que o currículo depende de escolhas que, perpassando por 

conexões de saber, poder e identidade, extrapolam os limites dos conteúdos e 

atividades curriculares e interferem na configuração de poder das sociedades.  

Entendemos, assim como (Silva 2010, 2011; Macedo, 2008; Apple, 

1994; Gomes; 2008; Moreira,1997, 2008) que, o tipo de conhecimento 

considerado importante no currículo varia segundo o tipo de sociedade que se 

quer construir. Logo, privilegiar alguns conhecimentos em detrimento de outros 

é escolher o que deve e o que não deve ser discutido, o que é e o que não é 

importante na história e cultura. Essa atitude engloba relações de poder que, 

por sua vez, englobam relações identitárias, pois escolhe uma, dentre as várias 

possibilidades de identidade para ser um modelo hegemônico e ideal, é  

demonstração de poder.  

É justamente essa concepção tradicional e parcial de currículo que a lei 

10.639/03 nos ajuda a problematizar. Ela faz o currículo ser pensado na 

perspectiva da diversidade e, portanto, da construção de processos identitários 

que, por sua vez, ocorrem na convivência e negociação com o outro, com 

aquele que é diferente de nós. Incluir as questões étnicorraciais no currículo é 

mais do que reconhecer a diferença. É reconhecer que somos nós quem 
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fabricamos identidades e diferenças no contexto de relações culturais, sociais e 

históricas. 

 A lei é pautada na reivindicação para a inclusão das formas culturais que 

refletem a experiência de grupos que sofreram um processo de colonização e 

de exploração opressor e tiveram suas identidades culturais e sociais 

marginalizadas pela identidade europeia/ocidental dominante. Essa legislação 

institucionaliza o enfrentamento das diferenças étnicorraciais no currículo, 

propondo uma mudança importante que reconhece as questões raciais, ao 

estabelecer conexões entre as relações de saber, poder e identidade, 

rompendo o pacto social de invisibilidade resultante do racismo, que 

historicamente ““apagou”” a história e cultura negra. 

 Pelo exposto, já podemos, com certeza afirmar que a Lei 10.639/03, que 

introduz no currículo escolar a temática da história e das culturas africanas, foi 

um ganho para a sociedade, resultado de muita militância dos movimentos 

negros, que sempre tiveram como foco central a concretização de ações 

afirmativas, resgatando valores até então deixados à margem da sociedade. 
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 3. AFRODESCENDÊNCIA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL   

 Vimos então, que desde a Constituição Federal de 1988, a sociedade 

brasileira tem conseguido a oficialização de direitos, fruto da longa história de 

militância do movimento negro. 

 Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEn) em 1996, o MEC publicou orientações curriculares para cada uma das 

etapas da educação básica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

para o ensino fundamental e para o ensino médio introduziram a proposta dos 

temas transversais como forma de permitir que o currículo abordasse questões 

como o meio ambiente e as relações humanas na escola. Um dos pontos 

apontados, diz respeito à diversidade cultural. Os PCNs propunham que tais 

assuntos fossem trabalhados em diversas disciplinas e de forma transversal 

sem que, para isso, precisassem constituir-se em novas disciplinas adicionadas 

ao currículo.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, um dos objetivos 

principais do Ensino Fundamental e Médio, relaciona-se à necessidade de que 

estudantes e professores devam reconhecer e valorizar a “pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro”, e, ao mesmo tempo, conhecer também os 

“aspectos socioculturais de outros povos(...)posicionando-se contra qualquer 

discriminação”(MEC/SEF,1998,p. 55).  Neste caso, a própria LDB já 

determinava que a abordagem da história do Brasil nas escolas deveria “levar 

em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 

povo brasileiro,” (Lei nº 9394/96, art. 25, § 4º), entendidas nos termos 

empregados pela lei como as “matrizes indígena, africana e européia”3. Esses 

elementos foram sintetizados em um dos pressupostos centrais para o ensino 

da História defendidos pelos PCNs. 

¨Os Parâmetros Curriculares Nacionais, portanto, para a área de História 

destacam os compromissos e as atitudes de indivíduos, de grupos e de povos 

na construção e na reconstrução das sociedades, propondo estudos das 

                                                            
3(Lei nº 9394/96, art. 25, § 4º). 
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questões locais, regionais, nacionais e mundiais, das diferenças e 

semelhanças entre culturas, das mudanças e permanências no modo de viver, 

de pensar, de fazer e das heranças legadas por gerações¨. (MEC/SEF 1998, p. 

60) 

Tal perspectiva parece ser contemplada também pelas indicações de 

que os estudos sobre as relações estabelecidas entre sociedades e grupos – 

localizados em dimensões temporais e espaciais sincrônicas ou diacrônicas – 

devam ser caracterizadas pelo respeito e reconhecimento das “semelhanças e 

diferenças, continuidades e descontinuidades, conflitos e contradições 

sociais”4.  

Talvez envolvendo esta iniciativa esteja também um outro princípio: 

aquele do entendimento sobre a alteridade. A percepção da alteridade está 

relacionada à distinção, de modo consciente, das diferenças, das lutas e dos 

conflitos internos aos grupos sociais ou presentes entre aqueles que vivem ou 

viveram em outro local, tempo ou sociedade. Também está relacionada à 

construção de uma sensibilidade ou à consolidação de uma vontade de acolher 

a produção interna das diferenças e de moldar valores de respeito por elas. 

(MEC/SEF, 1998, p. 44.) 

 Na realidade, desde a década de 70, o ensino das culturas e da história 

africana já vinha sendo discutido e trabalhado em alguns programas de 

instituições não governamentais, por especialistas e militantes do movimento 

negro. 

Silva (2001) havia apontado que o negro é representado nos currículos, 

materiais pedagógicos e especificamente no livro didático como cidadão 

abstrato, ocultando suas diferenças e contradições. Ela chamava atenção para 

a diversidade de experiência da vida cotidiana dos personagens negros, bem 

como para suas diferentes manifestações culturais, sociais, linguisticas, 

religiosas, mostrando como tudo isso era desconsiderado nos materiais 

didáticos. 

                                                            
4( MEC/SEF, 1998, p. 43.) 
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Segundo Munanga (2001), a falta de identificação do negro com a 

educação que lhe é imposta, explica o alto coeficiente de repetência e evasão 

escolar do aluno negro, em relação ao aluno branco, demonstrando, portanto, 

que urge uma educação que busque a inclusão desses, a partir de um ensino-

aprendizagem que reflita a realidade da camada dita inferior e excluída.  

A invisibilidade da cultura negra e a deformação do negro, no livro e nos 

materiais didáticos foi revelada por diversos estudos,  demonstrando que os 

materiais utilizados não valorizam as contribuições culturais e as 

especificidades étnicas, tanto dos sujeitos negros como de indígenas que 

também vive um processo de invisibilidade na escola brasileira.  

Fanon (1961, p. 28) cita em seu livro “Condenados da Terra” que a 

multiculturalidade deverá romper com o estatuto colonial instituído no contexto 

da escravidão, pois sem essa quebra de paradigma não há uma educação 

diferente. O autor lembra que a escola não poderá partir das relações 

dominador-dominado para iniciar e conduzir as abordagens sobre o negro. É 

necessário lembrar quem foram os negros antes de serem colonizados, pois 

essa lacuna encontra-se ainda presente na formação dos educadores e em 

suas práticas de ensino e, mesmo inconscientemente, cooperam para que não 

seja possível romper a relação existente com o estatuto colonial. 

 Ainda hoje, o continente africano é visto, apenas, como um espaço de 

grandes guerras entre as tribos. Dificilmente, nos é apresentado em seu 

conjunto de riquezas naturais, vistas até hoje, e aquelas que existiram em 

tempos de alguns impérios, reinos ou sociedades e, nem tampouco, nos 

relatam os enormes saques cometidos pelos europeus, durante o processo de 

colonização. Uma visão mais crítica do vasto continente Africano e dos legados 

que herdamos dele, é fundamental para dar subsídios ao questionamento da 

imagem estereotipada da cultura negra herdada do passado e contribuir para 

uma auto-imagem positiva dos afrodescendentes em sua socialização.  

O educador que opta por discutir os saberes, a partir das culturas 

distintas, deixa de transmitir apenas o saber sistematizado para construir 

experiências concretas que permitam, ao educando, a possibilidade de ser ver 

retratado nesse saber. Os professores, em geral, são produtos de uma 

educação eurocêntrica e, em função disto, reproduzem consciente ou 

inconscientemente, os pensamentos que permeiam a sociedade.  
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Além disso, os educadores atuais são frutos de modelos de formação 

profissional em que se exigem principalmente o conhecimento de objetivos de 

aprendizagem e metodologias, não considerando como parte de sua 

incumbência a seleção explicita dos conteúdos culturais. Essa tradição 

contribuiu de forma decisiva para deixar em mãos de outros (em geral, das 

editoras de livros didáticos) os conteúdos que devem integrar o currículo, 

criando-se assim, uma tradição na qual os conteúdos apresentados nos livros 

didáticos aparecem como os únicos possíveis a subsidiar o trabalho 

desenvolvido. 

 A divulgação dos PCNs contribuiu para reforçar e conferir legitimidade 

ao processo de questionamento dessas tradições nas redes de ensino, pois o 

tema transversal da diversidade cultural acolhe muitas das propostas que 

procuravam superar o processo de desconhecimento, invisibilidade e os 

preconceitos em torno da África e de suas africanidades.  

 Porém, esse movimento ainda foi considerado insuficiente para que as 

escolas públicas implantassem o Ensino de História da África nos currículos 

escolares, de forma mais sistematizada. Os Parâmetros não tinham o caráter 

de obrigatoriedade e os temas transversais não foram amplamente adotados 

pelas escolas. Com a mudança na composição do Conselho Nacional de 

Educação, que incluiu representantes dos movimentos negro e indígena, o 

tema foi trabalhado no âmbito da Câmara de Educação Básica e deu origem ao 

Parecer 03/2204, de 10 de março, do Conselho Pleno do CNE, atendendo aos 

propósitos expressos na indicação CNE/CP 6/2002, destinado aos 

administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de 

estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores 

e a todos os implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de 

interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de ensino, com 

orientações no que diz respeito às relações étnico-raciais, ao reconhecimento e 

valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à diversidade da nação 

brasileira, ao igual direito a educação de qualidade, comprometida com a 

formação para a cidadania. Tratando de política curricular, fundada em 

dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, 
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buscando combater o racismo e as discriminações que atingem 

particularmente, os negros.  

 Nesta perspectiva, propondo a divulgação e produção de 

conhecimentos, a formação de atitudes posturas e valores que eduquem 

cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnicorracial, na busca de uma 

reeducação nas relações étnicorraciais, sociais, pedagógicas, procedimentos 

de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e 

explícitos da educação oferecida pelas escolas, para uma convivência 

harmoniosa entre os diferentes grupos, sejam eles, descendentes de africanos, 

de europeus, de asiáticos, e povos indígenas é que está inserido o Parecer. 

Salientando que, as condições materiais das escolas e de formação de 

professores são questões indispensáveis para uma educação de qualidade, 

para todos, assim como o é o reconhecimento e valorização da história, cultura 

e identidade dos descendentes de africanos. Atribuindo aos estabelecimentos 

de ensino, a responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido de tratar 

a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a 

construção da nação brasileira, propondo ações que assumam o princípio da 

Consciência Política e Histórica da Diversidade, do Fortalecimento de 

Identidades e de Direito, e das Ações Educativas de Combate ao Racismo e a 

Discriminações, fiscalizando de modo que, no seu interior, os alunos negros 

deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo dos quais são 

vítimas.     

 A Seppir (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial) foi criada pelo Governo Federal no dia 21 de março de 2003. Como 

antecedentes da conquista desse órgão, o povo negro brasileiro percorreu um 

longo caminho, que se inicia na resistência da população africanasubmetida ao 

regime escravista que, no Brasil, teve a duração de, aproximadamente, 380 

anos até a abolição do trabalho escravo no final do século 19. o século 20 é 

marcado pela participação da população negra nas lutas do povo brasileiro por 

democracia, justiça social e a organização política dos movimentos negros, 

culminando,  em novembro de 1995, na cidade de Brasília, com a Marcha 

Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida reunindo cerca 

de 30 mil pessoas. 
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 Esta mobilização, organizada pelo Movimento Negro, propiciou a 

articulação de projetos institucionais, voltados para os direitos culturais, 

econômicos e sociais da população negra brasileira. Nessa perspectiva, outro 

momento importante que consolida a necessidade de um organismo de poder 

político voltado para a implementação dessas políticas foi à participação 

intensa e ativa dos movimentos sociais e do Governo Brasileiro, na 3º 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação, Xenofobia e 

Intolerâncias Correlatas, realizada na cidade de Durban, África do Sul, em 

2001. 

 O Plano de Ação aprovado em Durban, além de fortalecer o processo 

político para a criação da Seppir, tornou-se uma referência importante e incide 

nas linhas de atuação da Secretaria, órgão de assessoramento direto e 

imediato ao Presidente da República na coordenação de políticas para a 

promoção da igualdade racial, tendo como finalidades: 

- Formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a 

promoção da igualdade racial; 

- Formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de 

promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos 

étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e 

demais formas de intolerância; 

- Articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, 

voltados à implementação da promoção da igualdade racial; 

- Coordenação e acompanhamento das políticas transversais de governo para 

a promoção da igualdade racial; 

- Planejamento, coordenação da execução e avaliação do Programa Nacional 

de Ações Afirmativas; 

- Acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e 

definição de ações públicas que visem o cumprimento de acordos, convenções 
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e outros instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos 

à promoção da igualdade e combate à discriminação racial ou étnica.  

 Em 2007, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 

Continuada, iniciou uma discussão para a elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, tendo como temática a lei 10.639/03 e, em parceria 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) foi realizada uma oficina de trabalho para traçar um panorama e 

discutir sobre a implementação da lei no Brasil. 

  Como resultado, foi elaborada uma proposta para o Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das 

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

e Africana – lei 10.639/03.  

 O documento, elaborado pelo grupo de trabalho interministerial 

composto por quarenta pesquisadores e ativistas do campo das relações 

étnico-raciais na educação, foi instituído por iniciativa do Ministério da 

Educação (MEC) através da portaria interministerial MEC/MJ/SEPPIR nº. 605 

de 20 de maio de 2008. A proposta deveria articular-se com o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e servir como referencial para um plano 

de Estado. Nesse sentido, as ações para a educação das relações étnico-

raciais deveriam ser conteúdos do processo de revisão do Plano Nacional de 

Educação (PNE) de 2001-2011 e da elaboração do futuro PNE (2012-2022), 

possibilitando o estabelecimento de metas que garantam o cumprimento da lei 

10.639/03. 

 O argumento do plano partiu do princípio de que, para democratizar a 

educação é preciso mobilizar toda a sociedade, além disso, o MEC, por 

intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAd) e de suas outras secretarias, tem como missão promover a união de 

esforços com os governos estaduais e municipais, organizações não- 

governamentais (ONGs), movimentos sociais, sindicatos, associações 

profissionais, instituições de pesquisa, contando com a colaboração de 

organismos internacionais, para ampliar o acesso, garantir a permanência e 

contribuir para o aprimoramento de práticas e valores que respeitem, 
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reconheçam adequadamente e privilegiem a diversidade de experiências 

étnicorraciais. 

 A lei 10.639/03 surgiu com o propósito da promoção, valorização e 

reconhecimento da diversidade étnico-racial na educação brasileira, a partir do 

enfrentamento estratégico de culturas e práticas discriminatórias e racistas 

institucionalizadas, presentes no cotidiano das escolas e nos sistemas de 

ensino que excluem e penalizam crianças, jovens e adultos negros e 

comprometem a garantia do direito à educação de qualidade para todos.  

 O plano objetiva a promoção da institucionalização da lei 10.639/03, no 

âmbito de todo o MEC e nas gestões educacionais de municípios, estados e do 

Distrito Federal, garantindo condições adequadas para o seu cumprimento 

como política de Estado. Para isso, reforça o papel de promotor e indutor do 

MEC, com relação à efetiva implementação dessas diretrizes curriculares nos 

sistemas de ensino estaduais e municipais. O plano partiu de um panorama da 

criação da lei 10.639/03 no país, observando que os Conselhos de Educação, 

as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e o próprio Ministério da 

Educação não vinham trabalhando de forma sistemática e integrada para 

divulgar e criar as condições sistêmicas para a efetiva aplicação da referida lei. 

“As informações disponíveis sobre a implementação das 
diretrizes curriculares nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais revelam que, apesar da riqueza de 
muitas experiências desenvolvidas nos últimos anos, a 
maioria delas restringe-se à ação isolada de profissionais 
comprometidos (as) com os princípios da igualdade racial 
que desenvolvem a experiência a despeito da falta de 
apoio dos sistemas educacionais. A consequência disto 
são projetos descontínuos com pouca articulação com as 
políticas curriculares, de formação de professores e de 
produção de materiais e livros didáticos, sofrendo pela 
falta de condições institucionais e de financiamento”. 
(MEC/SECAD, 2008) 

 

 Em 2008, o Grupo de Trabalho Interministerial, responsável pela 

proposta do Plano Nacional, realizou seis encontros denominados “Diálogos 

Regionais”, nos quais gestores municipais e estaduais dos sistemas de ensino, 

representantes do movimento negro, representantes dos Núcleos de Estudos 

Afro-Brasileiros (NEAB`s) e membros do próprio GT discutiram e analisaram as 
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metas, estratégias e os obstáculos regionais na construção de um Plano de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnicorraciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (PNIL).   

