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RESUMO 

Luciene Ribeiro da Silva. O Projeto Leituraço: Significados para a descolonização do 

Currículo. Mestrado em Educação: Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2018. 

 

 

 

O “Projeto Leituraço" foi criado para que alunos da rede municipal de ensino tenham acesso à 

cultura africana por meio de leitura literária de matérias escritas disponibilizadas pela 
imprensa da Prefeitura do Município de São Paulo, disponíveis on-line. O Projeto teve início 

em 2014 no dia da Consciência Negra  e é concebido como uma estratégia de inovação do 
currículo hegemônico, uma vez que a Lei 10639/03 não deliberou sobre a inclusão de estudos 

sobre a cultura e história africana e afrodescendente na matriz curricular. Esse posicionamento 
resultou na alteração do acervo bibliográfico das Salas de Leitura das escolas municipais que 

passaram a disponibilizar uma diversidade de livros com histórias contendo personagens 
negros e outros temas não abordados nos livros clássicos. Essa iniciativa ressignifica o 

conceito de currículo oculto, por meio de um projeto que motiva novas formas de 
relacionamento, além de contribuir para a formação da identidade das crianças, fortalecer a 

autoidentificação e construção de formas de convivência saudáveis no ambiente escolar bem 
como para além dos muros da escola. Diante deste contexto, esta pesquisa tem por objetivo 

analisar a proposta e os impactos do Projeto Leituraço como estratégia curricular implantada 
na rede de ensino municipal com fim de ampliar a diversidade da literatura infantil focada nas 

representações da negritude, além de identificar a visão de professores participantes da 
implementação desse projeto. Como procedimentos metodológicos foram utilizados a análise 

documental e a pesquisa de campo com realização de entrevistas tendo como sujeitos 
professores de uma das escolas públicas do município de São Paulo, envolvida no Projeto. 

Pode-se afirmar que o projeto Leituraço é um exemplo de prática escolar que provoca 
reflexões que ajudam a desnaturalizar as condições de invisibilidade da população negra no 

currículo escolar. 

 

 

 

Palavras-chave: Projeto Leituraço. Cultura Africana. Afrodescendentes. Diversidade. 
Inovação Curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The "Leituraço Project" was created for students in the municipal network have access to 

African culture through second literary reading written materials that are available in the press 

of the Municipality of São Paulo, available online.The project began on the Black 

Consciousness on November 20, 2014 and is designed as a change of strategy of the 

hegemonic curriculum, since the Law 10639/03 not decided on the inclusion of studies on 

culture and African history and African descent in the curricular matrix.This position resulted 

in a change of the bibliographic collection of the Reading Rooms which now includes a 

variety of books with stories containing black characters and other issues not covered in the 

classic books.This initiative reframes the concept of hidden curriculum, a project that tends to 

weave new ways of relating, which contribute to the formation of the identity of children, for 

self-positive identification and to build healthier relationships in the school environment as 

well as beyond the school walls. Given this context, this research aims to analyze the proposal 

and the impacts of Leituraço Project as implemented curricular strategy in a public school to 

expand the diversity in children's literature focused on the blackness of the representations 

and identify the participating teachers of insight this initiative. As methodological procedures 

will be used documentary analysis and field research with conducting interviews having as 

subjects’ teachers of a municipal public school involved in the Project. It can be affirmed that 

the project Reading is an example of school practice that provokes reflections that help to 

denaturalize the conditions of invisibility of the black population in the school curriculum.  

 

Keywords: Leituraço Project; Africanculture; afrodescendentes; diversity; curricular 

innovation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Firmamos inicialmente a ideia de que o trabalho de uma pesquisa inicia-se muito antes 

da elaboração do seu projeto. Existe um caminho e uma história percorrida, que conduzem de 

forma singular o interesse do pesquisador sobre o objeto de estudo. Esta é uma das razões que 

sustentam a opção por incluir neste texto dissertativo a exposição da minha trajetória que 

conduziu à idealização da presente pesquisa fazendo emergir a relação da pesquisadora com a 

temática trabalhada.  

Apresentar a minha trajetória como criança, revisitada a partir de experiências como 

profissional negra, se fez importante para compreender a influência da cor/raça na prática 

docente e a intensificação de estudos que articulassem as questões da educação  com as 

relações étnico-raciais. 

A vivência escolar de alunos negros que frequentaram instituições públicas na década 

de 90 nos traz formas estereotipadas de apresentar a história do seu povo em solo brasileiro. A 

memória sobre o currículo e a identificação das pessoas negras no ensino brasileiro revela 

imagens estereotipadas de negros como subservientes. Equívocos didáticos caracterizam-se 

por recortes históricos que indicam o início da  história dos negros  a partir da escravidão. 

Estudos sobre a população negra  na Educação Básica apontam a utilização de livros 

de História do Ensino Fundamental I que trazem  em sua organização um capítulo reservado a 

Escravidão no Brasil. Assim, ocultava-se a história da África  anterior à exploração feita pelos 

expansionistas europeus. Essa construção sobre a imagem do negro interfere em sua 

autoimagem, como afirma Fanon (2008, p.59): 

O problema é saber se é possível aos negros superar seu sentimento de inferioridade, 
expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão semelhante ao comportamento fóbico. 

No negro existe uma exacerbação afetiva, uma raiva em se sentir pequeno, uma 

incapacidade de qualquer comunhão que o confina em um isolamento intolerável.  

A respeito do dia 13 de maio os livros de História, ao tratar da Lei Áurea apresentam 

a figura da Princesa Isabel assinando o documento que proclama a liberdade, porém os livros 

não mostram as lutas dos abolicionistas, a resistência nos quilombos velando a memória de 

outros personagens. 

O caso da abolição da escravatura é um dos fatos históricos que foi aceito pela 

população brasileira sem maiores desdobramentos sobre as memórias dos negros que 

realmente viveram esse período. O documento assinado é reconhecido, mas não se recorre à 

memória daqueles que viveram esse dia e os desdobramentos em relação às influências na 
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vida dos negros, uma vez que não sendo escravos não podiam estar nas casas dos senhores, 

nas senzalas e não tinham condições financeiras de pagar por moradia. 

 Acrescenta-se ainda que o fato do trabalho assalariado não constar como assegurado, a 

liberação dos escravos permaneceu fazendo com que os negros ficassem a margem das 

realizações sociais dignas de um ser humano. Esse recorte oficializado das datas revela 

sentido ideológico sendo que está a serviço da manutenção de uma história em que se forja a 

identidade imposta por um grupo dominante, como podemos identificar nos estudos de Pollak 

(1992, p.200-202): 

Todos sabem que até as datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto de vista 
político. Quando se procura enquadrar a memória nacional por meio das datas 

oficialmente selecionadas para as festas nacionais, há muitas vezes problemas de 

luta política. A memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um 

objeto de disputa importante, e são comuns os conflitos para determinar que data e 
que acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo. Este último elemento 

da memória - a sua organização em função das preocupações pessoais e políticas do 

momento mostra que a memória é um fenômeno construído. 

O referido equívoco didático deixou resquícios de estereótipos de submissão que 

povoam a memória dos estudantes negros e não negros, os quais foram construídos pela 

exposição constante de desenhos e pinturas de escravizados sendo açoitados cabisbaixos. 

Permanece a utilização do termo “escravo” ao se referir aos africanos que foram raptados e 

subordinados ao trabalho forçado por outro povo. 

Esse fato expressa a ideia de naturalização da condição do negro escravo, como se 

ele assim tivesse nascido, como se fosse natural a essa raça o trabalho forçado, o açoite e a 

submissão. O fato de se criar a imagem do povo africano como escravos naturais impediu, por 

muito tempo, que a escola começasse a reparar a forma como a memória dos estudantes 

afrodescendentes e não afrodescendentes se sentiam ao rememorar seus sentimentos ao 

estarem em sala de aula quando a escravidão era o tema exposto na aula de História. Nesses 

momentos os estudantes afrodescendentes se sentiam por muitas vezes inferiorizados, 

pertencentes a um povo fraco e impotente, assim como era registrado o povo negro nos livros. 

A literatura da década de 90 concebia o negro como escravo, um equívoco a ser 

corrigido quando o termo “escravizado” seria o mais apropriado, pois, essa condição do negro  

se deu pela imposição forçada e cruel de exploradores a partir de justificativas eugenistas de 

povos europeus caucasianos. Estes livros nunca traziam os personagens negros que se 

destacaram na história  como ícones da revolta escravagista, membros de grupos 

abolicionistas e  protagonistas importantes por meio de sua intelectualidade. 
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Em contrapartida estes mesmos livros traziam a figura de brancos como heróis da 

pátria. Não eram raras as figuras de bustos de bandeirantes como dignos de honra e glória 

porém, não se trazia a crítica acerca do genocídio indígena causado pelas ações dos 

bandeirantes que exploravam as terras da América do Sul. Analisando  outros fatos históricos, 

por meio dos estudos de Nicole Loraux, podemos ter maior clareza na interpretação de como 

a memória vem sendo estabelecida em nossa sociedade.  