 Os encontros permitiram uma melhor observação dos obstáculos a 

serem superados para uma educação que efetivamente leve em consideração 

a diversidade étnicorracial existente no país.  Os participantes foram 

estimulados a manifestar seus conhecimentos sobre a temática e suas 

opiniões, em relação a diferentes aspectos associados à elaboração de uma 

proposta de plano e apontaram suas principais expectativas em relação à 

implementação da lei 10.639/3, sendo o MEC, o principal ator responsável pela 

implementação do projeto. Segundo os gestores, gestoras e representantes 

dos movimentos sociais, podemos entender que a colaboração entre os entes 

federados, considerando a não-regulamentação, até hoje, do regime de 

colaboração previsto na Constituição e as atuais condições institucionais, 

somente avançará a partir do momento em que o Ministério da Educação 

exerça um papel pró-ativo na construção dessas parcerias. 

 A segunda grande expectativa expressa pelos participantes dos 

Diálogos, diz respeito à necessidade de superação das dificuldades de 

compreensão do campo conceitual, relativas às relações étnico-raciais. Os 

partícipes, na sua grande maioria, confirmaram que convivem com práticas 

discriminatórias e racistas e não se julgam suficientemente “capacitados” para 

ministrarem conteúdos relativos à temática e, nem tampouco, para lidarem com 

as situações cotidianas decorrentes dessas práticas. 

 Uma terceira expectativa está intimamente ligada à compreensão do 

papel, da função e das responsabilidades dos diversos atores presentes no 

próprio processo de construção do plano e, posteriormente, em sua 

implementação. (PNIL, 2008).  
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 Segundo dados fornecidos pelo MEC/SECAD5, as ações para a 

implementação da lei 10.639/03 foram desenvolvidas através das seguintes 

estratégias: 

 A -Projetos Inovadores de Curso (PIC’s): Os projetos integram o 

Programa Diversidade na Universidade (2002) e 65% dos seus recursos foram 

investidos no apoio financeiro a cursos preparatórios para vestibulares 

populares e comunitários voltados para afro-brasileiros e indígenas. 

Atualmente, em caráter experimental, outra linha de ação do Programa apoia 

Projetos Inovadores de Fortalecimento de Negras e Negras no Ensino Médio, 

em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, sendo sua formatação 

similar aos Projetos Inovadores de Cursos que procuram fortalecer 

experiências voltadas ao diagnóstico e à superação da situação da 

desigualdade racial e social vividas por estudantes negros no sistema formal de 

ensino.  O projeto estendeu-se para os territórios quilombolas. 

 B -Auxílios a estudantes universitários: O programa diversidade na 

universidade garantiu bolsas para permanência de alunos egressos dos PIC`s. 

Os auxílios aos estudantes viabilizaram a participação destes em cursos de 

formação de professores e no desenvolvimento de materiais didáticos relativos 

à implementação da lei, apresentado por meio de dois editais do Uniafro nos 

anos de 2005 e 2006. 

 C - Fóruns Estaduais: Estímulo do MEC/SECAD para a criação dos 

Fóruns Estaduais de Educação e Diversidade Étnicorracial. Entre os anos de 

2004 e 2005 foram realizadas 21 reuniões, em diferentes estados da 

federação, com o objetivo de articular secretarias estaduais e municipais de 

educação (SEE e SME), núcleos de estudos afro-brasileiros (NEAB’s), 

organizações do movimento negro, Consed e Undime; Cadara. (SECAD/MEC, 

2008, p.10). 

 D - Formação de Professores: A formação continuada de professores 

e educadores foi desenvolvida por meio do Programa Uniafro que, entre outras 

ações, financiou cursos presenciais, coordenados pelos Núcleos de Estudos 

                                                            
52008, p.13 
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Afro-Brasileiros (NEAB`s), além do curso de ensino à distância Educação-

Africanidades Brasil, ministrado pela UnB, e pelas oficinas de Cartografia sobre 

Geografia Afro-brasileira e Africana. A Cor da Cultura é um projeto educativo 

de valorização da cultura afro-brasileira por meio de programas audiovisuais, 

fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 

(Seppir), a Fundação Cultural Palmares (FCP), Canal Futura, Petrobras e 

Centro de Informação e Documentação do Artista Negro (Cidan), contendo 

conjunto de materiais produzidos em parceria com a Fundação Roberto 

Marinho, com o Jogo Heróis de Todo Mundo, CD de música intitulado Conguê, 

quatro DVDs, três livros para professores e um livro didático (Memória das 

Palavras). Segundo Relatório de Avaliação do Programa Diversidade “esse 

material não foi editado pelo Programa, apenas distribuído, principalmente para 

as instituições executoras dos PICs”.  

 Em vista desse conjunto amplo de iniciativas adotadas por diversos 

órgãos federais, acreditamos ser urgente conhecer e compreender quais 

estratégias estão sendo utilizadas pelos gestores dos órgãos centrais das 

redes de ensino, responsáveis pela formação continuada;  pelos gestores das 

escolas e professores e na atuação cotidiana em sala de aula, para aplicação 

da Lei 10.639/03 no currículo efetivamente desenvolvido nas escolas. Nossa 

proposta de pesquisa procura tocar nesse ponto, investigando como ocorre 

esse processo em duas escolas públicas de ensino médio da cidade de São 

Paulo.  
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4. A PESQUISA  

         Nossa intenção foi desenvolver uma investigação tendo como objeto de 

pesquisa, a forma como a inclusão do tema da história e da cultura africana no 

currículo escolar, ocorre em duas escolas da rede estadual de ensino médio de 

São Paulo. A pesquisa ouviu os profissionais responsáveis pela supervisão e 

gestão das escolas, além de  outros quatro professores de disciplinas diversas, 

sobre esse tema que abrange, tanto as práticas de ensino em sala de aula, 

como também, as relações humanas que acontecem no cotidiano das escolas.   

 Os principais objetivos da pesquisa foram: 

- Identificar quais programas e ações estão em andamento no âmbito da 

Diretoria de Ensino, que visam implementar a lei 10.639/03; 

- Revelar as possibilidades e dificuldades enfrentadas para a aplicação da 

Lei 10.639/03 

- Ouvir alguns professores envolvidos com o tema sobre suas 

experiências no trabalho com os alunos. 

 Estudar a atuação de professores e das equipes gestoras, tanto na 

Diretoria de Ensino, quanto nas escolas, nos levou a refletir sobre os 

pressupostos políticos que embasam sua prática, bem como, a nossa própria 

atuação no coletivo e cotidiano escolar. A pesquisa, portanto, assumiu a 

conotação de formação, pesquisar para conhecer, formar e aprimorar 

conceitos, informações e tendências num determinado tempo histórico e social. 

Severino6 observa que: 

“[...] o caráter pessoal do trabalho do pesquisador tem 
uma dimensão social, o que confere o seu sentido 
político. Esta exigência de uma significação política 
englobante implica que, antes de buscar-se um objeto de 
pesquisa [...] já deve ter pensado no mundo, indagando-
se de sua situação, bem como da situação do seu projeto 
e de seu trabalho, nas tramas políticas da realidade 
social”.  

                                                            
6(Severino, 2007,p.215) 
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Franco7 também enfatiza a relação do pesquisador com o objeto de 

pesquisa quando estabelece que, a metodologia não pode ser apenas um 

instrumento de coleta de dados, estático e fixo, mas deve ser entendida como 

“um processo que organiza cientificamente todo o momento reflexivo, do sujeito 

ao empírico e deste ao concreto até a organização de novos conhecimentos.”  

 A escolha pelo método qualitativo está respaldada no desenvolvimento 

de um trabalho cujo foco principal é a percepção dos profissionais sobre o 

cotidiano da ação docente no ambiente escolar e sobre o significado da 

introdução desse novo tema no currículo escolar. A dimensão qualitativa se 

refere à busca de significados para essas percepções sobre a prática educativa 

e sobre as formas adotadas para organizar a ação na direção da superação 

dos problemas encontrados. 

A metodologia qualitativa possibilita desvelar a complexidade e as 

contradições de fenômenos singulares, lidar com a imprevisibilidade e a 

originalidade criadora das relações interpessoais e sociais. Outro ponto 

pertinente, para justificar a escolha pelo método qualitativo, diz respeito à 

preocupação com as peculiaridades típicas e pertinentes da educação, visto 

que “situa a pesquisa bem dentro das atividades normais dos profissionais da 

educação, seja ele professor, administrador, orientador, supervisor, avaliador, 

etc.”,8 defendendo a ideia de que a pesquisa deve aproximar-se “da vida diária 

do educador, em qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um instrumento 

de enriquecimento do seu trabalho.”9 

O método, visto sob esta perspectiva, vai muito além de um rol de 

técnicas, instrumentos e procedimentos aplicados de maneira objetiva e 

racional, para expressar valores, expectativas, crenças e ideologias trazidas 

pelo pesquisador em relação ao problema a ser pesquisado. Neste sentido, 

(Soares (1992, p.126) ressalta que: 

                                                            
7(2003,p.191) 
8(André e Ludke, 1986, p.2 (a) 
9(André e Ludke, 1986, p.2 (b) 
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“[...] este novo momento, na verdade, considera a 
subjetividade como fonte de informação. [...] partimos da 
neutralidade pretendida, passamos a não neutralidade 
reconhecida ou até suportada, para chegarmos a não 
neutralidade valorizada. A não neutralidade valorizada é 
o reconhecimento do eu como objeto de pesquisa 
possível, porque, na verdade, o eu somos nós”.  

 

  Partindo do texto acima, o “eu” manifesta-se desde os primeiros passos 

da pesquisa, seja na escolha do tema, do referencial teórico, na coleta de 

dados, ou na interpretação e análise dos materiais colhidos. Como afirma 

(Chizzotti 2006, p.26): 

“[...] o pesquisador busca a teoria do conhecimento mais 
cabal, que seja apta para explicar a relação entre aquele 
que conhece e as coisas que são conhecidas. Isto 
significa que a pesquisa segue uma teoria articulada que 
contêm princípios, fundamentos lógicos e 
epistemológicos que sustentam a análise da realidade e 
tem alcance e valor esclarecedor universal [...]”. 

 

 Ressalta ainda Chizzotti10, a importância de se pesquisar o cotidiano e 

afirma que este “não pode ser pensado como conceito neutro, indiferente, 

desprovido dessas injunções ideológicas como se fosse um lugar homogêneo a 

todas as experiências humanas”, mas que nas relações estabelecidas no fazer 

pessoal e profissional o que se percebe “é muito mais o espetáculo visível de 

conflitos sociais que se dão nos bastidores das relações sociais e que 

denunciam a vida ordinária.”  

 A parte empírica do trabalho de investigação está sendo realizada em 

duas escolas públicas estaduais que atendem ao ensino médio, localizadas na 

zona norte de São Paulo e pertencentes à mesma diretoria de ensino. Essa 

rede organiza-se pela agregação de escolas jurisdicionadas por região, 

segundo critérios geopolíticos e administrativos. Foram relevantes para a 

escolha das instituições, não só a facilidade de acesso, como também, a 

disponibilidade dos profissionais em abrirem suas portas, possibilitando a 

realização da pesquisa de campo.  

                                                            
10( Chizzotti, 2004,p.88) 



 

36 
 

A zona norte da cidade, devido a sua extensão, possui duas diretorias 

de ensino, entre as quais, está a Diretoria de Ensino onde se realiza nossa 

pesquisa. A região apresenta grande disparidade econômica entre os bairros 

que compõem sua jurisdição. Devido à sua facilidade estratégica de 

localização, por ser recortada por diversas rodovias federais e apresentar um 

pólo comercial considerável, além disso, recebe diversos grupos populacionais, 

como os bolivianos que, nos últimos cinco anos, chegaram ao Brasil em busca 

de oportunidades de emprego e moradia.  

A Diretoria de Ensino abrange 70 escolas públicas e 120 escolas 

particulares, sendo que 24 escolas públicas atendem ao Ensino Médio no 

período diurno e 14 escolas ofertam a mesma etapa no período noturno.  

 Em relação aos funcionários, a Diretoria de Ensino possue 

aproximadamente 100 colaboradores docentes designados para exercerem 

funções administrativas ou pedagógicas, funcionários do quadro de serviços 

escolares, especialistas e os supervisores. Quanto à equipe de supervisão, o 

módulo estabelecido pela é de 21 Supervisores efetivos, titulares de cargo. 

A pesquisa coletou dados por meio de entrevistas com profissionais 

sediados na Diretoria de Ensino e nas duas escolas selecionadas e consultas a 

diversos documentos.  

A análise documental, segundo (André e Ludke,1986, p.39), é uma 

importante fonte de informações na pesquisa qualitativa. 

 

“Os documentos constituem também uma fonte poderosa 
de onde podem ser retiradas evidências que 
fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 
Representam ainda uma fonte natural de informação. 
Não são apenas uma fonte de informação 
contextualizada, mas surgem num determinado contexto 
e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”.  

 

As entrevistas foram realizadas com apoio de um roteiro, vide em anexo, 

e gravadas em áudio, após a autorização dosentrevistados. Antes do início da 

pesquisa juntos aos educadores, todos os pontos foram devidamente 
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esclarecidos e, em seguida apresentado, um termo de livre consentimento, 

seguindo as orientações das normas éticas de pesquisa. A autorização para a 

realização da investigação já fora obtida, anteriormente, junto à Diretoria de 

Ensino.  

Os documentos coletados na Diretoria de Ensino e nas duas escolas, 

que se referem ao tema da lei 10.639/03, foram considerados, no momento das 

entrevistas, no sentido de se verificar, até que ponto as orientações dos 

educandos estão sendo adotadas no trabalho pedagógico desenvolvido nas 

escolas.  

Depois de transcritas as falas, as respostas foram analisadas segundo 

categorias a serem definidas. O método de análise foi qualitativo, considerando 

a inserção e a responsabilidade de cada respondente quanto ao trabalho 

desenvolvido junto aos alunos das duas escolas.  

 

4.1 A pesquisa de campo 

 A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas: a primeira consistiu 

na visita e coleta de informações junto à Diretoria de Ensino selecionada e a 

segunda correspondeu ao nosso contato pessoal junto aos professores de 

duas escolas de ensino médio. 

 Na primeira fase, fomos orientados a procurar a oficina pedagógica, 

sendo este, o departamento responsável pelas ações pedagógicas e pela 

formação continuada, tanto de professores, quanto de gestores das escolas, 

além da proposição de projetos desenvolvidos pelas unidades. Assim, 

entramos em contato com as professoras responsáveis pela área, sendo uma 

historiadora e uma socióloga que desempenham a função de “professor 

coordenador da oficina pedagógica”(PCOP). Fomos muito bem recebidos pelas 

educadoras que, prontamente, colocaram-se à disposição para colaborar com 

a nossa pesquisa. Ficou acordado que utilizaríamos e enviaríamos um 

questionário, a ser respondido e devolvido posteriormente via e-mail.  

Nossa intenção ao enviar o questionário, foi a de obter informações 

sobre os projetos realizados pela Diretoria de Ensino relacionados à 
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implementação da Lei 10.639/03 nas escolas e, sobretudo, como vem sendo 

desenvolvida a formação continuada dos professores sobre a referida Lei. 

 A segunda fase correspondeu à coleta de dados em duas escolas de 

ensino médio. Procuramos nos informar sobre quais instituições se adequariam 

ao perfil indicado, ou seja, quais estariam desenvolvendo algum trabalho junto 

aos alunos que tivesse ligação com o que é proposto na Lei 10.639/03. Em 

seguida recebemos, pela  Diretoria, a indicação de uma escola conhecida por 

seu trabalho desenvolvido com base nesta legislação “Escola A”11. A outra 

escola “Escola B” foi escolhida pelo interesse demonstrado, da direção e  

coordenação, a partir do convite feito pelo pesquisador. 

Quando entramos em contato com a Escola A, que havia sido 

recomendada pela Diretoria de Ensino, fomos igualmente muito bem recebidos 

pela diretora da instituição que, prontamente, se dispôs a participar da 

pesquisa. Inicialmente o plano de investigação previa a realização de uma 

entrevista com um professor de cada escola, no entanto, a diretora da Escola A 

indagou sobre  a possibilidade de ouvir mais de um professor, visto que haviam 

muitos educadores na escola envolvidos com essa temática. Ficou, então 

estabelecido que ouviríamos três professores daquela escola, o que nos 

possibilitaria uma visão mais ampla do trabalho ali desenvolvido. Na outra 

escola, porém, mantivemos a proposta inicial de ouvir somente um profissional. 

Conforme o combinado anteriormente com a direção, o roteiro de entrevistas, 

com as questões a serem abordadas, foi enviado previamente para que os 

gestores pudessem decidir quais professores indicariam para serem 

entrevistados. 

A escola A pediu que fôssemos até lá no dia 19 de novembro de 2012, 

às 13:00 horas. Quando chegamos à escola, meu pai (aquele que me auxiliou 

no registro do áudio) e eu fomos recebidos pela professora coordenadora do 

ensino fundamental, que nos levou à sala dos professores, onde estavam 

todos, dentro do seu horário de trabalho coletivo, reunidos. Esta nos 

apresentou ao grupo e  solicitou que fizéssemos um breve relato sobre minha 

pesquisa. Em uma rápida explanação, disse qual o objetivo de minha 

                                                            
11No texto, os entrevistados são numerados de 1 a 4 e as escolas como escolas A e B. 
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investigação e enfatizei quão importante seria a participação dos professores 

em um processo como esse. 

A professora coordenadora nos encaminhou para outra sala e pediu que 

aguardássemos aos professores que seriam entrevistados. Esse local possuia 

uma peculiaridade curiosa, pois uma de suas paredes laterais era de vidro, 

com a visão em direção à sala vizinha, contendo um armário, uma mesa e uma 

senhora sentada, que ficou nos observando durante todo o tempo em que 

estivemos lá. Os três educadores escolhidos vieram juntos, permitindo que um 

presenciasse a fala do outro, durante as entrevistas consecutivas. Enquanto 

realizávamos os diálogos, tivemos duas interrupções: a primeira, por conta de 

uma professora que parecia procurar algum documento em uma mesa, na sala 

em que estávamos e a segunda, em virtude da entrada de um casal, sendo que 

o homem caminhou em direção à mesa na qual ocupávamos e, abrindo às 

gavetas procurou algumas chaves, em seguida e, após verificar as três 

gavetas, o casal se retirou da sala. 

Tivemos a colaboração de uma professora de Artes, titular de cargo, 

uma professora de Educação Física, também titular de cargo e um professor de 

Filosofia, temporário. Durante as entrevistas, soubemos que a escolha de 

quem iria participar da pesquisa se deu nos momentos em ficamos 

aguardando. De uma maneira geral, os professores foram muito colaborativos, 

pois embora não tivessem tido tempo para uma reflexão prévia, expuseram 

suas ideias sobre todos os aspectos questionados. Ficamos na escola cerca de 

uma hora e todos os professores, após autorizarem a gravação em áudio das 

entrevistas, foram informados de que, mediante a autorização deles,  

posteriormente receberiam as transcrições de suas falas. 

Estivemos na Escola B, no dia 30 de novembro e chegamos lá as 14:00 

horas. Logo, em seguida, meu pai que me acompanhou mais uma vez e eu, 

fomos recebidos pela diretora da escola e pela professora coordenadora do 

ensino médio, que nos conduziu à sala da coordenação, onde ocorreria a 

entrevista. Mais tarde, a professora coordenadora nos apresentou o professor 

que ela havia indicado. O educador sugerido é formado em geografia, possui o 

cargo temporário e, logo de inicio, mostrou-se muito contente poder participar 
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de nossa pesquisa. Era nítido que aquele professor havia se preparado, havia 

refletido sobre a temática que iríamos abordar e sobre as questões que iríamos 

discutir, pois fundamentou suas respostas com base em autores, como Milton 

Santos. O professor justificou que muito de seu conhecimento sobre as 

relações étnicorraciais é fruto de sua militância no PT (Partido dos 

Trabalhadores), e que ele tenta trazer para dentro da escola, através de sua 

atuação profissional, o despertar da consciência crítica, fundamental para a 

transformação social. Estivemos na escola por 30 minutos, a entrevista 

transcorreu harmoniosamente, em um ambiente silencioso, muito agradável e 

com relação à postura do professor entrevistado, só podemos elogiá-lo e 

agradecê-lo por tamanha colaboração e tão ricas experiências relatadas. Mais 

uma vez, ficou acertado que a transcrição seria enviada posteriormente. 

 

4.2. O que dizem os entrevistados 

4.2.1 As respostas da Diretoria de Ensino 

 

Respondendo à primeira questão (questionário e respostas em anexo), 

foram citados os dois projetos que foram desenvolvidos pela Secretaria 

Estadual de Educação, para dar continuidade à implementação da Lei 

10.639/03, depois do projeto “São Paulo educando pela diferença para a 

igualdade: o Projeto África em nós e na sala de aula e Diálogo: Superação da 

Discriminação Racial no Ambiente Escolar”.As professoras descreveram o 

desenvolvimento do primeiro projeto, resultado de uma parceria entre as 

Secretarias de Estado da Cultura e da Educação, sendo repassado pelas 

Diretorias de Ensino para suas respectivas escolas. Mencionaram a proposta 

de diálogo na superação da discriminação racial em sala de aula, 

demonstrando conhecimento sobre o tema e informando sobre a existência de 

ações na proposta de implementação da lei. 

Quanto a convênios existentes para repasse de algum projeto municipal 

ou federal, a resposta obtida foi a seguinte: 
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“A Diretoria de Ensino é responsável pelo repasse dos 
projetos que a Secretaria da Educação firma com outras 
secretarias, empresas privadas ou governo federal. 
Podemos citar como exemplos: A Cor da Cultura e 
atualmente a 6ª edição do prêmio “Educar para a 
Igualdade Racial: Experiências de Promoção da 
Igualdade Étnico-racial no Ambiente Escolar”, uma 
realização do Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdades – CEERT, em parceria com a 
Secretaria da Educação, Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial e Governo Federal”. 
(entrevistada 1) 

 

Como podemos observar na fala das professoras, a Diretoria de Ensino 

é responsável pelo repasse, tanto de projetos advindos da Secretaria de 

Educação, quanto dos resultantes de parcerias com outras secretarias e 

entidades não governamentais, demonstrando uma recepção a diversas visões 

sobre o tema. 

 A terceira questão dizia respeito aos nos programas de formação 

desenvolvidos sobre essa temática. Foram citadas diversas ações de formação 

desenvolvidas durante o ano, como se verifica na resposta abaixo: 

“Ações de formação durante o ano, como: orientação 
para as ações sobre a temática no Planejamento Anual; 
repasse do projeto A Cor da Cultura em forma de curso 
de 30 horas e o repasse da orientação Diálogo: 
Superação Racial no Ambiente Escolar em quatro 
encontros para os professores da área de Ciências 
Humanas visando à elaboração de um documento para 
integrar a Proposta Pedagógica da Escola”.(entrevistada 
1) 

 

A Diretoria de Ensino desenvolve, assim, um trabalho para a 

implementação da temática no currículo de suas escolas jurisdicionadas, na 

fase do planejamento anual, na formação de professores e fornecendo 

subsídios para as propostas pedagógicas das escolas, como parte dos projetos 

mencionados. Segundo a resposta dada à quarta questão do questionário, 

essas formações são dirigidas aos professores coordenadores dos ciclos I e II 

do ensino fundamental e do ensino médio e àqueles da área de ciências 

humanas. Em cada escola,. os professores coordenadores são os 
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responsáveis pela formação continuada, em momentos coletivos de trabalho 

pedagógico. 

Cabe uma questão sobre quão efetivas essas formações são e se 

seriam suficientes para garantir a adesão das equipes escolares a esses 

projetos. Algumas perguntas do questionário tocaram nesse ponto, 

mencionando a possível resistência de alguns professores à introdução da 

temática no currículo e ao fato de que muitos parecem entender justamente 

que, essa preocupação, deveria estar restrita aos professores de história. As 

entrevistadas reconheceram a existência desses problemas e citaram algumas 

formas de superá-los. “Há ainda nas falas dos professores, nos encontros de 

formação na Diretoria de Ensino algumas representações estereotipadas sobre 

a temática étnico-racial” ( Moura ) e continuam dizendo que, 

“Ainda persiste entre os professores e grupo gestor, a 
representação de que apenas as Ciências Humanas, 
mais precisamente o professor de história tem a 
responsabilidade com a aplicabilidade da 
lei”.(entrevistada 1) 

 

As professoras responderam que, para superar esses problemas, seria 

necessário: 

“... reflexão, enfatizando o papel da escola em possibilitar 
um novo olhar que propicie a valorização das etnias, 
inserindo ações permanentes no projeto Pedagógico da 
escola”.(entrevistada 1) 

 

Mais adiante, reconheceram que: 

 

“Nos é nítido aqui, a necessidade de um trabalho de 
esclarecimento de que a lei não restringe sua 
aplicabilidade ao professor de História e sim a todo corpo 
docente”.(entrevistada 1) 

 

Verificamos a preocupação da equipe pedagógica em criar espaços de 

reflexão quanto à função social da escola e o papel dos professores enquanto 

participantes desse processo. 
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Sobre o currículo, foi colocada uma questão sobre a articulação do 

currículo oficial com a Lei 10.639/03, visando sua real aplicação em sala de 

aula. Também se indagou sobre os registros dessa aplicabilidade. A resposta 

esclareceu que: 

“No currículo oficial, o estudo da África é proposto para a 
5ª série e 1ª série do EM, sem contudo fazer alguma 
menção à Lei 10.639/03.  A articulação entre o currículo e 
a lei tem se realizado por meio das orientações aos 
Professores Coordenadores e Professores”. (entrevistada 
1) 

 

Como podemos observar o currículo oficial só inclui a África, enquanto 

conteúdo, no início do ciclo II e na primeira série do ensino médio, o que nos 

parece muito aquém do necessário, para que se possa aprofundar os estudos 

sobre valores africanos e afrodescendentes, na busca da melhoria das 

relações étnico raciais na sociedade. Outra observação é que a articulação 

entre o tratamento dessa temática e o currículo oficial fica a cargo da escola, o 

que coloca um papel determinante para a formação continuada. Ao responder 

sobre a construção de uma proposta pedagógica interdisciplinar, as 

professoras esclareceram a estratégia adotada pela secretaria, no sentido de 

utilizar multiplicadores nas escolas: 

“Com orientações para o Professor Coordenador e 
professores da área de Ciências Humanas para que 
levem a discussão para todos na escola, fazendo a 
intermediação do debate”.( entrevistada 1) 

 Finalizarmos o questionário, indagamos às educadoras se  podemos 

dizer que a Lei 10.639/03, após oito anos de sua publicação, foi efetivamente 

implementada. A equipe pedagógica da Diretoria de Ensino reconhece que a 

Lei encontra-se em processo de implementação, e alega que parte das escolas 

já reconhecem sua importância e necessidade. 

“O processo de implementação continua, a Lei ainda não 
está totalmente consolidada nas Escolas, contudo, há um 
reconhecimento por parte da comunidade escolar quanto 
a sua importância e necessidade”. (entrevistada 1) 
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De forma geral, as respostas atestam um bom conhecimento sobre a Lei 

e uma consciência sobre sua importância. As professoras procuraram dar 

respostas objetivas a todas as questões, sem deixar de reconhecer as 

dificuldades que ainda existem para sua aplicação. Resta confrontar as 

informações fornecidas por elas, com as falas dos professores entrevistados 

nas duas escolas pertencentes à Diretoria de Ensino onde trabalham essas 

respondentes. 

 

4.2.2. O que disseram os professores 

As respostas gravadas, com ajuda de nosso pai, foram transcritas e 

digitadas, para serem analisadas. Em seguida, foram dispostas por questões, 

para facilitar a posterior análise comparativa entre as respostas dadas pelos 

quatro educadores. (Ver anexo ) 

O roteiro utilizado continha seis perguntas, entendidas como 

orientadoras da conversa com os quatro professores selecionados. Este roteiro 

permitia certa flexibilidade para “reformular e alterar a ordem no decorrer da 

entrevista”, garantindo abertura ao discurso do entrevistado, mas prevendo 

simultaneamente uma focalização no tema tratado. Os comentários sobre as 

respostas estão organizados por pergunta, de forma a propiciar uma melhor 

comparação entre as falas dos entrevistados. 

 

1a questão 

Qual o seu entendimento a respeito da lei 10.639/03? Considera uma lei que 

contribui para a inserção étnicorracial no ambiente escolar? (Caso a resposta 

seja negativa, justifique.) 

Professora 1-A 

Professora de artes, titular de cargo, 42 anos. Embora aparentemente 

nervosa, mostrou-se simpática, sempre sorrindo. Afirmou conhecer a lei e, 

inclusive, estar estudando-a com seus alunos do segundo ano do ensino 
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médio. Havia pesquisado o assunto anteriormente na Internet, para embasar 

um projeto a respeito da manifestação da dança e da identidade brasileira. A 

entrevistada fez questão de demonstrar, durante a entrevista, que se 

reconhece como afro-descendente e afirmou desenvolver um trabalho na 

busca da identidade, chamando à atenção para a importância da 

obrigatoriedade da inclusão da temática no currículo, o que segundo ela 

“contribuiu para a inserção”. 

No entanto, ao final de sua fala, expressou certo constrangimento sobre 

o sistema de classificação do pertencimento racial da população, adotado no 

texto da lei, quando disse: 

“....eu acredito que existam alguns pontos lá ah.........se 
você lê.....ela tem alguns pontos que não ficam muito 
esclarecidos à respeito do que é esse étnico-racial 
neh.....então.... acho....importante a gente rever algumas 
coisas que estão lá (...)acho que já exista uma 
classificação neh......e a pessoa não é essa......o contrário 
(risos)”. 

 

Parece que nesse ponto há uma discordância com os pressupostos da 

lei e até mesmo um desconforto com o critério de classificação segundo a 

categoria “étnico racial”. 

Professora 2-A 

Professora de educação física, titular de cargo, 46 anos, conservou um 

semblante muito sério durante toda a entrevista. Iniciou sua fala enfatizando a  

questão da obrigatoriedade da lei quanto à inclusão do tema no currículo, como 

que insinuando que a questão já estaria assim fora de discussão. 

“Da questão dessa lei... eh...ah...então fala-se dessa 
obrigatoriedade neh... de incluí-la no currículo neh... e 
enfim... acho importante assim...mais que eu acho 
importante assim... existe uma lei...estamos aqui para 
cumpri-la neh...então vamos eh...inserir no que for 
necessário...” 

 

Ficou claro para nós, o desagrado da entrevistada sobre o assunto e sua 

forma de se distanciar dele, quando diz “fala-se dessa obrigatoriedade”,, ao 
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mesmo tempo, a preocupação de isentar-se de alguma falha, ao colocar como 

sua obrigação, apenas ter de cumprir a lei, já que ela existe. 

Suas restrições, em uma fala entrecortada, aparecem em seguida: 

“... em contrapartida eh... eu penso eh...será que precisa 
de uma lei pra você incutir dentro de uma escola algumas 
questões eh... como fala neh...a própria lei 
étnico...racial...será que...eu sempre me questiono 
ah...será que não é aí que reside aquestão do... da... do 
preconceito racial...será que para nós eh... incluirmos 
num currículo... seja lá eh...quaisquer qualquer questão 
voltada para a questão étnico...neh...eh...racial...precisa 
de lei?” 

 

Como podemos observar, nos parece que sua posição é totalmente 

contrária à existência da lei, chegando até a questionar se a própria lei não 

seria o motivo da existência do preconceito, o que verificamos em sua próxima 

fala: 

“Então (...) eu questiono neh...então...eu não acho que 
seja muito positivo neh...existe uma lei...vamos segui-la 
neh...mas eu acho que não deveria existir esta 
necessidade... deveria existir (...) uma necessidade de 
aprender culturas... (...) as variadas culturas...eh...se 
digamos assim...se expressar neh...a possibilidade do 
acesso porque quando a gente fala de...étnico racial 
sabemos que...como retratando a questão do negro 
neh...e nós não trabalhamos...não temos foco o negro... 
(...) nós temos o índio neh...nós temos...vários 
neh...vários...várias vertentes nessa questão 
étnicorracial...então...então eu...então eu tenho essa 
visão...” 

 

O que nos parece sobressair da fala dessa entrevistada é o incômodo 

em ter de lidar com o tema, principalmente quando se refere ao negro, e sua 

grande discordância com uma lei que cria essa obrigação para a escola e aos 

professores. As repetições, as falas interrompidas, refletem seu desconforto ao 

responder a essa primeira questão do roteiro. 

Professor 3 A 

Professor de filosofia, 27 anos, professor contratado também ministra 

aulas de sociologia. Demonstrou tranquilidade durante a entrevista, dizendo 
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que o conhecimento que tem da lei é aquele que adquiriu nas ATPC’s (horário 

de trabalho pedagógico coletivo), durante o trabalho de formação continuada 

na escola, coordenado pelo professor coordenador junto aos docentes, 

ocupando uma carga de duas a três horas semanais. 

O entrevistado então, apesar de sua aparente calma, hesitou 

inicialmente em tomar uma posição, para responder ao que lhe foi questionado, 

como se podemos notar a seguir: 

“...eu acho assim que...eu considero como uma 
contribuição a inserção...eu acho que até que ela 
contribui...mas a gente tem que ver o que tem por 
trás...será que todo que é uma obrigação não fica 
mais...eh...como posso explicar...tudo que é 
obrigatório...às vezes não tem aquele... o gosto vamos 
dizerneh...de...da criança ir atrás ou até mesmo dos 
professores eh...se adapta a esse novo... a essa nova 
visão...” 

 

Ao mesmo tempo em que ele parece reconhecer a importância da lei, 

questiona sua obrigatoriedade, dizendo que muitos professores não tiveram 

uma formação inicial que abordasse as relações étnicorraciais em sua 

graduação: “essa formação mais voltada para a questão afro...descendente ou 

negra vem a partir de agora”. O professor não se estendeu muito sobre o tema, 

o que parece revelar certo desconhecimento e falta de reflexão sobre o 

assunto. 

Como os três professores da escola A assistiram às respostas dos 

outros, é difícil estabelecer se o constrangimento revelado por algumas 

respostas foi maior do que teria sido observado se as entrevistas tivessem sido 

realizadas separadamente. Por outro lado, a primeira professora a falar, apesar 

das restrições que colocou ao final, foi a que mostrou maior identificação com o 

tema, o que poderia ter influenciado as respostas dos outros em uma direção 

mais favorável. 