Foi assim que,no início do século V, Atenas engajou-se em uma prática da memória 

cívica demasiadamente monitorada. A segunda interdição, no extremo final do 

século, visa barrar qualquer rememoração dos “infortúnios” que, naquela ocasião, 

atingia diretamente a própria cidade, destroçada por dentro pela guerra civil. Após a 

derrota militar de Atenas e da sangrenta oligarquia dos Trinta, a interdição de 

“recordar os infortúnios” sela em 403 AC., a reconciliação democrática. Nós 

designamos essa interdição de uma anistia, os modernos historiadores da Grécia 

fazem deste Episódio um modelo de anistia, paradigma de todas aquelas que a 

história ocidental conhecerá. (LORAUX, 2017, p.33-34). 

Os recortes históricos reproduzidos nas escolas brasileiras não foram realizados a 

esmo; constitui-se numa estratégia hegemônica que serviu para garantir ao negro que ele 

sempre tenha em suas memórias que seu povo nasceu para ser  inferiorizado. Ou seja, o 

currículo euro centrista, estava a serviço da manutenção da ideia do negro-objeto, do negro 

como sujeito passivo que não possuía protagonismo na perspectiva de uma trajetória histórica 

de emancipação. 

Ao veicular estereótipos que expandem uma representação negativa do negro e uma 

representação positiva do branco, o livro didático está expandindo a ideologia do 

branqueamento, que se alimenta das ideologias, das teorias e estereótipos de 

inferioridade/superioridade raciais, que se conjugam com a não legitimação pelo 

Estado, dos processos civilizatórios indígena e africano, entre outros, constituintes 

da identidade cultural da nação (SILVA, 1989, p 57). 

O currículo oficial brasileiro ao longo de sua trajetória contribuiu para a manutenção 

da relação de desigualdade entre brancos e negros na sociedade, para a perpetuação de 

relações preconceituosas e para manifestações de  racismo.  

A referida autora, ao refletir sobre a questão do negro na escola brasileira,  nos 

possibilita entender que o currículo que não é construído numa perspectiva inclusiva, pode 

contribui para a manutenção das desigualdades raciais. O livro Superando o Racismo na 

Escola organizado por Kabengele Munanga, permite avançarmos nessa compreensão ao nos 

conduzir a reflexões como: 

A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais de um povo, bem 

como a inferiorização dos seus atributos adscritivos, através de estereótipos, conduz 

este povo, na maioria das vezes, a desenvolver comportamentos de autorrejeição, 

resultando em rejeição e negação dos seus valores culturais e em preferência pela 
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estética e valores culturais dos grupos sociais valorizados nas representações. 

(SILVA, 2005, p.23). 

Essa realidade expressava que se deixava de se escravizar os corpos para continuar 

escravizando as mentes a partir de correntes que não podiam ser identificadas de forma 

explicita.  Na atualidade, por meio da interpretação e investigação contamos com estudos que 

resultam na percepção crítica de negros e não negros, desenvolvidos por pesquisadores 

envolvidos na construção de uma sociedade mais justa e próspera para todos   

 Retomando e articulando as reflexões expostas à minha trajetória cabe destacar que 

no Ensino Médio profissionalizante para a formação de professores, extinto CEFAM
1
 (Centro 

Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério) de Franco da Rocha “Dr. Emílio 

Hernandez Aguilar” no ano 2000, escola em que iniciei minha aproximação com a temática 

negra de forma não estereotipada, pude constatar atividades que envolviam os estudantes em 

vivências concebidas segundo uma abordagem crítica com relação ao tratamento da história 

dos negros no Brasil. 

Tomando esta preocupação da Secretaria da Educação como parâmetro e pensando 

na implementação das diretrizes para a reorganização do ensino médio é que a 

escola se colocou em movimento para pensar um currículo voltado para a construção 

de conhecimentos significativos para os alunos, na perspectiva de uma escola onde a 

competência técnica se aliasse ao comprometimento político ao mesmo tempo em 

que as relações pedagógicas estabelecidas entre os alunos, professores, coordenação 

pedagógica e direção fossem de tal forma solidárias éticas e profundamente 

prazerosas, que transformasse em nossa escola num ambiente onde a liberdade, a 

criatividade, a criticidade e o gosto pelo saber fossem a razão primeira de suas 

existências. (FELIPE, 2004, p.26). 

Mesmo antes da aprovação da Lei 10.639/03, o CEFAM em Franco da Rocha já 

trazia em seu calendário datas de eventos onde a cultura afrodescendente e o protagonismo do 

aluno negro seria evidenciado a exemplo da Semana da Consciência Negra. Neste evento 

eram expostos trabalhos culturais voltados a história e cultura da população negra feitos pelos 

alunos da unidade escolar e compartilhados com toda a comunidade do entorno da escola. 

Á escola enquanto instituição cabe o papel de produção de formas culturais 

ideológicas para os grupos que estão no poder. Nesse caso, o papel da escola está em 

fazer com que o sistema econômico pareça natural, justo e ao mesmo tempo em que 

mascara as desigualdades e promove a discriminação contra classe, raça e sexo. 

(FELIPE, 2004, p.32). 

No Ensino Superior, a partir do ano de 2003, algumas instituições começaram a incluir 

no currículo de cursos de formação de professores, uma disciplina voltada aos estudos da 

                                              
1
O CEFAM foi um projeto da Secretaria Estadual de Educação que oportunizara aos alunos do Ensino Médio da rede pública 

– cursar a formação para habilitação específica (Curso Normal ),  para  o exercício  do magistério .O CEFAM ofereceu uma 
formação diferenciada,  em período integral, com estágio ao longo do processo de aprendizagem e concedia bolsa de estudos 
para seus alunos, em grande parte oriundos da camada popular. O projeto foi extinto em 2005. 
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África e dos negros no Brasil. Na Universidade Sant’Anna o curso de licenciatura de 

Geografia inseriu essa disciplina de forma optativa e na modalidade à distância. 

Esses fatos sempre despertaram minha atenção em decorrência da formação acadêmica 

que vivenciei por estar relacionada a questões de educação e por participar com frequência de 

cursos e encontros relacionados à inserção da diversidade racial no trabalho pedagógico para a 

promoção da educação antirracista. Nesse contexto, meu interesse voltou-se ao 

aprofundamento das questões que versam sobre identidade do negro, políticas públicas 

afirmativas e práticas pedagógicas comprometidas com a valorização da diversidade.  

Atuando como professora da Prefeitura Municipal de São Paulo pude conhecer o 

projeto “Leituraço” que se caracteriza por seu pioneirismo ao implementar no currículo das 

escolas municipais de São Paulo o acesso a livros referentes à questão racial e étnica, 

atendendo assim, ao que tange a Lei 10639/03 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBN). Essa iniciativa qualifica o ensino ao valorizar a pluralidade da influência 

dos povos na cultura, história e literatura brasileira. 

Iniciei minha carreira em 2004. Após alguns anos atuando como professora na rede 

pública de educação passei a me inquietar em relação aos conhecimentos que eram 

privilegiados e sobre as práticas educativas que eram recorrentes nas escolas. Destaca-se 

minha indagação em relação aos conhecimentos veiculados especialmente no tocante às 

pessoas negras que me intrigava pelo fato da população negra ser pouco representada na 

escola e pela forma estereotipada como as instituições escolares trabalhavam a presença desse 

grupo social nas ações didáticas. 

No fase inicial da minha carreira profissional, não tinha acesso às discussões sobre 

Currículo e políticas de inclusão escolar. Após alguns anos  passei a conhecer produções 

científicas que me desvelaram questões sobre escola e multiculturalismo em especial o livro O 

jogo das diferenças: O multiculturalismo e seus contextos, que discorria sobre a convivência 

entre as pessoas, o encontro das diferenças e como as mesmas se manifestavam na escola, 

apresentando um cenário para a reflexão dos pesquisadores sobre educação e ações 

estratégicas para inclusão. De autoria de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva, a obra  despertou um grande interesse por focalizar a temática em questão.  

 Ao ingressar na Prefeitura Municipal de São Paulo como professora, em 2008, tive  

interesse em participar de cursos oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação (SME) 

que proporcionaram minha inserção na discussão relativa às práticas curriculares e população 
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afrodescendente, bem como a oportunidade de refletir sobre comunidades invisibilizadas no 

currículo escolar. Os cursos sobre raça e multiculturalismo na educação me motivaram a 

adotar uma nova postura como professora na prática profissional junto aos alunos e como 

multiplicadora junto aos meus colegas de profissão. 