Professor 4-B 

É professor de geografia, contratado 36 anos. Trabalha na segunda 

escola visitada pela pesquisa. Demonstrou muita tranquilidade e simpatia 
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durante a entrevista. Dentre os quatro professores, foi o entrevistado que 

revelou maior familiaridade e a reflexão mais fundamentada sobre o tema,  

iniciando sua resposta tratando do contexto histórico e cultural que precedeu a 

introdução da lei. 

“A gente tem que olhar pro processo histórico do Brasil 
que foi país que se moldou aí através da estrutura 
escravista...neh...com todo um processo de...de negação 
da cultura africana (...) não quanto a questão da cor de 
pele...mas tanto de questão social e atualmente ainda 
continuamos nessa base de (...) estrutura arcaica e de 
valores tradicionais e que para uma sociedade 
extremamente complexa nos dias de hoje... a lei ela é 
importante pra (...)revalorizar...rediscutir...mostrar ou 
redefinir alguns padrões na nossa sociedade...” 

 

É evidente que a posição assumida pelo professor é fruto do 

conhecimento que tem sobre a temática, relacionando a lei à própria história do 

Brasil, e aos resquícios da escravidão que se encontram até hoje. Considera a 

lei como principio de mudanças e, até mesmo, de redefinições de alguns 

padrões sociais. Destaca a importância da valorização da cultura africana não 

só nas escolas, mas também na cultura de massas:  

“e...até mesmo nas sociedades fora os circuitos 
hegemônicos...os artistas... no ramo musical... 
futebol...os artistas midiáticos... no sentido atores e 
atrizes ainda é um grande tabu...o negro como diria 
Milton Santos em sua última entrevista... ainda é um 
objeto de negação...não um objeto em termos 
materialistas...mas o Milton Santos foi muito feliz em falar 
o que o Brasil quer fazer com os seus negros neh...então 
(...) dentro desse contexto... a lei vai ajudar sim a 
compreensão da história da cultura afro-brasileira...ah 
dentro das escolas...dentro dos projetos curriculares 
e...de certa forma...contribui para que os pré-conceitos 
sejam de certa forma...minimizados...extintos...” 

 

 Citando o geógrafo brasileiroMilton Santos, o professor entrevista revela 

sua adesão à proposta da lei e justifica essa posição com base em uma 

argumentação mais fundamentada que os demais entrevistados. 

 Nas respostas à primeira pergunta do roteiro, os professores revelaram 

diferentes conhecimentos e posições sobre a lei. Todos disseram conhecê-la, 
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mas alguns demonstraram uma familiaridade maior com seu conteúdo do que 

os demais. Os professores 2-A e 3-A revelaram uma posição claramente 

discordante e um certo desconforto ao tratar do tema. A professora 1-A, que 

realiza um trabalho de música e dança com os alunos, procurando tratar da 

questão da identidade, apresenta uma posição oscilante, reconhecendo a 

importância da lei, mas discordando da forma como a classificação segundo 

critérios étnico-raciais, é entendida. É surpreendente como nessa escola, muito 

bem conhecida na rede de ensino por seu trabalho com o tema, os 

entrevistados ainda demonstrem tantas restrições à essa proposta de mudança 

no currículo trazida pela lei. 

O professor da escola B foi o que mostrou maior adesão à proposta da 

lei e o que soube melhor justificar suas posições, citando um autor importante 

Milton Santos, em sua resposta. 

2a questão 

Teve durante o curso superior uma formação voltada para a diversidade 

cultural presente na sociedade brasileira? 

Professora 1-A 

A professora simplesmente informou que não teve essa formação. 

Professora 2-A 

Também disse não ter tido formação, porém lamentou, achando que 

seria muito interessante ter tido essa formação. Logo em seguida, no entanto, 

faz a seguinte ressalva:  

“...e aí aquilo que eu falo diversidade cultural neh...então 
quando você fala em diversidade cultural...você vai 
abrange/toda neh...toda uma população neh...as várias 
eh...eh...culturas existentes e não algo centrado naquela 
coisa do negro em... sabe...acho que isso canaliza tudo 
(...) do racismo...” 

 

Novamente observamos que a professora não admite o foco na cultura 

negra, acreditando que é a partir de ações como essas que se reforça o 
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racismo. Nesse momento, o entrevistador insiste, mencionando que a Lei “vem 

com o intuito do resgate”, mas mesmo assim a professora continua a discordar: 

“... o resgate se faz por si próprio, entendeu? Enquanto 
negra ou enquanto negro (...) eu me imponho (...) 
automaticamente nos resgatamos... não necessariamente 
eh... o resgate a partir de uma obrigatoriedade ...” 

Professor 3- A 

Esse professor disse que teve, durante sua graduação, uma disciplina 

chamada “História do patrimônio histórico cultural”, dentro da história do Brasil. 

Perguntado sobre o ano em que se formou, respondeu que foi em 2006, 

portanto já na vigência da Lei.  

Professor 4-B 

O professor da escola B também disse que não contou com essa 

formação inicial, justificando que os professores ainda estão numa “formação 

voltada para a classe média”, “devido à estruturação de diversos cursos”: 

“... não só geografia...mas 
medicina...história...filosofia...essa visão mais holística 
enquanto diversidade sócio cultural deixou muito a 
desejar pelo menos no meu curso de graduação...” 

 

Nas respostas à segunda pergunta do roteiro, os professores 1-A, 2-A, e 

4- B disseram não ter tido nenhuma formação específica; a professora 2-A 

reconhece que seria muito interessante ter tido essa formação específica, mas 

mantém a posição de que o resgate de valores não se faz a partir de uma 

obrigatoriedade. O professor 3- A, que se graduou em 2006, teve uma 

disciplina denominada História do patrimônio histórico e cultural do Brasil, que 

abordou a diversidade da sociedade brasileira. 

 

3a questão – 

Já participou de palestras ou eventos no qual fosse discutida essa lei, seja de 

modo geral ou na aplicação da mesma em sua disciplina? 

Professora 1 – A 
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A entrevistada faz referência há um trabalho desenvolvido na escola, em 

2009, por uma professora de sociologia, contando com a ajuda de alguns 

professores que trabalhavam com o ensino de jovens e adultos (EJA) - 

programa de suplência da rede estadual de São Paulo -. Um palestrante 

“bastante interessante” foi convidado para ir até à escola dar uma palestra. A 

professora disse que em 2009, estava designada como professora 

coordenadora do ensino médio, o que lhe proporcionou uma participação ativa 

no projeto. 

Professora 2- A 

Da mesma forma como reagiu às outras questões, a educadora 

apresenta uma fala entrecortada e contraditória, como podemos ver a seguir: 

“na realidade é assim...a minha participação já foi assim... 
eh...enquanto profissional mesmo neh...no sentido de...eu 
colocar a mão na massa...e foi aqui nessa escola...tenho 
um projeto e aí volto a coloca/ neh...sempre o projeto do 
dia vinte de...agora neh...que o dia da consciência negra 
neh...então a gente acaba enfatizando neh...algumas 
questões...tudo mais...desenvolve o projeto, até por conta 
da própria lei...tudo mais...mas quando...enquanto é o 
projeto... ele ocorre a gente traz a questão da 
cultura...não pela lei e sim para que ele tome 
conhecimento...” 

 

Sempre enfatizando sua negação quanto à necessidade de uma lei, 

disse que agora, em 2013, não trabalharia nenhum projeto para ser 

apresentado no dia da consciência negra, justificando-se pela sua mudança de 

horário de aulas, no entanto, no ano de 2012, realizou um jogral juntamente 

com alguns alunos e, que nesse jogral “houve uma conscientização”: 

“... aquela coisa neh...o que é o negro...mesmo neh... e 
aí... que é igual ao branco...que é igual ao índio 
neh...sabe esse resgate e nesse lado teve a 
apresentação de capoeira e aí você trás a cultura... neh... 
a cultura mesmo neh...foi um evento muito 
interessante...” 

 

Na realidade, esse relato foi feito após o entrevistador mencionar que a 

escola onde ela trabalha “foi referenciada como” possuindo professores que já 
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lidavam com esse tema. A professora traz sempre a ideia de cultura como 

sendo uma preocupação legítima, mas, como nas questões anteriores, enfatiza 

a igualdade nas relações étnicorraciais como algo que ocorre naturalmente, 

sem a necessidade da força da lei. 

Professor 3 – A 

Esse professor traz uma experiência interessante sobre sua participação 
em palestras ou eventos, como podemos ver a seguir: 

“eh...não foi dentro do âmbito escolar eh...foi da parte de 
uma comunidade católica...na qual nós tínhamos lá a 
pastoral afro...então nós discutíamos a cada dois meses 
essa questão da cultura afro dentro da comunidade... foi 
trazida por um padre...eh...ele era...acho que angolano... 
ele trouxe prá dentro da comunidade essas questões...” 

 

Esse depoimento do professor é bastante sugestivo, pois revela como  a 

participação em outros espaços sociais, fora do âmbito da rede de ensino, 

pode despertar o interesse e a sensibilidade por temas como este, no caso 

revelando a preocupação da Igreja Católica com as relações étcnicorraciais. 

Professor 4 – B 

O professor de geografia da escola B também nos traz um relato muito 

rico sobre sua experiência, mencionando outro espaço de participação e 

militância, como vemos a seguir: 

“... sim...sou militante pelo PT...participo aí das pastorais 
da juventude (...) sempre temos palestras...reuniões... 
debates... militância na essência de ir pra sociedade... de 
ir pra rua...de discutir temas que são decorrentes da 
população em geral...mas que afeta principalmente a 
população de baixa renda e falando de população de 
baixa renda aqui...no Brasil...em sua maioria...é uma 
população negra...” 

 

O professor da escola B mostra como sua experiência de atuação 

política e social, em um partido político e no movimento das pastorais da Igreja, 

contribuiu para sua postura quanto às relações étnicorraciais que, certamente 

deve se refletir em seu trabalho pedagógico na escola. 
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Nas respostas à terceira pergunta do roteiro, os professores 

entrevistados revelaram suas participações em eventos ligados a cultura afro. 

A professora 1-A traz como referência uma experiência que ela acompanhou 

quando era professora coordenadora do Ensino Médio, em 2009, quando  

participou do projeto desenvolvido pela professora de sociologia com os alunos 

de EJA. A professora 2- A cita um jogral ocorrido em 2012, que tratou sobre as 

questões do negro. O professor 3-A trouxe sua experiência enquanto 

participante da pastoral afro da Igreja de sua comunidade, e o professor 4-B, 

enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, mencionando também a 

pastoral da juventude. Nessas respostas, a professora 2–A se destaca como 

aquela que demonstra as maiores restrições à aplicação das orientações da Lei 

às atividades planejadas na escola, reiterando sua discordância em relação ao 

que ela entende como uma “obrigatoriedade”. 

4a questão 

Já vivenciou alguma experiência ou projeto baseado nos princípios da lei? 

Professora 1-A  

A professora de artes descreveu uma experiência com dança, que 

estava sendo vivenciada naquele momento na escola A:  

“Então... a experiên(cia) mais recente neh...eh...esse 
trabalho que... inclusive vou apresentar amanhã que 
é referente ah...especificamente a linguagem da 
dança neh...eu tentei trazer mais uma...uma direção 
mais contemporânea neh...então eh...eles visitam aí 
alguns sites mais eles vão...realmente reproduzir ou 
fazer atividades diferenciadas mais com jeito da 
(dança) contemporânea...samba...seria todos os 
ritmos...todos os sambas neh...existem 
vários...vários formatos aí de sambas... axé neh... 
então eles vão prá mais... prá essa linha mais 
contemporânea mesmo...” 

 

Na manhã seguinte, ocorreria a apresentação de seus alunos, após um 

bimestre de pesquisas e desenvolvimento do projeto. 
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Professora 2-A  

A professora de educação física disse que a escola já tem essa prática, 

todos os anos trabalham  à questão da consciência negra. Quando perguntada 

se o trabalho só era feito na semana específica da Consciência Negra, 

novamente manifesta sua discordância com a posição que destaca o negro, no 

conjunto da diversidade da população brasileira, dizendo que também deveria 

haver o “dia da consciência vermelha... que é com os índios, a consciência 

branca... da consciência amarela...” e novamente diz que esse trabalho deve 

ser feito dada a obrigatoriedade introduzida pela lei.  

“(...) aliás... nem deveria ter o dia da consciência 
negra...então deveria ter eh...um dia da consciência 
vermelha...que é com os índios...a consciência 
branca...da consciência amarela neh...então 
assim...existe e a gente por conta dessa semana 
intensifica mas não é que tem a importância... aquela 
importância de... é o dia da consciência negra...é um 
evento que a gente faz valer por conta de uma lei...até 
porque nossa escola...ela tem assim vários eventos...e 
por conta do próprio calendário nem sempre dá prá 
gente...nós estamos neh...fazendo 
eventos...eventos...eventos...então a gente 
acaba...opa...tem essa oportunidade então vamos pegar 
esse dia neh... e tantas coisinhas que a gente neh... vai 
fazendo no dia a dia...” 

 

Essa professora, que já havia se mostrado contra a existência da Lei, 

agora também se mostra contra o dia da Consciência Negra e encerra sua fala  

com uma queixa geral sobre tantos eventos sobre os quais a escola precisa se 

manifestar. 

Professor 3-A  

Esse professor, ao responder à questão proposta, trouxe sua 

experiência como professor de sociologia, relatando que trabalha a questão 

das cotas com seus alunos: 

 

“...com os programas de sociologia eu sempre trago pra 
eles...relacionado a isso como eles falaram aqui das 
cotas...a gente trabalhou muito texto durante esse ano... 
agora mesmo eh...nós falamos sobre o dia da 
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consciência negra...se é necessário que exista uma data 
específica prá isso eh...a questão das cotas dentro dos 
serviços públicos...a questão das cotas nas 
universidades...até onde isso é válido na sociedade 
atual...” 

 

Embora o professor já tenha se posicionado anteriormente contra a Lei, 

desta vez, revela uma postura um pouco mais aberta quando o assunto é 

cotas, trazendo o tema aos alunos para que possam discutí-lo, o que inclusive 

pode ser importante para a continuidade de sua educação e sua participação 

no mundo do trabalho. 

Professor 4-B  

Ao responder à questão, esse professor relata uma experiência que 

viveu na rede municipal de São Paulo: 

“em dois mil e nove...eu peguei um contrato na prefeitura 
de São Paulo...na escola X...e lá a questão envolvia os 
negros...etimologicamente... o negro é o excluído...o, 
aquele que não esta dentro da sociedade ( ) como diria 
Elias ( )...a questão é étnico-racial...principalmente com 
os bolivianos...tem surgido eh...diversos projetos...dentro 
da escola X... na qual tivemos que revalorizar o sentido 
étnico de fato...dos primeiros povos da América que as 
crianças ainda insistem em...todo um projeto midiático 
que tem aí na sociedade...insiste em não querer aceitar o 
índio como detentor desta terra...mas não no sentido...no 
processo histórico com seus direitos que foi...ou não são 
historicamente negados...haja visto o que está 
acontecendo no norte do país e que o projeto ele trouxe 
como base...os projetos...melhor dizendo...eles trouxeram 
como base a valorização dos artistas negros...a 
valorização da cultura nordestina que...de certa 
forma...deixou muito a desejar naquela escola...a 
valorização dos povos históricos que formaram nosso 
país no passado...em especial...a cultura boliviana...e 
teve um ponto de elo muito bacana quando os alunos se 
perceberam dentro do processo...” 

 

Essa resposta é interessante, pois o professor relaciona sua experiência 

de trabalho com alunos bolivianos, em outra escola de São Paulo, personagens 

que também enfrentam muitas discriminações e são alvos de preconceitos em 

função de suas características étcnicorraciais, o mesmo ocorre com indígenas 

do Brasil e os nordestinos. O pesquisado mostra como o racismo pode se 
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manifestar na escola, levantando a influência dos meios de comunicação de 

massa na sociedade. Em sua avaliação, esse trabalho com os alunos os levou 

a “se perceberem dentro do processo”, isto é, a adquirir uma visão mais crítica 

sobre essa realidade. 

 

 

Nas respostas à quarta pergunta do roteiro, os professores entrevistados 

revelaram suas experiências baseadas na orientação da Lei. A professora 1–A  

trouxe uma experiência que estava ocorrendo em suas aulas, com foco na 

dança. A professora 2-A, mais uma vez, manifestou sua discordância com os 

pressupostos da Lei, reafirmando que o que faz é porque existe uma 

obrigatoriedade e que não aprova. O professor 3-A trouxe sua experiência com 

os alunos, como o debate sobre as cotas e até mesmo sobre a necessidade de 

uma data para comemorar a consciência negra. O professor 4-B traz uma 

experiência na rede municipal de São Paulo, onde a escola trabalhou sobre o 

étnicorracial, não só com foco nos afro descendentes, mas também com 

ênfase nos imigrantes, pois a região tem recebido muitos alunos bolivianos. 

Destacou também, a valorização da cultura nordestina, e ressaltou o fato dos 

alunos terem se percebido como integrantes do processo. 

Todas as experiências foram interessantes, porém relativamente 

isoladas, sem que chegassem a se constituir como projetos que integrassem 

diversas disciplinas ou fossem assumidos por toda a equipe das escolas. 