Essas novas experiências responderam em parte minha inquietude em relação a 

visibilidade da população negra e valorização da participação do negro na sociedade. Os 

saberes adquiridos por meio de cursos ministrados por especialistas e estudiosos na área 

contribuíram para reflexões sobre a prática e consequentemente sobre o currículo escolar 

vigente. Permitiram também uma reorientação fundamentada sobre a importância da educação 

democrática, ética e inclusiva na escola. 

Desde então, busco aplicar os conhecimentos construídos na minha prática como 

docente, sempre pensando o planejamento das atividades de modo que respeite as produções e 

vivências dos diferentes grupos da comunidade escolar. Essa postura foi adotada a partir da 

percepção de que os negros eram invisibilizados no currículo escolar, assim como pude afinar 

meu olhar identificando outros grupos socialmente não visíveis tanto no currículo escrito, 

quanto no currículo vivenciado. 

Na escola em que atuo, assumindo diferentes dimensões da função docente, preso 

por evidenciar a necessidade de valorização da diversidade cultural, social e biológica de 

todos os que compõem  a comunidade escolar, como daqueles que  se encontram fora dela, 

como os povos indígenas da cidade de São Paulo que possuem escolas próprias. 

Esse desafio me provocou a buscar cursos que me ajudassem a  construir e vivenciar 

uma prática docente reflexiva em que fosse possível exercitar o aprimoramento da ação 

docente em relação à questão dos grupos invisibilizados no currículo escolar, em especial os 

negros. 

A opção por essa postura exigiu que o exercício docente fosse assumido com a 

responsabilidade em adotar procedimentos de observação, registros, reflexão, avaliação e 

planejamento de novas ações. Essa prática implicava em, posteriormente, discutir os novos 

saberes adquiridos  em cursos, além de envolver os pares que atuam na mesma escola nos 

momentos de formação coletiva no horário de trabalho, JEIF (Jornada Especial Integral de 

Formação). 
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A formação coletiva como estratégia alternativa se diferencia do processo de 

formação individualizada, na qual o professor-educando adquire saberes individualmente e 

não partilha suas reflexões. O diálogo é um ponto imprescindível nos momentos de formação 

coletiva, pois proporciona aprendizagem compartilhada, questionamentos e interrogações 

sobre a própria prática, o que possibilitam a adoção de novas posturas e reformulação do 

currículo escolar. 

O processo de formação para estabelecer uma prática educativa que atenda as 

especificidades colocadas no projeto da lei 10639/03 é defendido em estudo feito por 

Teresinha Bernardo em livro escrito após suas visitas às escolas públicas de São Paulo a fim 

de investigar o processo de efetivação da lei. 

Outra situação apresentada como um obstáculo para o desenvolvimento daquilo que 

é estabelecido pela lei nº 10639/2003 foi a falta de capacitação dos professores das 

unidades de ensino. Questionados sobre a promoção de curso de capacitação para 

professores voltados para Lei, a maioria dos docentes entrevistados responderam 

que não fez e disse desconhecer uma agenda para esse tipo de formação. 

(BERNARDO, 2017, p.73). 

As inquietações em relação à minha prática docente, associada à disposição em 

estudar e discutir sobre a contribuição da escola para a representatividade de comunidades 

minorizadas
2
, em especial a do povo afrodescendente e africano, permitiram que eu me 

reconhecesse como integrante de uma categoria profissional que deve agir como sujeito 

atuante e protagonista do processo de conhecimento incluindo o conhecimento e a prática de 

projetos significativos e inovadores que proporcionem reparação e mudança social. 

Mesmo que na contemporaneidade estejamos vivenciando projetos de grupos que 

pregam a intolerância em nossa sociedade, como professores devemos ter a resiliência e 

procurar, na prática educativa, meios para prover a seguridade dos direitos de ser e se 

expressar, em benefício de todos os cidadãos como defende o educador Paulo Freire.  

Uma das primordiais tarefas da pedagogia critica radical libertadora é trabalhar a 

legitimidade do sonho, ético-político na superação da realidade injusta. É trabalhar a 

genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, valer dizer, é trabalhar contra a 

força ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e sua 

acomodação a realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É 

defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça 

de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra. (FREIRE, 2000, p.13). 

Ao assumir essa postura reflexiva passa-se a observar, revisitar a prática e a examiná-

la por meio de interpretações que permitem desvendar os fundamentos teóricos que 

                                              
2
 Expressão utilizada para se referir a comunidade que é expressiva em números de pessoas, porém não detêm de espaço 

social para a sua expressão. 
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possibilitam aperfeiçoá-la de modo a exercer uma docência condizente ao papel de uma 

professora consciente. Paulo Freire relaciona a percepção crítica ao desenvolvimento da 

esperança ao expor que “No momento em que a percepção critica se instaura, na ação mesma, 

se desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a empenhar-se na 

superação das “situações-limites”. (FREIRE,1987,p. 58) 

Com base nesses fundamentos encontramos as contribuições da  curriculista Mere 

Abramowicz que  disserta com propriedade sobre como se desencadeia uma formação 

reflexiva sustentada pela esperança. 

Durante todo o curso jamais deixamos de ser criticamente esperançosos. Tivemos 

esperança quando refletimos sobre nossa prática, quando juntos desvendamos as 

teorias e que ela subjaz e quando voltamos a prática na escola pública pensando em 

uma transformação que constitui o nosso sonho ético. (ABRAMOWICZ, 

2004, p. 19) 

Toda essa trajetória revela meu interesse pela construção e desconstrução permanente 

da prática curricular, o que integra minha concepção sobre pessoas negras e o reconhecimento 

de que os movimentos sociais devem dialogar com a educação formal a fim de evidenciar as 

vozes populares por meio de políticas públicas de inclusão. Essa condição foi fortalecida 

especialmente com a promulgação da Lei 10.639/03, posteriormente complementada pela Lei 

11.645/08, conforme já mencionado, a qual estabelece que os currículos das escolas 

brasileiras incorporem os saberes que tangem ao protagonismo dos povos afrodescendentes e 

africanos assim como indígenas na sociedade, definindo um currículo que tenha como 

propósito formar cidadãos comprometidos com as relações raciais.  

Focalizando minha autoimagem como profissional do ensino, reconheço que tenho 

como lema me formar enquanto trabalho e trabalhar enquanto me formo. Este desafio 

perpassa o coletivo de professores uma vez que sua atuação exige constante atualização em 

relação às demandas sociais e aproximação com temas emergentes. De modo geral esta não 

tem sido uma jornada solitária, pois a cada curso me aproximo de outros profissionais que 

estão comprometidos e engajados em uma prática educadora que contribua para processos 

mais democráticos e emancipatórios. 

As diretrizes do currículo do Estado para o sexto ano me proporcionaram espaço 

para essa ação. Um dos objetivos principais era o estudo da comunidade. Eu não 

queria usar o livro didático que tinha sido usado anteriormente, e que falava em 

geral sobre comunidades de diferentes tipos e ignorava a história e as lutas atuais 

sobre pobreza, racismo, e a vida e cultura de imigrantes. Ao contrário, eu queria que 

meus alunos entendessem a comunidade deles, de perto. (APPLE, 2017, p.904). 
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Em meus planejamentos para a Sala de Leitura e na minha participação no momento 

coletivo do plano político pedagógico, empenho-me  em conciliar os saberes adquiridos e 

construídos para o aperfeiçoamento do processo educativo que visa formar cidadãos éticos em 

relação à valorização da diversidade. Diversidade esta que tanto se apresenta no sentido 

biológico como sociocultural. 

A escola na qual exerço atividade docente se encontra em um bairro dormitório da 

periferia de São Paulo, a maior cidade do país, onde se instalam migrantes e mais 

recentemente imigrantes que buscam melhores oportunidades  de sobrevivência em uma 

metrópole. Considerando esse contexto os estudos que realizei em exercício como Professor 

Orientador de Sala de Leitura (POSL) aprimoraram a reflexão e crítica sobre a própria prática 

e me proporcionaram embasamento teórico para afinar o discurso e percepção de que o 

currículo escolar é permeado por ideologia que privilegia determinados saberes e culturas em 

detrimento de outros. 

A identificação dessas contradições desencadeou um movimento em relação à 

pesquisa e reflexão sobre uma prática mais democrática e que valorizasse as contribuições dos 

diferentes agentes sociais presentes em nossa sociedade, desvelando preconceitos, revelando 

histórias contadas por diferentes pontos de vista de modo a fazer com que os educandos e os 

demais sujeitos da comunidade escolar passassem a agir de forma mais respeitosa com os 

diversos grupos e suas singularidades. 

Sempre trabalhei com educandos de diversas faixas etárias sendo que no momento 

minhas atividades envolvem alunos de 7 a 90 anos, em uma escola que abrange os ciclos de 

alfabetização, interdisciplinar e autoral além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Este 

cenário inclui um coletivo muito diverso em suas expectativas em relação à escola, formado 

por gerações diferentes, mas que têm em comum uma vida social restrita ao trabalho, escola, 

família e igreja sem amplo acesso a atividades culturais e de lazer, o que é corriqueiro em um 

bairro periférico. A escola representa para esses educandos a instituição mais próxima, que 

contempla espaços e atividades favorecedoras da construção e afirmação de identidades, 

assim como de convivência com a diversidade de forma  altruísta e solidária. 

Participar de reuniões em grupos de militância como sujeito aprendente em 

articulação com minha opção pela formação acadêmica me possibilitou uma conscientização 

da concepção do professor como um agente político, que pode e deve contribuir para a 

transformação social. 
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Ao frequentar cursos de aperfeiçoamento e especialização voltados  a estudos sobre 

diversidade, gênero e relações raciais na escola  adquiri embasamento e instrumentalização da 

minha prática no sentido de encontrar estratégias que permitam a todos os alunos se 

envolverem nas aulas de modo a conhecer, refletir, tomar posições. Essas ações discentes 

propiciam a  construção de suas identidades que devem ser edificadas pelo alicerce da 

autoestima, numa convivência social que deve ser tecida  envolvendo relações  que 

contemplem a diversidade  entendida como produto da riqueza dos diferentes modos de viver 

da humanidade. 

Essa conduta é favorecida pelas aulas que desenvolvem discussões sobre gênero, 

sexualidade, relações étnico-raciais. Julgo que levantar essas questões no palco privilegiado 

da escola é de grande importância, visto que preconceitos de qualquer gênero podem causar 

profunda dor e ser mais um fator de exclusão social restringindo o acesso e dificultando a 

permanência escolar do aluno que sofre de preconceito, além de provocar evasão. Destacam-

se neste sentido as condições específicas dos alunos negros. 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na cabeça 

do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, 

somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às 
relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, 

sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado. O que 

explica o coeficiente de repetência e evasão escolar altamente elevado do alunado 

negro, comparativamente ao do alunado branco. (MUNANGA, 2005, p.16). 

Frente a esse cenário deve-se enfatizar que o Currículo deve incluir discussões sobre 

relações entre os diferentes gêneros e raças a fim de contribuir para ratificar o direito humano 

à educação como prevê o Art. 205 da Constituição Brasileira de 1988: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Em minha prática defendo o sentido transversal
3
 do currículo tendo em vista garantir 

condições para que grupos historicamente desfavorecidos lutem por sua emancipação e 

afirmação cidadã. Por outro lado, os grupos já retratados devem se perceber detentores de 

privilégio e ampliar seus conhecimentos sobre as relações sociais e culturais de modo que 

oportunizem saberes que promovam reflexões essenciais para a ruptura de preconceitos e 

defesa das causas justas que favoreçam a toda a sociedade.  

                                              
3
 Considerado aqui como um currículo desenhado a partir da percepção de que temas urgentes devem ser incorporados nas 

áreas já existentes e no trabalho educativo da escola, sem que seja necessária a criação de uma disciplina específica. 
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Nesse contexto reafirma-se papel do professor como mediador do conhecimento e 

preparador de fundamentos que oportunizem ao aluno conhecer as matrizes 

formadoras das sociedades plurais, possibilitando-lhe a desconstrução de uma 

mentalidade restrita a cultura eurocêntrica. No entanto, todos aqueles que compõem 

o universo das escolas são personagens fundamentais para a materialização e de 

disseminação das propostas contidas na Lei 10639/2003. Quando não há parcerias 

entre sujeitos, a escola deixa de cumprir seu papel social, contribuindo, em 

contrapartida, para a disseminação da exclusão. (BERNARDO, 2017, p.75). 

Entende-se que a instituição escolar é um palco privilegiado para desmistificar 

preconceitos, desvelar formas de racismo e apurar o olhar crítico dos alunos e professores 

para o reconhecimento de diferentes tipos de discriminação, preconceito e racismos que por 

vezes se manifestam durante a convivência na escola e fora dela. 

O silenciamento das diversidades e desigualdades na escola que é o palco onde 

acontece o encontro de representantes das diversidades racial, social, de gênero e 

outros, só tem contribuído para perpetuar as exclusões. Devemos assumir o desafio 

de “criar espaço para um mútuo engajamento das diferenças vividas, que não exija o 

silenciar de uma multiplicidade de vozes por um único discurso dominante” 

(GIROUX e SIMON, 2002, p.106). 

As aprendizagens desenvolvidas no Mestrado em Educação: Currículo permitem 

verificar que existem vários poderes que circundam a produção curricular. Sendo profissional 

da educação há 10 anos e passando por diferentes gestões públicas que carregavam em suas 

propostas diferentes concepções sobre a educação, pude perceber que ainda são poucas as 

gestões que incluem em sua proposta e diretrizes curriculares a valorização da cultura e 

história afrodescendente e estimulam práticas favoráveis ao seu reconhecimento e valorização.  

Torna-se necessário um investimento para que estudos sobre os impactos das ações 

afirmativas na perspectiva da implementação da Lei 10 639/03 estejam presentes no currículo 

de formação docente e sejam estimuladas pela gestão das políticas e institucionais, em suas 

diferentes dimensões. 

Ao assumir o cargo de Professor Orientador da Sala de Leitura (POSL) da região da 

Diretoria Regional de Educação DRE Pirituba na cidade de São Paulo, tive oportunidade de 

assumir a coordenação do Projeto Leituraço, que me despertou interesse na compreensão do 

seu significado para a comunidade escolar. Esta motivação se justifica por constituir-se numa 

estratégia que possibilita a aplicação da Lei 10.639/03, que valoriza a bibliodiversidade e o 

acesso ao conhecimento por meio da democratização da literatura, o que resulta na 

qualificação do projeto pedagógico e de gestão.  
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A formação básica dos professores no tocante às relações étnico-raciais e à história 

da África e dos negros no Brasil é inexpressiva quanto à sua identificação e concepção. A 

capacitação em trabalho exige a inclusão de subsídios, reparar as lacunas e equívocos 

curriculares que privaram a sociedade brasileira ao acesso sobre a contribuição dos africanos e 

afro-brasileiros na construção da sua história e significado político cultural. 

O Projeto Leituraço leva cultura africana a alunos da rede municipal, como 

identificado pela imprensa da Prefeitura do Município de São Paulo que o descreve  como um 

projeto inovador que mobiliza a comunidade escolar em busca de promover a visibilidade das 

obras de literatura que versam sobre questões dos afrodescendentes, com autores e 

personagens negros. O Portal de Informações oficial da Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo inclui a seguinte caracterização do Projeto: 

Nas 567 escolas de Ensino Fundamental e Médio, de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS), o 

Leituraço será uma experiência de leitura que envolverá cerca de 550 mil alunos. 

Nessas unidades, a ação inédita compreenderá leituras que durarão 30 minutos, 

sempre na primeira aula do período, mobilizando estudantes e professores em ações 

simultâneas. Foram selecionados 13 títulos, divididos entre os três Ciclos do Ensino 

Fundamental: Alfabetização, Interdisciplinar e Autoral. Já para os cerca de 250 mil 

alunos das 895 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Centros de 

Educação Infantil (CEIs) diretas, a Secretaria Municipal de Educação enviará outros 

dez títulos e os educadores farão sessões nas próprias salas com as crianças ao longo 

do período de aula. (PMSP, 2018) 

Este projeto pode ser visto como uma estratégia de transformação do currículo 

hegemônico, uma vez que a Lei 10639/03 inclui na LDBN
 
a responsabilidade das instituições 

escolares em abordar a temática africana e afro-brasileira, porém não especifica a alteração da 

matriz curricular para que haja uma disciplina que assegure no planejamento escolar as aulas 

destinadas à ampliação do saber sobre a cultura e história africana e afrodescendente. 

Assim, o material didático, ao se apresentar articulado a certas tendências 

ideológicas, parece reforçar determinadas hierarquias não apenas de saber, mas 

também sociais e raciais. Se por um lado, observam-se textos como os apontados 

acima, por outro, verifica-se abordagens tangenciais de alguns temas sobre as 

histórias e as culturas africana e afro-brasileira. (BERNARDO, 2017, p.64-65). 

A ampliação do acervo bibliográfico das Salas de Leitura que passou a introduzir uma 

diversidade de livros com histórias que incorporam outros personagens, outras formas de 

viver que não aquelas que continuadamente as crianças têm contato por meio dos livros 

denominados de clássicos, remodela também a questão do currículo oculto, o que contribuirá 

para a formação da subjetividade das crianças. 
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A pesquisadora Ana Célia da Silva se volta aos problemas encontrados nos livros 

didáticos quando se trata da representação da população negra, em sua pesquisa intitulada “Se 

eles fazem eu desfaço: uma proposta de correção dos estereótipos do livro didático.” propõe 

uma revisão dos livros através de uma reescrita desses materiais. Teresinha Bernardo se 

reporta aos estudos de Ana Célia Silva para exemplificar os conteúdos dos livros didáticos e 

sua relação com a representação do negro. 