5aquestão– 

Na sua opinião, quais as posturas que os educadores e a equipe de gestão 

devem ter para que essa lei torne-se de fato aplicável e alcance resultados 

satisfatórios ?  

Professora 1 - A 

Assim que chegamos à escola A, fomos apresentados pela professora 

coordenadora ao corpo docente, e a professora 1- A inicia sua fala  

comentando: 
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“Bem...quando você saiu lá da outra sala (...) a gente 
começa a discutir neh (risos)... aí...eh...foi aquilo que eu 
já disse no início... (...) existe alguma coisa na lei que 
precisa ser modificada neh...então as pessoas as vezes 
não aceitam muito isso...pelo fato de que...acreditam que 
deveria ser mais amplo... que não deveria ser só... no 
direcionamento que está na legislação neh...” 

 

Nos parece que, a partir do momento, que os professores souberam da 

presença de um pesquisador na escola e o tema da pesquisa, houve um rápido 

debate entre eles para saber quem iria participar, pois como a professora 1-A 

mesma enfatizou, alguns deles não aceitam discutir esse assunto a partir de 

uma legislação. 

Professora 2-A  

A educadora continua sua fala, sempre meio controversa e entrecortada, 

repisando os mesmos argumentos colocados nas respostas às questões 

anteriores, porém reconhecendo a importância de haver uma reflexão sobre o 

tema: 

“olha eu acho que o fato de...nós estarmos 
aí...eh...levantando questões diariamente neh... sobre (...) 
a cultura eh  (...) não a necessidade da inserção mas 
vivenciá-la neh...eu acho que uma forma de nós 
estarmos...digamos assim...de uma forma ou de outra 
eh...enfatizando a importância dela existir... (...) acho que 
já esta havendo uma colaboração para... pelo menos 
uma reflexão...” 

 

Professor 3 – A 

 Esse professor lembra a falta de preparo da maioria em tratar dessa 

temática, voltando a mencionar a questão das cotas, sobre as quais já havia 

relatado que tinha trabalhado com seus alunos. 

“oh...dentro da escola (...) a questão da reciclagem de 
alguns profissionais...porque nem todo mundo...tem 
essa... teve essa matéria (...) e sei lá, (...) preparado pra 
poder discutir isso dentro da sala de aula...é uma coisa 
que você precisa ter um certo cuidado pra poder estar  
trabalhando...acho que não é simplesmente você joga o 
conteúdo e fala sobre cotas neh...e aí... o professor...que 
às vezes...não sei se por falta de interesse ou por falta de 
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formação não tem essa visão... e aí acaba só 
reproduzindo aquilo que esta dentro do livro...” 

 

 O professor, reconhecendo que esse é um assunto que requer preparo 

antes de ser trabalhado com os alunos, chama a atenção para a importância da 

formação requerida dos educadores na aplicação da Lei no currículo. 

Professor 4-B 

“tô pensando aqui na escola B, não posso dizer das 
outras escolas (...) então a escola B primeiro  vai ter que 
eh...os professores...o grupo gestor...a direção...temos 
que partir do conhecimento dos alunos... eh... dessa 
cultura que está aí que a gente não tem o melhor controle 
sobre ela...saber o que queremos dessas meninas e 
desses meninos que estão sob nossos cuidados para que 
não caíamos em uma repetição infeliz que é a repetição 
do estado da escola como exclusão e não a escola como 
inclusão... e se a gente esta falando da escola de 
inclusão...acho que a partir do momento que a nossa 
cultura escolar se desprende da cultura 
macro...escolar...que é a cultura estabelecida nos dias de 
hoje na qual não se ensina nada e reforça...infelizmente 
diversos preconceitos que eles mesmo já trazem...” 

 

O professor descreve quase uma proposta de trabalho, que deve partir  

da realidade dos alunos, tendo como objetivo incluí-los na sociedade,  

desconstruindo preconceitos já existentes a partir da afirmação de novos 

valores. Termina sua fala trazendo mais opiniões sobre a escola B: 

“aqui na escola ainda esta sendo visto...um período 
histórico dos anos sessenta...anos setenta (...) o aluno 
ele é... aquela tábua rasa que não traz nenhuma cultura... 
(...) como você vai tratar esse assunto eh...na sala de 
aula eh...é complicado (...) a gente tem uma educação 
ampla quando a própria gestão no sentido macro e a 
própria gestão no sentido micro vê a educação como 
imobilismo e não uma educação como prática de 
liberdade...” 

 

 Nessa resposta, o professor parece fazer uma crítica à escola onde 

trabalha, pois sua expectativa em relação ao que lá deveria estar sendo 
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seguido como linha de trabalho, não corresponde ao que, de fato ocorre, 

segundo sua avaliação. 

 

Nas respostas à quinta pergunta do roteiro, a professora 1-A ressalta a 

importância de se aprender a trabalhar de forma inter e transdisciplinar, mesmo 

não tendo aprendido em sua graduação. A professora 2–A  reafirmou, mais 

uma vez, suas restrições ao que a Lei propõe, reconhecendo porém o valor da 

reflexão que é realizada. O professor 3- A destaca  a importância  dos 

momentos de discussão, a formação continuada, que chama de reciclagem, 

onde destaca que não é simplesmente trazer o conteúdo e falar sobre o 

assunto. O professor 4-B ressalta a importância da busca contínua do 

conhecimento, a respeito do mundo e da cultura jovem, destacando que não vê 

muita aplicabilidade da lei nos projetos escolares. Fala da importância da 

escola como inclusão e não exclusão, lamentando que diversos preconceitos, 

os alunos já trazem, sendo eles, intencionais ou não, os professores 

juntamente com a gestão acabam acentuando de forma extremamente 

negativa. 

6a questão 

Acredita que sua disciplina pode contribuir para a aprendizagem sobre as 

relações étnico-raciais? Como? 

Professora 1–A 

 Ao responder, a professora menciona a dificuldade de trabalhar numa 

perspectiva interdisciplinar, ponderando que falta aos professores mais antigos 

uma formação que os prepare para isso. 

“Com certeza neh...eh...o que eu sinto falta aqui (...) já 
estou (aqui) há seis anos então eu já não tenho visão de 
uma outra escola sabe...mas eu acho que não modifica 
muito não...neh... fazer a transdisciplinar e a 
interdisciplinar eu acho que é ainda uma questão que a 
gente precisa aprender muito...principalmente 
professores que tem uma formação mais  antiga...como 
você mesmo disse antes neh... então... assim...os novos 
ele vêm com uma vontade...” 
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A professora reconhece a dificuldade em trabalhar juntamente com 

outras disciplinas, atribuindo à sua formação, reconhecendo  que os novos 

professores vem com essa proposta e que os alunos tem um olhar diferenciado 

para elas. Termina afirmando a necessidade de uma organização para um 

melhor trabalho coletivo: “nós precisamos nos organizar para isso.” 

Professora 2 – A 

A educadora inicia sua fala dizendo que, por ser de educação física, o 

esporte e a dança podem ser instrumentos de trabalho, cita o exemplo de que, 

mesmo o Brasil tendo problemas raciais, existe um reconhecimento no futebol: 

“... quem  é o rei do futebol...então neh... eu trago isso 
sempre pra eles neh...num país onde existe toda essa 
questão racial...essa questão preconceituosa...mas o 
preconceito não fez com que eh...o homem 
sobressaísse... então a importância aí...não é porque ele 
é branco...porque é negro...porque é vermelho ou 
amarelo...eh então...trago essas questões na minha 
disciplina....a cor da pele...a raça...nada importa...então 
eu sempre trago assim...esses debates e trago situações 
do esporte pra eles (...) resgatar... mostrar...o quanto 
eh...nós...os negros neh...temos importância na cultura 
dando esses exemplos neh...” 

 

Como nas questões anteriores, a professora manteve a mesma linha de 

respostas, citando em seguida, a questão das cotas sobre as quais declara ser 

“totalmente contra”: 

“e você não entrou com a cota...você entrou o quê...com 
sua capacidade...é como se o negro neh...não fosse 
capaz...esse negócio de cotas é mais ou menos por aí 
(...) falam...ah...por trás, dele não ser capaz (...) puxa 
vida... será que é também porque neh...nós mesmos 
negros neh...não...não escondemos atrás de uma lei pra 
justificar...de repente...ao não arregaçar as mangas? 
Então...eu não concordo (...) o negro... ele  ainda não 
teve essa visão de que criando essa lei...é a forma mais 
preconceituosa de deixá-lo frente a sociedade”. 

 

Para a professora de cor negra, tanto a Lei, a criação de cotas,  o dia da 

Consciência Negra, citado em resposta anterior, são iniciativas que prejudicam 
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o negro, pois reforçariam os preconceitos e não o estimulariam a superar os 

obstáculos por si próprio.  

Professor 3-A   

Esse professor oferece uma resposta bem genérica e um pouco confusa 
à questão:      

“...pela importância do negro para a sociedade 
brasileira...que tudo...que nada do que foi construído aqui 
tem a mão do negro...tudo...tudo...ah...as conquistas que 
o Brasil teve durante sua história...teve...teve...a mão do 
negro” 

Professor 4 – B 

O professor 4 – B fez uma explanação sobre sua disciplina, citando 

novamente o autor Milton Santos: 

“pensando agora.... com o professor Milton Santos e a 
geografia... ela nasce com essa ciência da cultura 
militar...depois ela se transpassa para a sociedade e... 
ao transpassar para a sociedade...e eu estou pensando 
aqui até os anos setenta...eram dados quantitativos 
e...após essa data ela se torna eh...uma visão mais 
crítica da sociedade da qual eh...sou diretamente 
envolvido aí...com as minhas pesquisas e com os meus 
grupos de estudo eh...a gente vê eh...a geografia ela é 
um...um grande link não apenas a única disciplina para 
vermos o mundo (...) e eu estou pensando inda até 
mesmo antes da revolução industrial...a gente não tinha 
aí grande mobilismo eh...humano...as pessoas 
elas...dificilmente trocavam de lugar...a não ser por uma 
tragédia social ou uma catástrofe natural...as pessoas 
nasciam e morriam num lugar...hoje não é...hoje vemos 
essa mobilidade humana eh... através dos territórios...” 

 

Com sua fundamentação em Milton Santos, o professor faz um breve 

relato evolucional da geografia, mas acaba voltando para a sua realidade: 

“a escola... nesse sentido...ela é muito feliz com a... com 
o grupo de bolivianos...com o grupo de paraguaios 
e...por ser uma escola da periferia da cidade de São 
Paulo tem uma multiplicidade...bastante interessante e 
que...a geografia é feliz...e...somos felizes por tratar de 
assuntos étnicos raciais, a escola aqui é...ela se localiza 
aqui na divisa entre a Vila M. e Jardim B. e esse 
lugar...ele é extremamente privilegiado porque as 
culturas se chocam...as culturas se (hipótese)hibridam e 
(...) na visão aí...do próprio professor Milton e essa 
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paisagem dinâmica é...totalmente transformadora do 
espaço e que nos provoca a todo dia... a rever nosso 
conceito enquanto sociedade... o que seria uma 
sociedade no passado...o que é uma sociedade no 
período contemporâneo e na qual como 
educador...eh...devo ajudá-los da melhor maneira 
possível a transformarem o mundo...não de uma forma 
passiva...mas de uma forma crítica e (...) espero que... a 
minha disciplina e eu...junto aí com os meus outros 
companheiros de profissão ajudem nossos alunos a 
entender que...eles fazem parte de um processo... 
extremamente amplo...complexo...mas ao mesmo 
tempo...fascinante e que (...) só a partir do conhecimento 
dos fatos... os preconceitos...aí...sim eles cairão por 
terra...aí sim podemos falar de uma sociedade mais 
humanizada...é isso aí...” 

 

 O contraste entre o nível de reflexão deste professor e as respostas 

dadas pelos demais colegas de profissão a esta pesquisa fica mais evidente 

nessas últimas colocações que foram feitas sobre sua disciplina e sobre como, 

através dela, é possível conscientizar seus alunos sobre sua posição na 

sociedade. 

Nas respostas à sexta pergunta do roteiro, os professores entrevistados 

revelaram suas ideias sobre a potencialidade de suas disciplinas enquanto 

instrumentos de transformação nas relações étcnicorraciais. A professora 1-A 

concorda que sua disciplina tem muito a contribuir, porém, sua dificuldade é a 

integração com outras disciplinas. A professora 2- B disse que a Educação  

Física tem muito a dar, seja pela dança, seja pelo esporte, fazendo referência 

ao ex-jogador Pelé ser considerado, o rei do futebol, no entanto, foi enfática ao 

se posicionar contra as cotas. O professor 3-A foi breve, disse acreditar que 

sua disciplina contribui, ressaltando a importância do negro para a sociedade 

brasileira. O professor 4-B fez uma ampla reflexão sobre a geografia, voltando  

a citar o professor Milton Santos, citando também Aziz Ab´Saber, e seu 

importante legado referente a questão ambiental. Voltou a falar de sua 

experiência com o grupo de bolivianos e paraguaios, e do fato de uma escola 

da periferia de São Paulo ter uma multiplicidade tão interessante, onde as 

culturas convivem e se chocam num espaço multifacetado. O professor se vê 

na obrigação de ajudá-los a transformar o mundo, de uma forma crítica, pois 
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acredita que só a partir do conhecimento dos fatos é que os preconceitos 

cairão por terra, trazendo a possibilidade de uma sociedade mais humanizada. 
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5. Comentários finais 

Nossa pesquisa teve como meta três grandes objetivos: o primeiro de  

identificar quais programas e ações estão em andamento no âmbito da 

Diretoria de Ensino que visam implementar a lei 10.639/03; o segundo, revelar 

as possibilidades e dificuldades enfrentadas para a aplicação da Lei 10.639/03 

em sala de aulae, por último, ouvir alguns professores envolvidos com o tema 

sobre suas experiências no trabalho com os alunos. 

Os comentários a seguir referem-se a esses objetivos da pesquisa, (os 

quais passaremos a analisar, a partir de agora.) 

 

Quanto à identificação dos programas e ações desenvolvidas pela 

Diretoria de Ensino, na busca da implementação da Lei nº 10.639/03 no 

currículo de suas escolas, verificamos que há uma adesão/relação da Diretoria 

com aos projetos desenvolvidos em âmbito federal, como os projetos: África 

em nós e na sala de aula; Diálogo: Superação da discriminação racial no 

Ambiente Escolar e A Cor da Cultura. Além desses trabalhos, houve ainda a  

possibilidade de participação das escolas da Diretoria na sexta edição do 

prêmio Educar para a Igualdade Racial: Experiências de Promoção da 

Igualdade Étnico-racial no ambiente escolar,  realizado pelo Centro de Estudos 

das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, em parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial e o Governo Federal.  

 

A equipe pedagógica da Diretoria de Ensino também desenvolve 

programas de formação com essa temática, iniciando seu trabalho, já no 

planejamento anual, com orientação para que as equipes pedagógicas das 

escolas incluam em seus projetos pedagógicos ações que visem à construção 

de relações étnico-raciais mais positivas. 

 

Através do desenvolvimento dos projetos federais cria-se a possibilidade 

de um trabalho de formação continuada, pois o projeto A Cor da Cultura, 
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destinado a docentes, é desenvolvido em forma de curso com uma carga 

horária de 30 horas. Já a orientação Diálogo: Superação Racial no Ambiente 

Escolar é formatadaem quatro encontros, e destinada aos professores da área 

de Ciências Humanas, tendo como produto final a elaboração de um 

documento para integrar a Proposta Pedagógica da Escola.  

Quanto aos profissionais que formam o público alvo, verificamos que, 

por força de lei, as ações têm o foco no professor coordenador das unidades 

escolares e, esporadicamente envolvem professores representantes das 

escolas, tornando-os agentes multiplicadores em seus coletivos. Quanto a 

articulação entre o currículo oficial da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo e a Lei nº 10.639/03, observamos que o estudo da África é proposto 

apenas no sexto ano do Ensino Fundamental II e na primeira série do Ensino 

Médio sem, contudo, fazer nenhuma menção à lei. A Diretoria de Ensino, com 

base em sua experiência com esses projetos, reconhece que ainda há  

resistência por parte de alguns professores em trabalharem com os princípios 

da lei, pois eles trazem algumas representações estereotipadas sobre a 

temática étnico-racial. As responsáveis mencionam também um trabalho de 

reflexão, com foco na função social da escola, possibilitando um novo olhar 

propiciando a valorização das etnias, com orientação de inclusão permanente 

de ações em seus projetos pedagógicos.  

 

Como podemos notar, existe um trabalho por parte da Diretoria de 

Ensino, de aplicação dos preceitos da lei, na busca de sua implementação 

curricular. A equipe reconhece que a lei não está totalmente consolidada nas 

escolas, porém há um reconhecimento por parte da comunidade escolar 

quanto a sua importância e necessidade. 

 

Nosso diálogo com os professores foi muito rico, pois as entrevistas nos 

trouxeram uma diversidade de informações ajudando a desenhar o cenário. A 

escola A se mostrou muito bem organizada em sua apresentação, com 

trabalhos de alunos e cartazes informativos expostos nos corredores, 

aparelhos de TV nas salas de aula, a presença do professor coordenador, do 

vice-diretor, a acessibilidade dos professores que, apenas souberam de nossa 

presença e que estávamos lá com a intenção de ouví-los, organizaram-se e 
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determinaram os três representantes que compartilharam suas opiniões 

conosco. Os educadores se mostraram muito comprometidos com sua atuação 

docente, todos trouxeram algum relato, alguma experiência, que envolvesse as 

relações étnico-raciais. Mesmo reconhecendo as deficiências de sua formação 

inicial, cada um a sua maneira, nos contou sobre suas iniciativas de pesquisa 

na busca de conhecimento que obtiveram em função do projeto em que 

estavam envolvidos: a professora de Arte, em seu projeto de dança, a 

professora de Educação Física, em seu jogral e o professor de Filosofia, 

quando se propôs a discutir as cotas em universidades.  