A autora pontuou as categorias e subcategorias localizadas nos livros e das 

construídas durante sua pesquisa entre essas categorias se encontram: 1- Rejeição 

explícita (o negro associado a piche, sombrio, algo ruim, brinquedo, criança negra 

barrada, traquina, castigada, vítima de zombaria, agredida, faminta adjetivada 

pejorativamente, acompanhante de branco, excluída, isolada, em último lugar); 2- 

exercendo atividade de baixo prestígio social (negra doméstica, criança negra 

doméstica, negro trabalhador braçal, negro escravo) 3- Incapaz (burro, ingênuo, 

desatento, desastrado, inibido); 4-sem identidade (sem nome, sem origem); 5- Pobre  

(maltrapilho favelado esmoler) 6 Estigmatizado em papéis sociais específicos 

(cantar, jogar futebol); 7 Distorção da História (negação de valor a cultura popular, 

desconsideração da variação linguística); 8-Autorrejeição explícita 9- 

Desumanização do negro (associado a objeto, a formiga, burro e macaco), 

caricaturado, antropomorfismo de seres Sobrenaturais (como saci) (SILVA Apud 

BERNARDO, 2017, p.71). Grifos da autora 

Com a implantação do Projeto Leituraço a escola passou a ter um tempo específico 

para a realização de atividades que envolvem professores e alunos no processo de 

reconhecimento das contribuições das culturas africanas e afrodescendentes. A ação visa o 

fortalecimento das identidades das populações historicamente sub-representadas no cânone 

literário. A primeira edição se voltou totalmente a ampliar o acervo de livros literários que 

representasse a cultura e história africana e afrodescendente o que se constitui no foco deste 

estudo, cujos objetivos são definidos a seguir. 

Diante da problematização caracterizada justifica-se o objetivo geral desta pesquisa : 

analisar a proposta e os significados do Projeto Leituraço como estratégia curricular 

implantada em uma escola pública municipal com fim de ampliar a diversidade na literatura 

infantil focada nas representações da negritude, além de identificar a visão de professores 

participantes sobre essa iniciativa.  

Os objetivos específicos, decorrentes da finalidade mais ampla da pesquisa, traduzem 

as particularidades da investigação. 
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 Realizar um levantamento bibliográfico e documental elencando pesquisas e 

conhecimentos científicos sobre a temática étnico-racial no âmbito da educação, 

definindo os fundamentos teóricos conceituais do estudo; 

 Descrever o Projeto Leituraço, os significados da sua aplicabilidade no currículo, 

considerando a visão de professores sobre essa vivência. 

 Caracterizar o Projeto e apontar seus benefícios para a construção de uma 

educação que promova as relações étnico-raciais. 

Diante do exposto, acreditamos que este trabalho venha colaborar com o grande 

desafio de dar visibilidade a um projeto pioneiro permitindo conhecer especificidades dos 

povos negros, manifestações sociais e culturais, bem como outras produções protagonizadas 

por sujeitos negros que trazem em si especificidades subjetivas, apresentando a 

bibliodiversidade
4
 se contrapondo a ideia de um ensino homogeneizador.  

 Orientações Metodológicas 

 

As interpretações dos dados coletados foram realizadas por meio da abordagem 

qualitativa, dada sua adequação para analisar o significado das mudanças ocorridas no fazer 

pedagógico e na postura dos professores na participação no Projeto, considerando o 

referencial teórico e os objetivos da pesquisa. A abordagem qualitativa permitiu a realização 

de reflexões sobre as atividades, questionamento sobre o caráter inovador em busca de uma 

mudança comportamental na qualidade do fazer pedagógico. Percebe-se neste sentido que 

esta abordagem é de grande relevância para os estudos em Ciências Humanas.  

Apoiando-se nos conceitos de Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa 

envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores 

estudam os fatos em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem.  

 Seguindo essa linha de raciocínio, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa 

qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, 

aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa 

preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem. 

                                              
4
 Biliodiversidade é um termo que se refere a proposta de divulgara diversidade da produção cultural por meio dos livros. 
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Como procedimentos metodológicos foram utilizados a revisão bibliográfica a fim de 

sistematizar os principais conceitos do referencial teórico da pesquisa, considerando autores e 

obras relevantesue se reportam aos objetivos da pesquisa e a análise documental aplicada à 

aos documentos, sendo estes correspondentes às legislações e aqueles de caráter institucional.  

Dentre os documentos legais situam-se, conforme mencionado anteriormente na 

contextualização da pesquisa, as Leis 10.639/03, lei 9394/96 e os objetivos do Plano Nacional 

de Educação. 

Incorporam também as fontes consultadas os seguintes documentos elaborados pela 

instituição que constituem suas deliberações formais das atividades pedagógicas como o 

Projeto Político Pedagógico. 

Um documento pode ser algo mais do que um pergaminho poeirento: o termo designa 

toda fonte de informações já existente. Pensa-se, e claro, nos documentos impressos, 

mas também em tudo que se pode extrair dos recursos audiovisuais e, como ilustrado 
no capitulo anterior, em todo vestígio deixado pelo homem. (LAVILLE, 1999, P. 167) 

Esta investigação inclui também uma pesquisa de campo que foi realizada por meio 

de questionário elaborado a partir dos objetivos previstos e constando de perguntas, norteadas 

por um roteiro semiestruturado com questões fechadas e abertas (Apêndice 1), com a 

finalidade de coletar os dados requeridos para as análises previstas. Trata-se de uma técnica 

largamente utilizada nas pesquisas de ciências humanas como apontado a seguir: 

Nos anos 30 e 40 deste século, a evolução das ciências humanas e marcada não 

somente pela preocupa9ao com a sistematiza9ao de procedimentos científicos para a 
analise histórico-sociológica da realidade brasileira, mas também pela introdu9ao de 

novas interpreta9oes da realidade social (inspiradas do marxismo, da antropologia e 

historia cultural vigentes na época) destacando-se os trabalhos de Gilberto Freire, Caio 

Prado Junior, Sergio Buarque de Hollanda, Fernando de Azevedo, entre outros.E 
também nesse período que se da a contribui9ao de pesquisadores estrangeiros, 

principalmente franceses, com a introdu9ao da pesquisa de campo. Os trabalhos de 

Roger Bastide, Levi-Strauss, Jacques Lambert, Donald Pierson, entre varies outros, 

são registros relevantes dessa fase e tiveram forte influencia na USP ate os anos 50. E 
com esses elementos, por exemplo, que a sociologia ganha autonomia acadêmica, 

tendo como temática central a questão sociocultural (folclore, cultura indígena e negra, 

a questão racial), estreitamente vinculada a problemática do nacional. Tais temas, já 

presentes nos trabalhos anteriores, passam, a partir de então, a ter um tratamento 
cientifico inédito, com os trabalhos de Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antonio 

Candido, Florestan Fernandes, entre outros. (LAVILLE,1999, p.56) 

 

O questionário foi aplicado individualmente, tendo como sujeitos 06 professores de 

Ensino Fundamental  de uma escola pública do município de São Paulo a qual teve como 
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identificação “Rainha Nzinga”
5
. A seleção dos professores que responderam o questionário 

teve como critério básico a condição de serem docentes envolvidos no Projeto Leituraço. 

Para saber a opinião da população sobre uma escolha de sociedade como a da 

preservação dos programas sociais, e precise, evidentemente, interroga-la. Talvez não 

a população inteira, mas, seguindo a estratégia da pesquisa de opinião, uma amostra 
suficientemente grande, constituída com os cuidados requeridos para assegurar sua 

representatividade. (Laville & Dione, 1999). 

O exercício de coleta e interpretação dos dados obtidos junto aos educadores 

envolvidos no Projeto ocorreu de forma imparcial e respeitosa. Todos os sujeitos foram 

inicialmente informados sobre a pesquisa e a seguir aplicado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE – (Apêndice 2) para que  a participação  dos sujeitos fosse de livre 

adesão. A instituição, locus da pesquisa, também foi consultada previamente e obteve-se 

autorização assinada pelo gestor responsável.  

Dada a aceitação quanto à participação observou-se a preservação da identidade dos 

sujeitos participantes que foram identificados com nomes de conhecidos escritores brasileiros. 

Todos os procedimentos adotados foram avaliados pelo Comitê de Ética da PUCSP a fim de 

cumprir as exigências éticas para pesquisas com seres humanos obtendo sua aprovação. 

Finalizamos essas explanações introdutórias explicitando a estrutura da Dissertação, 

cujo texto foi organizado em trêscapítulos. O primeiro capitulo apresenta um breve histórico 

da educação escolar, a concepção curricular escolhida para embasar as reflexões decorridas da 

análise do projeto investigado. Neste capítulo também é exposto um histórico sobre o acesso 

dos negros a educação brasileira bem como a inserção desse grupo populacional na educação 

formal. 

No segundo capitulo a intenção é de apreciar a concepção de currículo da qual a 

pesquisa se orienta e sobre como se entende o currículo na perspectiva de inclusão e 

abordagem étnico-racial e da diversidade cultural além de um resgate cronológico sobre a 

tríade legislação, currículo e a diversidade. 

O terceiro capítulo traz a caracterização da escola, que busca ambientar o leitor sobre 

o contexto no qual se realizou a pesquisa.  Foram considerados, dentre os documentos básicos 

                                              
5
 De acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido TCLE anexo B assinado pelo pesquisador e sujeitos 

da pesquisa os dados não serão divulgados, de forma a possibilitar a identificação do sujeito e da instituição escolar optou-se 

por utilizar nomes fictícios, o sujeito da pesquisa passou a ser identificadas com nomes de escritores e a instituição com nome 

de personagem histórica. 
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da instituição o Projeto Político Pedagógico (PPP) que trata sobre as questões das diferenças e 

diversidade. A identificação da comunidade permite interpretar a dimensão dos impactos do 

projeto Leituraço nessa unidade escolar.  A descrição do Projeto Leituraço, suas características 

e desenvolvimento situam-se também como componente relevante das investigações. Este 

capítulo é finalizado com a apresentação dos resultados da análise dos dados da pesquisa 

empírica, coletados por meio de questionário tendo em vista revelar os significados dessa 

prática educativa na comunidade escolar e sua contribuição para a efetivação do currículo 

emancipatório
6
.  

 As Considerações Finais apresentam sinteticamente as interpretações exercitadas 

visando deixar os principais legados desta aventura investigativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
6
 Teóricos em Currículo na década de 70 passaram a buscar uma nova corrente sociológica da educação em que se procurava 

uma maneira de movimentar um currículo que visava contribuir para a emancipação humana e para a mudança social, na 

medida em que realiza uma análise crítica das relações sociais e oportunizava romper com as estruturas opressivas. No Brasil 

o educador Paulo Freire foi uma das maiores referências ao desenvolver prática e defesa do currículo emancipatório, 

defendendo a educação como possibilidade de libertação. 
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO E CULTURA AFRO-DESCENDENTE 

 

Para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as 

perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as 

perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. (Rubem Alves) 

Destacamos inicialmente neste capítulo a importância da existência de escolas para a 

humanidade, o que demanda entender a educação como um direito universal para o 

desenvolvimento humano e acesso ao legado de construções sociais acumuladas ao longo da 

história dos homens. Deve-se reconhecer a ideia de que nem sempre todos os grupos humanos  

tiveram esse direito garantido, o que se tornou um campo de reivindicação social.  

Evidencia-se neste capítulo que a população negra, impedida no período histórico 

pós-abolição de ter direito às escolas formais, traçaram um caminho próprio para a educação 

ao mesmo tempo em que buscaram essa igualdade de acesso e permanência nas escolas 

brasileiras. A essa luta soma-se a procura de uma educação que coloque o negro como 

participante da construção do legado humano o que deve estar representado no currículo 

escolar oficial. 

1.1 Escola e Preservação do Legado Humano 

 

A educação formal existe no mundo todo em países que apresentam contextos 

sociopolíticos diferentes; identifica-se seu pertencimento a regimes democráticos, assim como 

ocorre em território de política ditatorial, revelando indicadores básicos da sua diversidade. 

As escolas de modo geral, desde sua criação, foram concebidas tendo em vista sua função 

socializadora e de formação voltada à aquisição de saberes resultantes do desenvolvimento 

cultural da humanidade. 

Ao lado da escola a família, por meio dos ensinamentos dos adultos que a compõem, 

é a primeira instituição que em contato com a criança garante a continuidade dos 

conhecimentos e valores culturalmente construídos. Outras instituições foram constituídas 

para garantir a transmissão da herança cultural da humanidade, dentre elas destaca-se a escola 

com presença relevante em nosso cotidiano. É muito difícil imaginar um país onde somente as 

famílias fossem a única  responsável pela transmissão de conhecimento.  

Mas é evidente que o sentido mais genuíno da educação trata das ações dos 

professores que têm como destinatários diretos os estudantes, e que essa forma de 

https://www.pensador.com/autor/rubem_alves/
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realizar a educação foi fundamental na geração histórica dos usos práticos que 

compõem a tradição da pedagogia, expressando a forma mais genuinamente humana 

de comunicar a outros as formulações da cultura. (SACRISTÁN,1999, p.30). 

Na escola, a ação do adulto ao compartilhar esses conhecimentos é designada como 

ação pedagógica, uma ação sistematizada, diferente da ação familiar que é informal. Na 

educação formal o docente assume como agente mediador do processo de apropriação do 

conhecimento, que comumente chamamos de conhecimento formal das artes e das ciências. 

A importância do objetivo tem sido destacada demasiadamente no momento de 

formalizar a estrutura das ações racionais dirigidas para fins de educação e, mais 

concretamente no esboço do currículo ou nos bolsos da instrução, ao projetar a ação 

educativa como uma ação sistêmica ou tecnologicamente estruturada, que parte da 

formulação de objetivos para passar a decisão de atividades (ações). A ação  

tecnologicamente pensada pode pôr os sujeitos professores no papel de agentes 

instrumentais que realizam sequências de atividades pensadas e decididas 

externamente. (SACRISTÁN,1999, p.40). 

A relação do adulto com a criança na escola durante a ação pedagógica não é uma 

relação que se finda na interação, mas depende do uso de estratégias, tendo em vista a 

aquisição e construção de conhecimentos pelos educandos. A escola, paralelamente a ação da 

família, está voltada à concretização do processo de humanização dos indivíduos.  

A comunicação, elemento essencial da interatividade na educação, visa aperfeiçoar 

aptidões dos educandos, para o seu desenvolvimento como ser humano sociável e capaz de 

criar condições para uma vida digna, por meio de sua ação cidadã. A escola participa da 

humanização do indivíduo uma vez que proporciona o seu desenvolvimento cultural. Assim 

como nos afirma Henry Giroux e Roger Simon em Cultura Popular e a Pedagogia Crítica: A 

vida cotidiana como base para o conhecimento curricular : 

A escola é um território de luta e que a pedagogia é uma forma de política cultural. 

Em ambos os casos queremos defender o argumento de que as escolas são normas 

sociais que ampliam as capacidades humanas a fim de habilitar as pessoas a intervir 

na formação de suas próprias subjetividade e a serem capazes de exercer poder com 

vistas a transformar as condições ideológicas e materiais de dominação e práticas 

que promovam o fortalecimento do poder social e demonstrem as possibilidades da 

democracia.(GIROUX, SIMON, 2002, p.95) 

O desenvolvimento do ser humano como processo de humanização exige a garantia 

do direito à educação sendo que o Estado tem o dever de assegurar condições de acesso e de 

permanência em instituição de ensino formal, pois como defende Lima (2008, p.18): “Um 

currículo que se pretende democrático deve visar a humanização de todos e ser desenhado a 

partir do que não está acessível às pessoas”. Para Sacristán: 

As políticas educativas nacionais articuladas pelos Estados, tem sido os 

instrumentos que facilitaram os recursos para que a universalização da educação 
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fosse possível. O estado constitui-se em um instrumento capital de redistribuição de 

bens garantindo os direitos fundamentais dos indivíduos, ao mesmo tempo em nome 

da articulação dos interesses coletivos de um projeto de sociedade e de um modelo 

de produção, o Estado moderno não somente criava um grande aparato escolar que 

garantia o acesso à educação, mas articulava-o e dotava-o de coerência no que se 

refere à ordenação de sua estrutura geral, à de seus conteúdos e a formação do corpo 

docente para alcançar objetivos tão louváveis. Para os indivíduos, a educação 

tornou-se um direito e um dever, para o estado, uma necessidade com obrigação, de 

proporcionar recursos e condições apropriadas para tornar viável o projeto 

econômico, social e cultural implicado na educação. O direito que o Estado tem de 

proteger-se de seus detratores firma-se no seu papel de protetor dos direitos 

individuais. (SACRISTÁN,1999, p.210). 

1.2 Educação como Prática Libertadora 

 

O ser humano tem a vida fundada e alimentada no social, sendo que seus 

pensamentos e desejos, sua subjetividade são permeados pela sociabilidade a qual deve ser 

alicerçada numa perspectiva libertadora. Neste contexto situa-se a Pedagogia Histórico Crítica, 

uma corrente educacional que concebe a educação voltada para a emancipação, conceito este 

discutido em obras de autores clássicos como Karl Marx, Antônio Gramsci e autores 

nacionais como Demerval Saviani e Paulo Freire. 