 

Ficou claro para nós, o envolvimento dos professores, quanto à 

abordagem da temática, embora em alguns momentos tenha se percebido 

algum desconforto ao tratar desse assunto e até mesmo alguma resistência no 

reconhecimento da necessidade de uma lei.  

 

Embora os professores já tivessem tido experiência de trabalho com a 

temática  das relações étnicoraciais, três deles tiveram em comum, a atitude 

decontrariedade quanto à  necessidade de umalei. Nenhum dos três disse 

entender porque essa exigência no Brasil, inclusive uma das professoras 

afirmou que, “são ações como essa de se ter uma lei, que acabam gerando o 

preconceito”.  Percebemos aí, uma contradição, pois ao mesmo tempo em que 

concordam trabalhar questões que melhorem as relações étnicoraciais, 

discordam da iniciativa de criar uma lei que garanta a mudança de currículo 

nas escolas. 

 

Por outro lado, nos chamou atenção o fato de que os relatos se referem 

a ações pontuais, um dia de discussão ou a celebração do dia da consciência 

negra. A primeira celebração desta aconteceu há dois anos, a segunda vez, em 

2012 e o último festejo aconteceria no dia seguinte à nossa conversa.  

 

Dentre os professores, o único que declarou ter tido uma formação 

abordando as questões étnicoraciais, foi o professor 3 A, em seu trabalho na 

pastoral afro de sua igreja, sob a orientação de um padre africano. Percebemos 

professores com muito boa intenção, mas com falta de maior conhecimento 
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específico sobre a temática, que ultrapassa o senso comum. Isso mostra quão 

importante é a formação dos professores, na busca de um entendimento sobre 

a importância da mudança de paradigma, reconhecendo e respeitando a 

diversidade da população brasileira, como propõe o parecer do Conselho 

Nacional de Educação, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana/ 2004 (CNE/CP3/2004). 

 
...tais políticas têm como meta o direito dos negros se 
reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões 
de mundo próprias, manifestarem com autonomia 
individual e coletiva, seus pensamentos. (...) assim como 
de todos cidadãos brasileiroscursaremcadaum dos níveis 
de ensino em escolas devidamente instaladas e 
equipadas, orientados por professores (...) com formação 
para lidar com as tensas relações produzidas pelo 
racismo e discriminações, sensíveis e capazes de 
conduzir a reeducação entre diferentes grupos étnico-
raciais... (CNE, 2004, p.10-11) 
 
 
 

Como mostra claramente o parecer, a lei vem para assegurar, garantir o 

reconhecimento e a manifestação das políticas de ações afirmativas como 

políticas de reparação, que não se destinam somente aos negros, mas a todos: 

“que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, 

descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de 

asiáticos”.... (CNE, 2004, p.10).Questões essas que responderiam um pouco a 

angústia da professora 2 A, quando diz que todos os grupos étnicoraciais 

deveriam ser reconhecidos, e não apenas os negros. Como o próprio relatório 

aponta, há de se criar pedagogias  

 
“atentas para que todos, negros e não negros, além de 
ter acesso a conhecimentos básicos tidos como 
fundamentais para a vida integrada à sociedade, 
exercício profissional competente, recebam formação que 
os capacite para forjar novas relações étnico-raciais.” 
(CNE, 2004, p.17) 
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Portanto, a ação pedagógica tem que ir muito além da comemoração de 

uma data específica, ou de um evento pontual, pois paraque haja o  

reconhecimento, precisamos de ações mais concretas, como diz o parecer:  

 
Reconhecer requer a adoção de políticas educacionais e 
de estratégias pedagógicas de valorização da 
diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial 
presente na educação escolar brasileira, nos diferentes 
níveis de ensino.  

Na escola B,  também pudemos ver produções dos alunos expostas nos 

corredores e, no dia de nossa entrevista não houve aula, visto que os 

professores estavam em uma reunião pedagógica e fomos recebidos pela 

diretora e pela professora coordenadora. O professor 4 B desenvolveu um 

discurso muito bem articulado, fundamentado, afirmando que havia se 

preparado para nossa entrevista, demonstrando conhecimento da lei e 

ressaltando sua importância para revalorizar, rediscutir e redefinir alguns 

padrões de nossa sociedade, destacando ainda a importância da compreensão 

da história da cultura afro-brasileira.Segundo ele, dentro das escolas os 

projetos curriculares inspirados na lei contribuem para que os pré-conceitos 

sejam minimizados e até superados, mudando nosso papel enquanto 

professores. 

 

Da mesma forma que um dos professores da outra escola, verificamos 

que o conhecimento desse educador não é fruto da área de educação, e sim 

de sua militância política, agregada à sua atuação em pastorais da Igreja. O 

relato de experiência na educação se refere a sua atuação em uma escola 

municipal de São Paulo, onde trabalhou a questão do negro e também dos 

imigrantes, em função do crescente percentual de alunos bolivianos naquela 

escola. Foi muito interessante quando ele afirmou: “teve um ponto de elo muito 

bacana quando os alunos se perceberam dentro do processo”, ou seja, o 

professor conseguiu observar uma evolução nos alunos no processo de seu 

reconhecimento enquanto cidadãos. Embora o educador tenha nos trazido 

essa experiência de sucesso na rede municipal, na escola B o trabalho ainda 

não se desenvolve, por diversos motivos, segundo o mesmo nos indicou. O 

professor demonstrou uma grande consciência de seu papel como educador, 

como podemos ver a seguir: 
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“...como educador devo ajudá-los da melhor maneira 
possível a transformarem o mundo...não de uma forma 
passiva, mas de uma forma crítica e (...) espero que a 
minha disciplina, e eu junto com meus outros 
companheiros de profissão ajudem nossos alunos a 
entender que eles fazem parte de um processo 
extremamente complexo, e que no qual só a partir do 
conhecimento dos fatos, os preconceitoscairão por terra, 
aí sim poderemos falar de uma sociedade mais 
humanizada”. 

 

Fica bem claro o compromisso assumido pelo orientador, embora não se 

possa falar no desenvolvimento de ações pela escola, que poderia aproveitar 

toda essa bagagem do entrevistado 4 B, na construção de projetos e ações 

que visem a melhoria da qualidade nas relações étnico raciais. 

 

Apesar das iniciativas e projetos citados pelas responsáveis na Diretoria 

de Ensino, em nenhuma das escolas encontramos professores que tivessem 

participado das atitudes citadas, bem como não conseguimos identificar o 

desenvolvimento de projetos coletivos relacionados à temática 

afrodescendente.Encontramos ações pontuais de professores comprometidos 

com sua atuação que, em determinado momento, se dispuseram a desenvolver 

um projeto, uma ação ou até mesmo uma discussão reflexiva que tenha como 

objeto a afro descendência, e as relações étnico-culturais, porém notamos a 

ausência de um trabalho coletivo e interdisciplinar dos professores, na busca 

da mudança para criação de novas relações sociais nas escolas, como nos 

mostra o parecer  
“Aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída a 
responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido 
de tratar a contribuição dos africanos escravizados e dos 
seus descendentes para a construção da nação 
brasileira, de fiscalizar para que, no seu interior os alunos 
negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos 
de racismo de que são vítimas”. 

 
 

Portanto, para assumir essa responsabilidade, as escolas precisam 

desenvolver um olhar e uma prática que vá além da transmissão dos 

conhecimentos tradicionais, propostos pelas diversas disciplinas, levando em 

consideração a cultura que trazem aqueles que delas participam.É muito 
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importante a preocupação com o clima que é desenvolvido na escola, com o 

cuidado de evitar que os alunos sofram seus primeiros atos de racismo, sendo 

o trabalho de prevenção através da formação política e histórica sobre a 

diversidade, do fortalecimento de identidades, rompendo com as imagens 

negativas reforçadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e 

os povos indígenas, e ações educativas de combatam ao racismo e a 

discriminações.  

 

Como mostra a pesquisa, de um lado existe a equipe pedagógica da 

Diretoria de Ensino, que desenvolve um trabalho de formação dentro dos 

preceitos da lei, trabalhando com projetos federais, organizando uma formação 

regional, dentro das possibilidades reais de trabalho, conforme orientação da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que desde sua última 

reforma curricular, em 2008, vem investindo na formação in loco. Esse modelo, 

supõe que são os professores coordenadores, os principais responsáveis pela 

formação continuada dos professores nas escolas. Entretanto, os 

coordenadores, muitas vezes não tem formação em pedagogia e acabam 

assumindo suas funções e aprendendo somente na prática, e não contam com 

uma formação prévia ou continuada consistente, que lhes deem bases sólidas 

a partir das orientações legais e a partir de uma consciência fundamentada na 

História e principalmente na cultura trazida pelos africanos aqui escravizados e 

hoje cidadãos brasileiros. 

 

Reconhecemos, assim como Goodson (1995), que teorizar sobre 

ocurrículo não nos direciona metodologicamente para uma prática que subverte 

as ideias quequestionamos; por isso, é importante que o nosso esforço seja no 

sentido de mudar aconfiguração do currículo, sem perder de vista que as 

mudanças são uma decisão política, eque precisam ter repercussão 

pedagógica, inclusive na formação continuada de professores/as.Quanto a 

isso, seria importante comprometernão apenas as escolas mas, também, as 

instituições de ensino superior que formam professores/as,para que eles 

possam protagonizar as mudanças no currículo no sentido de preparar o 

alunado para lidar de maneirapolitizada e crítica com as questões 

étnicoraciais.Isto porque a elas compete formar profissionais que estarão 
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dentro das salas deaulas, profissionais que devem estar habilitados/as a 

discutir e implementar as proposições trazidaspela lei. O próprio Parecer 

CNE/CP3/2004 destaca anecessidade do envolvimento das escolas com a lei, 

por meio dedisciplinas, cursos de extensão, atividades complementares, 

pesquisas, para combater o racismo. 

As Diretrizes ressaltam a responsabilidade da área educacional na 

formação continuadade professores/as que desmistifique o imaginário social 

queanimaliza, dociliza, marginaliza o negro, como denunciou Lélia Gonzalez 

(1982), para quesejamos capazes de rasurar a história e cultura africana eafro-

brasileira, contada por um viés eurocêntrico e reescrevê-la evidenciando 

negros enegras como atores sociais e a cultura negra como um dos 

constructos para a formaçãoeconômica, social e cultural do país.Problematizar 

os devires provocados pela lei é lembrar a participação da escola na 

preparação depessoas que, inseridas em uma sociedade racista, 

preconceituosa, como denunciam Gomes(2003), Gonzalez (1982), Santomé 

(1995), e Sodré (1999), dentre outros/as, consigamreconhecer a importância 

social, cultural e política de um segmento marginalizado dasociedade.  

É substancial que, ao fazermos esse exercício de pensar sobre o 

currículo e asrelações étnicoraciais, reivindicando o seu funcionamento como 

uma intervenção na vidapolítica e social, não nos esqueçamos de ressaltar a 

responsabilidade da escola para a formação de uma sociedade menos 

desigual. Ao final de nossa pesquisa, uma conclusão nos é muito clara, temos 

pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. 

“Há muito que ser feito,pois a implantação da referida lei 
exige intenso combate ao racismo que cotidianamente se 
manifesta nos diferentes ambientes da sociedade. Exige 
também muito estudo e ampliação de muitas das 
experiências bem sucedidas de professores e 
estabelecimentos de ensino.(  A Lei n° 10.639 na visão 
de Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva ) 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Mensagem de veto 

Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.  Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil. 
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§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Art. stica e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 

Nacional da Consciência Negra’." 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2003 
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Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou 

participar na pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado: 

Africanidades: um estudo sobre a Lei 10.6398/03, desenvolvido por Marcelo 

Guimarães Arruda. 

 Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada por Profª. Drª..Maria 

Machado Malta Campos, a quem poderei consultar a qualquer momento que 

julgar necessário através do telefone nº 3670-85124 ou e-mail: 

mmalta@uol.com.br . 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 

qualquerincentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva 

de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos 

estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é investigar a forma 

como a inclusão do tema da história e da cultura africana no currículo escolar 

ocorre em 02 escolas da rede estadual de ensino médio de São Paulo. 

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim 

oferecidasestão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-

estruturada, a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. 

 O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador 

e/ou seu orientador. 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa  pesquisa  a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer  quaisquer 

sanções ou constrangimentos. 
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Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa 

(CONEP). 

 

São  Paulo, ____ de _________________ de _____ 

Assinatura do(a) participante: _______________________ 

Assinatura do pesquisador: _________________________ 

Assinatura da testemunha: _________________________  
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Anexo 3  

 

QUESTIONÁRIO COM RESPOSTAS DA DIRETORIA DE ENSINO 

 

1) Que Projetos  foram desenvolvidos  pela SEE/SP, para dar continuidade 

a implementação da Lei 10.639/03, depois do projeto ¨São Paulo 

educando pela diferença para a igualdade¨? 

R) O Projeto “África em nós e na sala de aula” e Diálogo: Superação da      

Discriminação Racial no Ambiente Escolar. 

2) A Diretoria de Ensino faz, ou fez, algum convênio para o repasse de 

algum projeto municipal ou federal ? 

R) A Diretoria de Ensino é responsável pelo repasse dos projetos que a 

Secretaria da Educação firma com outras secretarias, empresas privadas 

ou governo federal. Podemos citar como exemplos: A Cor da Cultura e 

atualmente a 6ª edição do prêmio “Educar para a Igualdade Racial: 

Experiências de Promoção da Igualdade Étnico-racial no Ambiente Escolar”, 

uma realização do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 

Desigualdades – CEERT, em parceria com a Secretaria da Educação, 

Secretaria de Políticas de Promoção da igualdade Racial e Governo 

Federal.  

3) A Diretoria de Ensino desenvolve algum programa de formação com essa 

temática ? 

R) Ações de formação durante o ano, como: orientação para as ações 

sobre a temática no Planejamento Anual; repasse do projeto A Cor da 

Cultura em forma de curso de 30 horas e o repasse da orientação Diálogo: 

Superação Racial no Ambiente Escolar em 4 encontros para os professores 

da área de Ciências Humanas visando a elaboração de um documento para 

integrar a Proposta Pedagógica da Escola. 
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4) Que profissional é objeto das formações desenvolvidas pela oficina 

pedagógica? 

R) Professores Coordenadores do Ciclo I, Ciclo II e Ensino Médio, além dos 

professores da área de Ciências Humanas. 

5)De que forma o currículo oficial, da SEE/SP está sendo articulado com a 

Lei 10.639/03, possibilitando sua real aplicação em sala de aula? Que 

registros evidenciam essa aplicabilidade? 

R)  No currículo oficial, o estudo da África é proposto para a 5ª série e 1ª 

série do EM, sem contudo fazer alguma menção à Lei 10.639/03.  A 

articulação entre o currículo e a lei tem se realizado por meio das 

orientações aos Professores Coordenadores e Professores. 

6) Os professores tem resistido em trabalhar os princípios propostos pela 

Lei 10.639/03, em sala de aula? 

R) Há ainda nas falas dos professores, nos encontros de formação na 

Diretoria de Ensino algumas representações estereotipadas sobre a 

temática étnico racial. 

7) De que forma a Diretoria de Ensino realiza intervenções para acabar com 

a resistência dos professores, respeitando sua bagagem cultural? 

R)  Por meio da reflexão, enfatizando o papel da escola em possibilitar um 

novo olhar que propicie a valorização das etnias, inserindo ações 

permanentes no Projeto Político Pedagógico da Escola. 

8) A aplicabilidade dos fundamentos da Lei 10.639/03, se restringem 

somente aos professores de história? 

R) Ainda persiste entre os professores e grupo gestor, a representação de 

que apenas as Ciências Humanas, mais precisamente o professor de 

História tem a responsabilidade com a aplicabilidade da Lei. 
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9) Como a Diretoria de Ensino orienta as escolas para a construção de uma 

proposta pedagógica  interdisciplinar, no que se refere aos conteúdos da Lei 

10.639/03  

R) Com orientações para o Professor Coordenador e professores da área 

de Ciências Humanas para que levem a discussão para todos na escola, 

fazendo a intermediação do debate. 

10) Podemos dizer que a Lei 10.639/03, após oito anos de sua publicação, 

foi efetivamente implementada? 

R) O processo de implementação continua, a Lei ainda não está totalmente 

consolidada nas Escolas, contudo, há um reconhecimento por parte da 

comunidade escolar quanto a sua importância e necessidade. 

 

 

 

Anexo 4 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES 

Lei 10.639/03 

 

Elencamos abaixo, questões que norteiam e fundamentam as entrevistas. 

 

1-) Qual o seu entendimento a respeito da lei 10.639/03 ? Considera uma lei 

que contribui para a inserção étnico-racial no ambiente escolar? ( Caso a 

reposta seja negativa, justifique.) 

 

2) Teve durante o ensino superior uma formação voltada para a diversidade 

cultural presente na sociedade brasileira ? 