O objetivo da educação na concepção dessa pedagogia contrapõe-se ao 

conhecimento como algo neutro e exige que a educação esteja fundamentada numa 

perspectiva histórico-crítica o que difere da educação realizada por meio da mera acumulação 

de saberes. Segundo o pensamento de Apple: 

Em vez dessa abordagem bastante positivista, as coisas recebem significados 

relacionais, pelas conexões e laços complexos com o modo pelo qual uma sociedade 

organizada em controlada. As próprias relações são as características definidoras. 

Assim, para entender, digamos, as noções de ciência e de indivíduo, do modo que 

empregamos na educação, precisamos vê-las como sendo primeiramente categorias 

ideológicas e econômicas que são essenciais tanto para a produção de agentes que 

preencham os papéis econômicos existentes quanto para reprodução de disposições e 

significados que ”causarão”, nesses próprios agentes, a aceitação desses papéis 

alienantes sem muitos questionamentos. Eles se tornam, então, aspectos da 

hegemonia. (APPLE, 2006, p.44). 

Para os pensadores da Matriz Crítica as considerações sobre o saber não podem ser 

interpretadas por meio da concepção positivista, de forma a se ater apenas na quantificação 

das experiências. As interpretações dos fenômenos educativos e educacionais deveriam 

ocorrer à luz das implicações sociais, das interações e contradições das ações que ocorrem na 

sociedade. 



32 
 

Para os pensadores da corrente crítica o saber é construído de determinada forma e 

por agentes específicos perpassando as questões culturais, envolvendo também, a questão 

religiosa, além de posicionamentos que transformam o saber cultural objetivo em saber 

escolar didatizado. Neste sentido percebe-se que para compreender a educação como um 

fenômeno próprio dos seres humanos é preciso entender a história humana e especificamente 

a história dos povos. Segundo Gomes: 

Refletir sobre os valores que estão por detrás de práticas como as que citamos 

anteriormente nos leva a pensar que não basta apenas lermos o documento de 

“Pluralidade Cultural”, ou analisarmos o material didático, ou discutirmos sobre as 

questões curriculares presentes na escola se não tocarmos de maneira séria no campo 

dos valores, das representações sobre o negro que professores (as) e alunos (as) negros, 

mestiços e brancos possuem. Esses valores nunca estão sozinhos. Eles, na maioria das 

vezes, são acompanhados de práticas que precisam ser revistas para construirmos 

princípios éticos e realizarmos um trabalho sério e competente com a diversidade 

étnico-racial na escola. (GOMES, 2005, p.150). 

Fundamentado nessa perspectiva, não cabe fazer apenas a crítica ao conhecimento 

hegemônico, mas enfatizar também que o conhecimento é algo elaborado e sistematizado para 

que os alunos aprendam o que foi programado. Ao conceber a educação como ciência, 

podemos compreender que a cultura erudita é da humanidade e que foi apropriada pela 

burguesia (SAVIANI, 2013). Dentre as principais funções da educação estão a aprendizagem, 

a produção e difusão do saber. 

Apoiando-se na crítica e reflexão sobre a construção social dos objetos e objetivos da 

educação, determinadas classes sociais se apropriam do saber. A prática educativa 

contextualizada transforma a sociedade e a sociedade transforma a educação. Há uma 

interdependência na forma como essas relações se constituem. 

É de fundamental importância que a educação tenha como objetivo central o 

desenvolvimento pleno do ser humano na perspectiva da sua universalidade, quanto ao acesso 

e qualidade. Para que a universalidade seja efetiva, todos os sujeitos da educação devem 

poder participar da tomada de decisão sobre seu processo.  

Caso não interfira na vida de outros sujeitos sociais o cidadão tem a liberdade e 

direito de fazer as suas escolhas. Esta argumentação é inerente ao pensamento crítico, assim 

como é uma obrigação cognitiva e moral, opinar sobre os rumos da vida social e esta 

perspectiva também se refere às decisões de cunho educacional.  

Não há vida humana fora de instituição, com sistema de controle e conduta de 

reforço e exclusão. Todos os humanos participam de alguma instituição que regula seus atos e 
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que incorpora valores que os farão conviver em decorrência dos preceitos das instituições que 

os educou. Essa educação acontece na família, nas instituições religiosas, nas instituições 

escolares e demais em que o sujeito venha a ser inserido. Nesses ambientes cada indivíduo 

será participante ou espectador, de acordo com os princípios que regem as instituições. 

A partir da reflexão sobre os sujeitos da educação cabe considerar também, segundo 

os fundamentos de matriz crítica, questões como: “Quem são os outros na educação?” “Os 

currículos das instituições educacionais inserem concepções sobre valores e justiça em suas 

matrizes?”. 

O Brasil ainda não assumiu, mesmo tendo em seu solo sujeitos representantes de 

diversos povos que resistiram ao processo colonial,, que a formação da sociedade e a cultura 

brasileira são compostas por uma variedade de formas expressivas como resultado de 

diferentes povos que compôs historicamente essa nação política e contribuíram para a 

permanência dessa pluralidade cultural em solo brasileiro. 

Temos na América Latina exemplos de países que constituíram suas nações a partir 

da colonização e do encontro entre diferentes culturas e povos e que assumem e evidenciam 

sua especificidade em seus estatutos oficiais, como poderia ser adotado no Brasil de forma a 

legitimar a presença desses povos em um território nacional em comum.  Destaca-se o 

exemplo da Colômbia que apresenta em seus estatutos um conceito de estado "plurinacional", 

que reconhece  as diversidades  como um patrimônio do país. A seguir podemos conferir um 

trecho da reforma da constituição Colombiana que explicita a pluralidade dos sujeitos 

colombianos. 

Debido a esto encontramos leyes de reconocimiento de lamulticulturalidad y 

laplurietnicidadenalgunos países, que desde elejecutivohan promovido este “nuevo 

constitucionalismo transformador” como el caso de Bolivia y Ecuador y enalguna 

medida Perú, Guatemala, y enColombia, país enelcuallaConstitución de 1991 

haceun claro y normativo reconocimientodel multiculturalismo. (PARRA, 2012, p.2).  

Se entiende como reconocimiento a ladiversidad, a la política obligatoria de los 

Estados democráticos liberales orientada a ayudar a los grupos que se 

encuentranendesventaja, conelfin de permitirles conservar su cultura contra 

lasintrusiones de las culturas mayoritarias o de masas. (BOTERO, 1998, p.27 apud 

PARRA, 2012, p.2). 

A educação deve ser concebida de modo a possibilitar que o educando e o professor 

exercite seu pensamento crítico com respaldo na epistemologia e contemplando a dimensão 

do autoconhecimento, autocrítica. Este posicionamento se sustenta nos fundamentos da 
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diversidade e do pluralismo cultural associado a uma perspectiva ética, aspectos estes muitas 

vezes desconsiderados pelos parâmetros curriculares. 

Desconsiderar esses fundamentos impede e dificulta o reconhecimento das 

sabedorias e valores culturais de comunidades que constituem parte das nossas origens 

históricas e sociais como a indígena e caipira. 

São cabíveis, nesse sentido, algumas indagações quanto ao nosso próprio 

reconhecimento histórico como nação: O brasileiro se conhece? Conhece sua história contada 

por outras vozes além do colonizador? Que história esse enredo contado construiu? Podemos 

admitir que o mito da igualdade racial seja fruto de uma história contada por vozes alheias? 

A trajetória de conquistas em relação ao desvelamento da história do Brasil não é 

linear, pois nesse percurso ocorreram avanços e retrocessos, marcando períodos mais 

favoráveis e menos favoráveis do ponto de vista político-social, o que revela a existência de 

contraposições na vigência de processos democráticos e autoritários de convivência. 

Compreender as contradições da realidade sociocultural que caracteriza o percurso 

histórico de uma nação demanda a conscientização de que o mesmo não é neutro. Os fatos 

históricos são sustentados por uma consciência ética e política, portanto estão sujeitos a 

determinação de interesses. É necessário que os cursos e formações ofereçam referências 

emancipadoras para uma formação crítica visando a geração de educadores reflexivos e 

instigadores. 

Os julgamentos de um sujeito são balizados pela ética que é uma questão definida 

sistemicamente envolvendo a humanidade, visto que cada sistema social, comunitário e 

cultural institui os seus valores éticos. Diante disso, cabe refletir sobre: Quais são as questões 

políticos culturais evidenciadas no currículo das escolas oficiais brasileiras? Os processos 

democráticos em torno das decisões escolares estão acontecendo? Qual o intuito do processo 

democrático? 