 

81 
 

 

3) Já participou de palestras ou eventos no qual fosse discutido essa lei, seja 

de um modo geral ou na aplicação da mesma em sua disciplina? 

 

4) Já vivenciou alguma experiência ou projeto baseada nos princípios desta lei 

? (Caso a resposta seja sim, conte como foi a experiência.)  

 

5) Na sua opinião quais as posturas que os educadores e a equipe de gestão 

devem ter para que essa lei torne-se de fato aplicável e alcance resultados 

satisfatórios ?  

 

6) Acredita que sua disciplina pode contribuir para a aprendizagem sobre as 

relações étnico-raciais ? Como?  

 

Anexo 5 

Transcrição das entrevistas com professores 

 

Entrevistado 1 

Pergunta 1-  Entrevistador - Qual o seu entendimento a respeito da lei 

10639/03. Considera uma lei que contribui para a inserção étnico-racial no 

ambiente escolar? Caso sua resposta seja negativa, por favor, justifique. 

Entrevistado 1 – Então, eu conheço a lei... inclusive /tamos estudando isso no 

segundo ano do ensino médio....eh.....eu peguei o material na internet... 

sempre uso também....guardado( )  e...... nós lemos isso na sala de aula p/ra 

que a gente conseguisse faze/ a pesquisa dentro da minha área 

de......estudarmos a arte...... eh......a respeito da manifestação da dança dentro 

da nossa identidade aqui eh.....no Brasil.... então....assim que eu acho mais 
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importante lá é a respeito da obrigatoriedade de você coloca/ esse tema ah..... 

no currículo dentro do ensino fundamental quando do ensino médio... que ela 

contribuiu p/ra inserção... ela contribui..... porém....eu acredito que existam 

alguns pontos lá ah.........se você lê.....ela tem alguns pontos que não ficam 

muito esclarecidos à respeito do que é esse ETNICOrracialneh.....então.... acho 

qui...qui....eh....eh....importante a gente rever algumas coisas qui estão lá (    

)acho que já exista uma classificação neh......e a pessoa não é essa......o 

contrário((risos)) 

Entrevistador- Ah ta.....fala da questão do rótulo.... 

E1- Isso... 

Entrevistador- Ela já traria um rótulo pré-determinado,  ta. 

E1- Isso.... 

Entrevistador – Hum.....posso te fazer a segunda? 

E1- Sim...... 

 

Pergunta 2:- Entrevistador – Teve durante o curso superior uma formação 

voltada para a diversidade cultural presente na sociedade brasileira? 

E1- Não...não tive...não..... 

Entrevistador- Nós que somos de formação anterior a noventa e três ( )...... 

E1- ((risos)) 

 

Pergunta 3:- Entrevistador – Já participou de palestras ou eventos no qual 

fosse discutida essa lei, seja de modo geral ou na aplicação da mesma em sua 

disciplina? 
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E1- Então....teve um ano aqui mesmo no ..... ( )....leite.....que a professora de 

sociologia junto com os professores também.....ela fez um.....um....trabalho 

bem interessante.....nós ainda tínhamos o estudo de EJA aqui neh....e eles 

trouxeram um palestrante aqui....bastante interessante...nessa época eu  /tava 

na coordenação e eu participei ativamente do projeto......depois, extremamente 

...( ) 

Entrevistador- Você lembra...quando isso.... 

E1- dois mil e nove----- dois mil e nove........ 

Entrevistador – Tá....eu acho que essa sua resposta da três...ela também 

engloba a quatro....porque já (hipótese)exista ( ) do projeto baseado nos 

princípios da lei {posso colocar esse ou você tem alguma outra experiência na 

quatro}... 

E1- Então...a experiên......ah...ah...mais recente neh...eh...esse trabalho 

que...inclusive vo/ apresenta/amanhã que é referente ah...especificamente a 

linguagem da dança neh... 

Entrevistador- e a música? 

E1- (...)especificamente na linguagem da dança e assim...eu tentei trazer mais 

uma...uma direção mais contemporânea neh...então eh...eles visitam aí alguns 

sites mais eles vão...realmente reproduzir ou fazer atividades diferenciadas 

mais com jeito da ( ) contemporânea...samba...seria todos os ritmos...todos os 

sambas neh...existem vários...vários formatos aí de sambas...axé neh... então 

eles vão p/rá mais...p/rá essa linha mais contemporânea mesmo... 

Entrevistador – Já ta ligado a semana da consciência negra...isso...eh um 

trabalhado da (  )... 

E1- Isso... 

 

Pergunta 4:- Entrevistador- Na sua opinião...quais as posturas que os 

educadores e a equipe de gestão devem ter para que essa lei torne-se 

realmente de fato aplicável e alcance os resultados satisfatórios... 
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E1- Bem...quando você saiu lá da outra sala...que aconte...a gente começa a 

discuti/ neh ((risos))..aí...eh...foi aquilo que eu já disse no início...que é 

assim...existem...existe alguma coisa na lei que precisa ser modificada 

neh...então as pessoas as vezes não aceitam muito isso...pelo fato de 

que...acreditam que deveria ser mais amplo...que não deveria ser só...na...no 

direcionamento que está na legislação neh...que tem que ter essa...essas 

alterações...porém ah...o que foi comentado também...é que assim...a gente 

tem que inicia/ neh...então eu acho que isso já foi feito neh...a partir do 

momento que você tem ah...o termo obrigatoriedade você iniciou eh (  ) que 

elas precisam ter ajustes...elas precisam ser revistas...mas eu acho que elas 

precisam começa/... 

 

Entrevistador- Então quer dizer...iniciar os ajustes que fazem no percurso... 

E1- Com certeza... 

 

Pergunta 5:- Entrevistador-Acredita que sua disciplina possa contribuir para a 

aprendizagem sobre as relações étnico-raciais? Como? (  )....aí ((risos))... 

E1- Com certeza neh...eh...o que eu sinto falta aqui...não sei se falta porque eu 

já  /to aqui...já estou há seis anos ((risos)) então eu já não tenho visão de uma 

outra escola sabe...mas eu acho que não m/difica muito não...neh...eh fazer a 

transdisciplina/ e a interdisciplina/eu acho que é ainda uma questão que a 

gente precisa aprende/ muito...principalmente professores que tem uma 

formação mais  antiga...como você mesmo disse antes neh... 

Entrevistador- Isso 

E1- Neh...então... assim...os novos ele vêm com uma vontade...neh... 

Entrevistador-(...)já com essa visão já...não eh?... 

E1- Isso...os alunos tem...tem um olhar diferenciado p/ra esse tipo de coisa 

neh...com certeza neh...então nós precisamos nos organizar p/rá isso...a 

sociedade... 
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Entrevistador – Posso colocar então ficha E...essa questão da trans e da inter 

já é uma característica dos novos profissionais...professores formados a partir 

da nove três nove quatro nove seis...na diferenciação dos (  )... 

E1- Isso...isso... 

Entrevistador- Bom...só essas que eu tenho professora...muito obrigado... 

 

Entrevistado 2 

Pergunta 1 – Entrevistador - Qual o seu entendimento a respeito da lei 

10639/03. Considera uma lei que contribui para a inserção étnico-racial no 

ambiente escolar? Caso sua resposta seja negativa, por favor, justifique. 

E2- Bom...pelo que foi...eh...pelo meu acesso neh... a essa...a lei...um pouco 

neh...da questão dessa lei...eh...ah...então fala-se dessa obrigatoriedade 

neh...de incluí-la neh...no curriculu/ neh...da escola neh...e enfim em...acho 

importante assim...mais que eu acho importante...existe uma lei...estamos aqui 

para cumpri-la neh...então vamos eh...inserir no que for necessário...mas em 

contrapartida eh..eu penso eh...será que precisa de uma lei p/ra você incutir 

dentro de uma escola algumas questões eh... como fala neh...a própria lei 

ÉTNICO...RACIAL...será que...eu sempre me questiono ah...será que não é aí 

que reside a questão do... da... do preconceito racial...será que para nós 

eh...incluirmos num curriculum...sejá eh...quaisque/ quaisque/questão voltada 

para a questão étnico...neh...eh...racial...precisa de lei? Será que o próprio 

eh...di...ah... por ser algo cultural...será que...não bastaria simplesmente 

ah...que o grupo faz parte de...daquela determinada escola...extra ou 

aquela...essa ou aquela.....se volta p/ras questões culturais e aí inseri essas 

questões dentro do seu próprio curriculu? Então...tudo que eh...esbarra na 

questão da lei neh... e aí...eu questiono neh...então...eu não acho que seja 

muito positivo neh...existe uma lei...vamo/ seguí-laneh...mas eu acho que não 

deveria existir esta necessidade... deveria existir o quê...assim...é uma 

necessidade de aprende/ culturas...de fazer vários....eh...várias...vários...as 

variadas culturas...eh...se digamos assim...se expressar neh...a possibilidade 

do acesso porque quando a gente fala de...étnico racial sabemos que...como 
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retratando a questão do negro neh...e nós não trabalhamos...não temos foco o 

negro...como é a questão étnico...racial neh...nós temos o índio neh...nós 

temos...vários neh...vários...várias vertentes nessa questão étnico 

racial...então...então eu...então eu tenho essa visão... 

Entrevistador- Aqui ta diferente((risos)) ( )... 

E2((risos)) é porque falo em faze/essa lei...não sei se consegui::: 

((risos))evidentemente... 

Entrevistador – não...não.../ta ótimo... 

Pergunta 2- Entrevistador – Teve durante o curso superior uma formação 

voltada para a diversidade cultural presente na sociedade brasileira? 

E2- não...o que seria muito interessante neh...e aí aquilo que eu falo 

diversidade cultural neh...então quando você fala em diversidade cultural...você 

vai abrange/toda neh...toda uma população neh...as várias eh...eh...culturas 

existentes e não algo centrado naquela coisa do negro em...sabe...acho que 

isso canaliza tudo ( ) do racismo... 

Entrevistador- Mesmo quando ela vem com o intuito de resgate...porque ela 

vem como resgate...essa população foi tirada... então agora você tenta pelo 

resgate ali....porque eles não puderam....foram ( ) o direito de... 

E2- Então...mas ainda assim quando a intenção é o resgate...o resgate se faz 

pó si próprio...entendeu?eu me posiciono...eu me assumo neh... enquanto 

negra ou enquanto negro...você enquanto negro neh...e eu me imponho neh...a 

partir do momento que eu vou...que nós conseguimos...nós eh...nós 

conseguimos nos impor...automaticamente nos resgatamos...não 

necessariamente eh...o resgate a partir de uma obrigatoriedade neh...eu 

sempre tenho essa visão... 

Pergunta 3—Já participou de palestras ou eventos no qual fosse discutida essa 

lei, seja de modo geral ou na aplicação da mesma em sua disciplina? 

E2- na realidade é assim...a minha participação já foi assim... eh...enquanto 

profissional mesmo neh...no sentido de...eu colocar a mão na massa...e foi aqui 
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nessa escola...tenho um projeto e aí volto a coloca/ neh...sempre o projeto do 

dia vinte de ...agora neh...que o dia da consciência negra neh...então a gente 

acaba enfatizando neh...algumas questões...tudo mais...desenvolve o projeto 

neh...até por conta da própria lei...tudo mais...mas quando...enquanto é o 

projeto...ele ocorre a gente trás a questão da cultura...não pela lei e sim para 

que ele tome conhecimento... 

Entrevistador – Para a cultura escolar neh... 

E2- Para a cultura escolar... 

Entrevistador- Inclusive...a escola aqui foi-me...me referenciada como 

isso...porque tem professores que...já não por conta da lei...mas por conta de 

trabalharem já...então ela foi... 

E2- Exatamente...eh...eh...como é importante eh...você eh...eh...ter 

conhecimento eh...da cultura (  )... 

Entrevistador- (...)É...mas como você há de convir comigo que a ( ) josé leite 

não é a regra...ele acaba sendo exceção...não eh... 

E2- ((risos)) eh...com certeza... 

Entrevistador- Então...ele acaba sendo exceção...por isso...é que ele se 

desponta neh..então você já tem aqui toda essa questão me parece que 

bem...eh..eh...essa questão me parece que bem...eh...eh..essa questão 

étnico...racial bem trabalhado...até pelo corpo docente que se vê aqui... neh... 

pela direção...corpo docente...professores é o que demonstra neh...eh... 

E2-é  que foi um exemplo muito bacana...o ano passado que nós 

fizemos...onde eh..teve aí um jogral...que falava das questões...do que é o 

negro neh... 

Entrevistador – Vai se/ amanhã? 

E2 – ah? 

Entrevistador – Vai se/ amanhã? 

E2 – foi o ano passado... 
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Entrevistador- não...a professora falo/ que amanhã é a dança dela... 

E2- é...então amanhã...eu não sei...a professora de arte e tele artes...eu não 

sei quando que elas neh...amanhã neh...então, eu sou de educação física 

neh... 

Entrevistador – Aí que legal... 

E2- eu dou educação física...mas esse ano nós não programamos nada p/ra 

tarde... eu não estou dando mais aulas a tarde...o ano passado eu estava à 

tarde e foi feito um jogral onde nesse jogral houve uma conscientização neh... 

aquela coisa neh...o que é o negro...mesmo neh...e aí....que é igual ao 

branco...que é igual ao índio neh...sabe esse resgate e nesse lado teve a 

apresentação de capoeira e aí você trás a cultura ....neh...a cultura mesmo 

neh...foi um evento muito interessante... 

Pergunta 4 - Entrevistador- ( )...já está respondendo previamente a quatro...Já 

vivenciou alguma experiência nos projetos baseado nos princípios da lei? Caso 

a resposta seja sim, conte como foi essa experiência...então essa aí eh...então 

que/ dize/ o ano passado neh... 

 E2- Aham.... 

Entrevistador- e a escola tem essa prática... neh... 

E2-tem essa prática... 

Entrevistador- então...a escola inclui todos os anos do seu calendário esse 

trabalho... 

E2- todos os anos...esse trabalho exatamente... 

Entrevistador- então...mas é só na semana da consciência negra...é isso que 

eu pergunto((risos))... 

E2- então ((risos)) aí é que está ((risos))....então aí  eh... 

Entrevistador- é só na semana da consciência negra? 
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E2- então...eh...aqui é que está...eh....embora haja essa questão por conta 

neh...do...da...dia da semana da consciência negra é sempre deixado bem 

claro p/raos alunos porque esse dia da consciência negra...e dia assim....( 

)....esse dia...a qualquer momento você tem que se fazer existir 

entendeu...você tem que estar resgatando não é isso...aliás....nem deveria ter o 

dia da consciência negra...então deveria ter eh...um dia da consciência 

vermelha...que é com os índios...a consciência branca...da consciência 

amarela neh...então assim...existe e a gente por conta dessa semana 

intensifica mas não é que tem a importância...aquela importância de .....é o dia 

da consciência negra...é um evento que a gente faz valer por conta de uma 

lei...até porque nossa escola...ela tem assim vários eventos...e por conta do 

próprio calendário nem sempre dá p/rá gente...nós estamos neh...fazendo 

eventos...eventos...eventos...então a gente acaba...opa...tem essa 

oportunidade então vamos pega/ esse dia neh... e tantas coisinhas que a gente 

neh...vai fazendo no dia a dia... 

 

Pergunta 5- Na sua opinião...quais as posturas que os educadores e a equipe 

de gestão devem ter para que essa lei torna-se realmente aplicável e alcance 

os resultados satisfatórios? 

E2- olha eu acho que o fato de...nós estarmos aí...eh...levantando questões 

diariamente neh...sobre...eh...( ) neh...a cultura eh...ou não a necessidade da 

inserção mas vivenciá-la neh...eu acho que uma forma de nós 

estarmos...digamos assim...de uma forma ou de outr eh...enfatizando a 

importância dela existi/...não é verdade...eh levantando questões neh...voltada 

para as questões eh...étcnicos...raciais...concordando ou não...eu acho que 

é...a partir do momento em que....a discussão...já. 

Entrevistador – já... 

E2- já...acho que já /ta havendo uma colaboração para...pelo ao menos uma 

reflexão... 

Entrevistador- e agora a mais pessoal de todas... 
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E2- ((risos)) 

Pergunta 6- Entrevistador- Acredita que sua disciplina pode contribuir para a 

aprendizagem sobre as relações étcnico-raciais? Como... 

E2- Acho que a educação física neh...você tem tantos meios neh...acho que 

p/rá buscar neh...seja através da dança...do esporte em si...então quando vem 

essas questões veio por conta do preconceito...que a lei surgiu por conta do 

preconceito neh...essa é uma realidade por conta de tudo que o negro neh...o 

negro vivenciou...ou como você mesmo citou aí...ele foi excluído aí num dado 

momento de uma sociedade...e aí o fato de... de nós...termos aí uma grande 

verdade neh... quem são ou quem é o rei do futebol...então neh...eu trago isso 

sempre p/ra eles neh...num país onde existe toda essa questão racial...essa 

questão preconceituosa...mas o preconceito não fez com que eh...o homem 

sobressaísse... então a importância aí...não é porque ele é branco...porque é 

negro...porque é vermelho ou amarelo...eh ( ) então...trago essas questões na 

minha disciplina....a cor da pele...a raça...nada importa...então eu sempre trago 

assim...esses debates e trago situações do esporte p/ra eles sim...aí ter uma 

vivência....e essa questão....a questão da lei neh....eh...resgatar....mostrar...o 

quanto eh...nós...os negros neh...temos importância na cultura dando esses 

exemplos neh... 

Entrevistador- muitos aí neh...no caso neh... 

E2- exatamente...é a forma de encontro de...neh...contribuir...embora sou 

sincera p/ra você...eu acho que não...eu sou contra ((risos)) 

Entrevistador – deu p/rá entender ((risos))... 

E2- sou totalmente contra a cota sabe acho que é a forma mais segregadora 

de você incluir essa cota p/ra negros...como se o negro não tivesse a 

capacidade...o potencial de um ranço de lá...estuda/...nós que chegamos em 

uma faculdade...eu não precisei de cota...você não precisou de cota...o colega 

daqui que estudou comigo...não precisa de cota...você estão uma faculdade ( ) 

pode ser que você tenha entrado ( ) idade neh...mas pode ser que você tenha 

entrado neh...não sei se quando você entrou já tinha cota neh... 
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Entrevistador- não...não eh...isso agora eh...muito recente... 

E2- é muito recente...então e você não entrou com a cota...você entrou o 

quê...com sua capacidade...é como se o negro neh...não fosse capaz...esse 

negócio de cotas é mais ou menos por aí...aí ( ) falam...ah...por trás dele não 

ser capaz é porque foi (hipótese)cerceado....da eh....a questão do 

trabalho......ah...puxa vida....será que é também porque neh...nós mesmos 

negros neh...não...não escondemos atrás de uma lei p/ra justificar...de 

repente...ao não regaçar de mangas? Então...eu não concordo...eu acho que o 

negro...ele ainda não teve essa visão de que criando essa lei...é a forma mais 

preconceituosa de deixá-lo frente a sociedade. 

 

Entrevistado 3 

Pergunta 1 – Qual o seu entendimento a respeito da lei 10639/03. Considera 

uma lei que contribui para a inserção étnico-racial no ambiente escolar? Caso 

sua resposta seja negativa, por favor, justifique. 

E3- bom...o conhecimento é aquele conhecimento adquirido no HTPC...que 

nós tivemos uma discussão aqui na escola e...da obrigatoriedade da inserção 

do ensino e...sobre a questão etcno...étcnico... racial...eu acho assim que...eu 

considero como uma contribuição a inserção...eu acho que até que ela 

contribui...mas a gente tem que ver o que tem por trás...será que todo que é 

uma obrigação não fica mais...eh...como posso explicar...tudo que é 

obrigatório...às vezes não tem aquele...o gosto vamo/dize/ neh...de...da criança 

ir atrás ou até mesmo dos professores eh...se adapta a esse novo...a essa 

nova visão...e como já colocaram aqui eh...quem tem a formação mais antiga 

não teve nada relacionado a isso ( ) história mesmo...e professor 

mesmo...formado em estudos sociais teve aquela formação que você conhece 

e essa formação mais voltada para a questão afro...descendente ou negra vem 

a partir de agora...ou será...até onde a obrigatoriedade é válida dentro do 

espaço escolar... 

Pergunta 2- Entrevistador – Teve durante o curso superior uma formação 

voltada para a diversidade cultural presente na sociedade brasileira? 
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E3- Tive... 

Entrevistador – Teve... 

E3- eu dei enfim... história da cultura...eu tive no meu curriculu/....história do 

patrimônio...do patrimônio histórico cultural... 

Entrevistador- Patrimônio histórico cultural? 

E3- isso...e dentro da própria história do Brasil ( ) estuda...a formação do.....do 

país... 

Entrevistador- A sua formação foi quando...professor... 

E3- eu me formei em dois mil e seis... 

Entrevistador – Ah tá...já tá sobre os olhos da nova lei... 

E3- é da nova lei... 

Pergunta 3- Já participou de palestras ou eventos no qual fosse discutida essa 

lei, seja de modo geral ou na aplicação da mesma em sua disciplina? 

E3- eh...não foi dentro do âmbito escolar eh...foi da parte de uma comunidade 

católica...no qual nós tínhamos lá a pastoral afro...então nós discutíamos a 

cada dois meses essa questão da cultura afro dentro da comunidade... 

Entrevistador- cultural afro...isso? 

E3- Isso...ela...ela foi trazida por um padre...eh...ele era...acho que 

angolano...ele trouxe p/rá dentro da comunidade essas questões. 

 

Pergunta 4- Já vivenciou alguma experiência ou projeto baseado nos princípios 

da lei?... 

E3- oh eh...com os programas de sociologia eu sempre trago p/ra 

eles...relacionado a isso como eles falaram aqui das cotas...a gente trabalhou 

muito texto durante esse ano... agora mesmo eh...nós falamos sobre o dia da 

consciência negra...se é necessário que exista uma data específica p/rá isso 
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eh...a questão das cotas dentro dos serviços públicos...a questão das cotas 

nas universidades...até onde isso é válido na sociedade atual, o ( ) da escola 

aqui também... não participei assim ativamente...a isso...como é o caso da 

professora Adriana que não /to participando ativamente...mas eu consigo 

acompanhar alguns ensaios... 

Entrevistador – ta e acaba tendo aquele olhar e depois pode até trabalhar inter 

dentro da sua....tá....  

Pergunta 5- Na sua opinião quais as posturas que os educadores e a equipe de 

gestão devem ter para que alcance os resultados satisfatórios? 

 

E3- oh...dentro da escola a primeira questão da discussão...e a segunda a 

questão da reciclagem de alguns profissionais...porque nem todo mundo...tem 

essa...teve essa mate...alguma coisa voltada p/ra dentro desse conteúdo e sei 

lá ( ) preparado p/ra pode/ discutir/ isso dentro da sala de aula...é uma coisa 

que você precisa ter um certo cuidado p/ra pode/ ta trabalhando...acho que não 

é simplesmente você i/...joga o conteúdo e fala sobre cotas neh...e aí... 

Entrevistador- Sair do senso comum...neh... 

E3- exatamente...o professor...que às vezes...não sei se por falta de interesse 

ou por falta de formação não tem essa visão... 

Entrevistador – e aí acaba só reproduzindo... 

E3- aquilo que ta dentro do livro... 

Entrevistador- é aquilo que ta vendo...Vamos então p/ra última questão... 

Pergunta 6- Acredita que sua disciplina pode contribuir para a aprendizagem 

sobre as relações étcnico-raciais? Como... 

E3- sim ( )...pela importância do negro para a sociedade brasileira...que 

tudo...que nada do que foi construído aqui tem a mão do 

negro...tudo...tudo...ah...as conquistas que o Brasil teve durante sua 

história...teve...teve...a mão do negro...((tossiu))... 
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Entrevistado 4 

Pergunta 1 – Qual o seu entendimento a respeito da lei 10639/03. Considera 

uma lei que contribui para a inserção étnico-racial no ambiente escolar? Caso 

sua resposta seja negativa, por favor, justifique. 

E4- A gente tem que olhar p/ro processo histórico do Brasil que foi país que se 

moldou aí através da estrutura escravista...neh...com todo um processo de...de 

negação da cultura africana ( ) não quanto a questão da cor de pele...mas tanto 

de questão social e atualmente ainda continuamos nessa base de ( ) estrutura 

arcaica e de valores tradicionais e que para uma sociedade extremamente 

complexa nos dias de hoje...a lei ela é importante p/ra...reva eh... 

revalorizar...rediscutir...mostrar ou redefinir alguns padrões na nossa 

sociedade...porém mesmo com o projeto de lei...que é um projeto recente...que 

é de dois mil e três ainda fala de valorização da cultura africana nas escolas 

e...até mesmo nas sociedades fora os circuitos hegemônicos...os artistas...no 

ramo musical...futebol...os artistas midiáticos...no sentido atores e atrizes ainda 

é um grande tabu...o negro como diria Milton Santos em sua última 

entrevista...ainda é um objeto de negação...não um objeto em termos 

materialistas...mas o Milton Santos foi muito feliz em fala/ o que o Brasil quer 

fazer com os seus negros neh...então...dentro desse 

contexto...dentro...perdão...dentro desse contexto...a lei vai ajuda/ sim a 

compreensão da história da cultura afro-brasileira...ah dentro das 

escolas...dentro dos projetos curriculares e...de certa forma...contribui para que 

os pré-conceitos sejam de certa forma...minimizados...extintos é que é o nosso 

grande papel distribuía os conceitos já estabelecidos... 

Pergunta 2- Entrevistador –Teve durante o curso superior uma formação 

voltada para a diversidade cultural presente na sociedade brasileira? 

 

E4- Não...não...até...por essa...explico...porque não...os...os...professores 

ainda estão numa mentalidade de...de...uma mentalidade de uma formação 

voltada para a classe média...então sé é uma mentalidade e uma formação 
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voltada para a classe média em sua maioria devido a estruturação de diversos 

cursos...não só geografia...mas medicina...história...filosofia...essa visão mais 

holística enquanto diversidade sócio-cultural deixou muito a desejar pelo ao 

menos no meu curso de graduação... 

Pergunta 3- Entrevistador – Já participou de palestras ou eventos no qual fosse 

discutida essa lei, seja de modo geral ou na aplicação da mesma em sua 

disciplina? 

E4- sim...sou militante pelo PT...participo aí das pastorais da juventude...e 

automaticamente dos grupos em...ah...contra as organizações ( ) sempre 

temos palestras...reuniões...debates...mili...militância na essência de ir p/ra 

sociedade...de ir p/ra rua...de discutir temas que são decorrentes da população 

em geral...mas que afeta principalmente a população de baixa renda e falando 

de população de baixa renda aqui...no Brasil...em sua maioria...é uma 

população negra... 

Pergunta 4- Entrevistador- Já vivenciou alguma experiência ou projeto baseado 

nos princípios da lei?... 

E4- sim...foi um ano muito feliz em termos...apesar da minha pequena trajetória 

na educação...em dois mil e oito estava no colégio carmosina na qual fomos 

fazer uma entrevista...em dois mil e nove...eu peguei um contrato na prefeitura 

de São Paulo...na escola João Domingos Sampaio...e lá a questão envolvia os 

negro ( )...etimologicamente...o negro é o excluído...o ( )aquele que não ta 

dentro da sociedade ( ) como diria Elias ( )...a questão é étnico-

racial...principalmente com os bolivianos...tem surgido eh...diversos 

projetos...dentro do João Domingos de Sampaio...Sampaio...perdão não 

Sampaio...no qual tivemos que revalorizar o sentido ético de fato...dos 

primeiros povos da América que as crianças ainda insistem em...todo um 

projeto midiático que tem aí na sociedade...insiste em não querer aceitar o 

índio como detentor desta terra...mas não no sentido...no processo histórico 

com seus direitos que foi...ou não são historicamente negados...haja vista o 

que está acontecendo no norte do país e que o projeto ele trouxe como 

base...os projetos...melhor dizendo...eles trouxeram como base a valorização 

dos artistas negros...a valorização da cultura nordestina que...de certa 
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forma...deixou muito a desejar naquela escola...a valorização dos povos 

históricos que formaram nosso país no passado...em especial...a cultura 

boliviana...e teve um ponto de elo muito bacana quando os alunos se 

perceberam dentro do processo...apesar do João Domingos Sampaio 

hoje...estar numa região que eles chamam...de centro expandido que já foi um 

reduto de pobreza...hoje é um reduto da classe média eh...eh...fazer com que 

essa classe...peri...que não deixa de ser periférica...revise seus conceitos 

históricos...aqui eu deixo um (hipótese)adendo especial a escola de samba em 

Vila Maria...na qual teve uma atuação extremamente exemplar para com a 

nosso comunidade... 

Pergunta 5- Entrevistador- Na sua opinião quais as posturas que os 

educadores e a equipe de gestão devem ter para que alcance os resultados 

satisfatórios? 

E4- em primeiro lugar eh...ir em busca de conhecimentos...a gente...eu 

enquanto educador e enquanto militante...sempre que tenho alguma ideia nova 

ah...a respeito de mundo e a respeito da cultura jovem...até pela questão  das 

pastorais...a gente ta um pouquinho mais ligado...em compensação...vejo 

um...um...de certa forma...não sei se...se por incompetência...maldade ou por 

acomodação do statua...não vejo muito aplicabilidade da lei nos projetos 

escolares...tô pensando aqui no Carmosina...não posso dizer das outras 

escolas a...sobre a lei...a lei aí da cultura negra...da valorização da cultura 

negra...melhor dizendo...então o Carmosina primeiro ele vai te/ que eh...os 

professores...o grupo gestor...a direção...temos que partir do conhecimento dos 

alunos... eh...dessa cultura que está pul( )...aí que a gente não tem o melhor 

controle sobre ela...saber o que queremos dessas meninas e desses meninos 

que estão sobre nossos cuidados para que não caíamos em uma repetição 

infeliz que é uma repetição infeliz... que é a repetição do estado de...da escola 

como exclusão e não a escola como inclusão...e se a gente ta falando da 

escola de inclusão...acho que a pa...a partir do momento que a nossa cultura 

escolar se desprende da cultura macro...escolar...que é a cultura estabelecida 

nos dias de hoje na qual não se ensina nada e reforça...infelizmente diversos 

preconceitos que eles mesmo já trazem e os professores juntamente com a 

gestão acabam...( ) de forma extremamente negativa o nosso cotidiano... 
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Entrevistador- Posso dizer então que o senhor concorda com a valorização da 

cultura escolar? 

E4- sim... 

Entrevistador- neh...a valorização dessa cultura que muitas vezes é contrária 

até a cultura macro... 

E4- sim...eh...a gente enfrenta na escola diretamente eh...aqui eu vo/ 

da...eh...um ponto a coordenadora Maria ao qual é a vice...a nova vice que é 

professora Luzia que ela...é...elas...no caso...enfrentam diretamente o 

imobilismo...aqui na escola ainda ta sendo visto...a...não...e...um período 

históricos dos anos sessenta...anos setenta...na...o aluno ele é...aquela tábua 

rasa que não trás nenhuma cultura ...é...que você tem  que ter eh...ele dentro 

da sala de aula apenas...como você vai trata esse assunto eh...na sala de aula 

eh...é complicado é...não posso também me aprofunda/ muito mais...mais 

diretamente a pergunta é complicado a gente tem uma educação ampla 

quando a própria gestão no sentido macro e a própria gestão no sentido micro 

vê a educação como imobilismo e não uma educação como prática de 

liberdade... 

Pergunta 6 - Entrevistador- Certo... Acredita que sua disciplina pode contribuir 

para a aprendizagem sobre as relações étcnico-raciais? Como... 

 

 E4- A geografia aí pensando...voltando com o professor Milton 

Santos...professor Aziz Ab’Saber que...infelizmente morreu...mas 

deixou...morreu esse ano...mas deixou um legado importantíssimo com a 

questão ambiental e se a gente fala de questão 

ambiental...inevitavelmente...estamos falando da questão social e como a 

sociedade ela se molda no tempo e no espaço no território..... pensando 

agora.... com o professor Milton Santos e a geografia que..... ela nasce com 

essa ciência da cultura militar...depois ela se transpassa para a sociedade 

e..ao transpassar para a sociedade...e eu to pensando aqui até os anos 

setenta...eram dados quantitativos e...após essa data ela se torna eh...uma 

visão mais crítica da sociedade da qual eh...sou diretamente envolvido aí...com 
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as minhas pesquisas e com os meus grupos de estudo eh...a gente vê eh...a 

geografia ela é um...um grande link não apenas a única disciplina para vermos 

o mundo através do...da...e como esse lugar ele ta...tá impactado pela questão 

global...ou seja...o mundo hu...ele nos provoca porque...ao contrário dum 

tempo remoto...e eu to pensando inda até mesmo antes da revolução 

industrial...a gente não tinha aí grande mobilismo eh...humano...as pessoas 

elas...dificilmente trocavam de lugar...a não ser por uma tragédia social ou uma 

catástrofe natural...as pessoas nasciam e morriam num lugar...hoje não é...hoje 

vemos essa mobilidade humana eh...através dos territórios eh...através dos 

estados...nações e na qual a escola ela ta...nesse sentido...ela é muito feliz 

com a...com o grupo de bolivianos a...com o grupo de paraguaios e...e...por ser 

uma escola da periferia da cidade de São Paulo tem uma multiplicidade de 

ati...bastante interessante e que...a geografia é feliz...e...somos felizes por 

tratar de assuntos étnicos...raciais( ) a escola aqui é...ela se localiza aqui na 

divisa entre a...a vila Medeiros e jardim Brasil e esse lugar...ele é 

extremamente privilegiado porque as culturas se chocam...as culturas se 

(hipótese)hibridam e que forma um espaço multifacetado na visão aí...neh...do 

próprio professor Milton e essa paisagem dinâmica é...totalmente 

transformadora do espaço e que nos provoca a todo dia...a rever nosso 

conceito enquanto sociedade...o que seria uma sociedade no passado...o que 

é uma sociedade no período contemporâneo e na qual como 

educador...eh...devo ajudá-los da melhor maneira possível a transformarem o 

mundo...não de uma forma passiva...mas de uma forma crítica e que só fala de 

uma maneira crítica...espero que....a minha disciplina e eu...junto aí com os 

meus outros companheiros de profissão ajudem nossos alunos a entender 

que...eles fazem parte de um processo....extremamente 

amplo...complexo...mas ao mesmo tempo...fascinante e que...no qual...só a 

partir do conhecimento dos fatos...os pré...conceitos...aí...sim eles cairão por 

terra...aí sim podemos falar de uma sociedade mais humanizada...é isso aí...  

 

_________________________ 

 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 