1.3 Negros e Ideias Pedagógicas no Brasil 

 

Pesquisas dedicadas à realidade da Educação Brasileira numa perspectiva histórica, 

desde o período de colonização, permitem identificar um projeto educacional de matriz cristã 

católica que visava dominar simbolicamente os indivíduos colonizados. Parte da população 

teve acesso negado ou dificultado por iniciativa dos grupos que organizavam o ensino. A 
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população pobre recebeu durante muito tempo um ensino que não promovia sua emancipação 

e intelectualidade e sim os capacitava para exercer trabalhos específicos. 

A educação no início da colonização do Brasil foi pensada por meio do viés de 

recorte social que privilegiava o atendimento dos grupos que compunham a elite branca da 

sociedade, reservando a este segmento da população o acesso à educação formal. 

Historicamente a educação brasileira é um campo de experiências de interesses político-

ideológico que determinaram quem teria o acesso ao capital cultural.  

Estudos realizados revelam que a população negra foi escravizada em solo brasileiro 

com envolvimento da Igreja Católica, participação de padres jesuítas como o Padre Antônio 

Vieira, líder da Companhia de Jesus. Este personagem, que era contra o regime de 

escravização dos índios, não se opôs a exploração do trabalho forçado aos negros e a 

caracterização de posse e mercantilização de seus corpos. Em sua obra Vilela se reporta a 

esses fatos. 

Ele tinha princípios em nome dos quais denunciava os males da escravidão 

conforme atestam seus escritos. Mas, por outro lado esse pregador de princípios (e 

princípios que não eram propriamente uma legitimação dos cativeiros) também 

estava enredado naquela sociedade colonial em que vivia, numa trama de interesses 

conflitantes. O seu próprio destino estava ligado, por laços fortes, ao de um grupo 

religioso: a Companhia de Jesus, sustentáculo de sua vida e sua ação, que era 

possuidora de escravos. (VILELA, 17, p. 121 apud SAVIANI, 2013, p. 67). 

A população negra teve acesso negado aos bancos escolares segundo prescreve a 

Reforma Couto Ferraz contida no Decreto 1.331ª de 17 de fevereiro de 1854. Esta legislação 

determina que pais e responsáveis garantam o acesso ao ensino elementar às crianças a partir 

dos 7 anos para que todos os brasileiros tivessem ao menos o ensino de 1º grau, porém este 

acesso às luzes do saber excluía a população de negros escravizados: 

(...) mas se as ditas luzes deveriam se derramar sobre todos os habitantes, deve se 

entender que deveria se restringir a todos os habitantes “livres”, pois os escravos 

estavam explicitamente excluídos, já que, nomeados no parágrafo 3º do artigo 69, 

estavam entre aqueles que “não serão admitidos à matrícula, nem poderão frequentar 

as escolas.”. (SAVIANI, 2013, p.132). aspas do autor 

Focalizando outro momento da história do Brasil, no período do processo de 

transição entre o uso do trabalho escravo e o trabalho assalariado, o governo se deparou com a 

necessidade de preparar o ex-escravo para o trabalho assalariado. Nesse quadro a educação foi 

inserida no debate como a possibilidade de ser usada como forma de preparar a população 

para ser um trabalhador livre e que precisava de capacitação para exercer as atividades como 

um assalariado. 



36 
 

Com a nova realidade do processo de Abolição da Escravatura ao qual o Brasil 

aderiu, nasceram crianças frutos da lei do Ventre Livre, consideradas libertas e chamadas de 

ingênuos. A princípio se pensou em uma educação que se voltasse à demanda de servir ao 

capitalismo e preparar trabalhadores para executar tarefas que viessem assumir no futuro. 

Essa instrumentalização deveria acontecer por meio de projetos de escolas agrícolas, também 

chamadas de fazendas-escolas. 

Como destacou Analette Schelbauer, difundiu-se a crença que a libertação gradativa 

dos escravos deveria ser acompanhada da presença da escola para transformar “os 

ingênuos” e os homens livres, parasitas da grande propriedade e da natureza pródiga, 

em trabalhadores submetidos às regras do capital (SCHELBAUER, 1998, p.52, apud 

SAVIANI p.163, 2013). 

O discurso sobre a necessidade de uma educação voltada para ex-escravos e crianças 

negras nascidas livres se esvaziou assim como desapareceram os projetos de escolas voltados 

a essa educação no momento em que se deu a abolição definitiva. 

Somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal pela primeira vez, 

expressa no texto da Lei, Artigo 4º, inciso VIII, o princípio da igualdade que dispõe 

especificamente sobre a questão racial ao deliberar “repúdio ao terrorismo e ao racismo”. De 

maneira mais ampla, o texto do Art. 205 delibera que a educação passa a ser defendida como 

um direito de todos, sem distinção de classe ou raça e como dever do Estado perante todos os 

cidadãos: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988) 

Não se pode esquecer que a sociedade brasileira se formou a partir da racialização de 

grupos sociais, resultando que negros e indígenas passassem a ser tratados como não humanos 

ou humanos de menor valor. Essa concepção refletiu no modo como um grupo social, no caso 

europeus colonizadores, criaram uma teoria infundada para que a exploração e 

mercantilização do corpo fossem legitimadas. 

Posteriormente à abolição da escravatura as relações continuaram pautadas no legado 

da racialização, em consequência dessa má relação entre as raças na sociedade brasileira. Na 

atualidade o desafio é nos referirmos a educação que promova “boas relações raciais”, pois 

sempre tivemos a educação para as relações raciais, de forma não declarada e de tal maneira 

que apresentou superioridade de um grupo étnico racial em detrimento de outros. Dentre os 

prejuízos dessas relações racializadas está a exclusão da população negra da educação. 



37 
 

A partir da década de 1970 alguns trabalhos sobre frequência e rendimento escolar, 

explicitaram que, na comparação entre os jovens brancos e os jovens negros, estes eram 

recrutados ao trabalho mais cedo e apontados como os que apresentavam maior taxa de 

rendimento insatisfatório e os que mais se evadiram da escola no decorrer do ensino de 

primeiro grau. 

Estudos encomendados pela UNICEF
7
 para mapear a situação da inserção e evasão 

de crianças em idade escolar no Brasil, foram levantados os seguintes dados que se referem à 

questão racial: 

Os meninos negros, que vivem na zona rural, em famílias com renda familiar mensal 

per capita de até ¼ do salário mínimo e que trabalham são os mais atingidos (veja 

tabela 25). Enquanto há 35,5% de meninas em situação de atraso, a taxa entre os 

meninos chega a 43,8%. Em relação à raça, 45% dos alunos negros apresentam 

atraso, ante 32,7% dos brancos. (UNICEF, 2014, p 68) 

Ainda em relação à questão da desigualdade e de raça constatada pelos pesquisadores 

o relatório da UNICEF nos revela as seguintes disparidades raciais em relação à permanência 

escolar de crianças e adolescentes brasileiros: 

A educação brasileira, apesar da melhora apresentada em todos os indicadores, ainda 

é marcada pela desigualdade, em especial no que se refere à questão da raça. As 

estatísticas mostram que o processo de exclusão das crianças negras acontece com 

mais intensidade dentro da escola, dificultando seu processo de escolarização e 

levando-as a abandonar os estudos. As taxas de matrícula no ensino fundamental, 

aos 6 anos de idade, são similares entre crianças brancas e negras. No entanto, essa 

diferença vai se acentuando mais e mais conforme aumentam a idade e o nível de 

ensino. (UNICEF, 2014, p 80-81) 

Parte desse problema está associada a uma série de fatores provocados pela 

discriminação racial na sociedade, como exigências financeiras de família com recurso 

financeiro precário e falta de referência familiar das crianças vindas de famílias que não tem 

acesso aos bens culturais de universo letrado. Esta adversidade também está associada à 

instituição escolar que forma as pessoas para o trabalho e para a sociabilidade conservando as 

formas de relações raciais de superioridade e inferioridade de modo a inviabilizar, excluir e 

desmerecer as vivências dos sujeitos negros, colocando-os a serviço da manutenção das 

relações racializadas de poder. 

Assim, em boa medida, o combate à pobreza no Brasil passa necessariamente pela 

manutenção da criança e do jovem negro na escola. Mas em uma escola de 

qualidade que consiga transmitir, sem mistificação e de forma mais equânime para 

todos, a contribuição de cada raça, de cada etnia na formação sociocultural brasileira. 

A construção de tal processo escolar depende de uma política educacional que 

                                              
7
 UNICEF é a sigla para Fundo das Nações Unidas para a Infância, em inglês United Children’s Fund e é uma agência das 

Nações Unidas. 
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considere, entre outras, duas condições básicas: a inclusão imediata dos jovens 

negros nas universidades por meio de programas de ação afirmativa e a 

reformulação curricular da formação de professores a partir de parâmetros 

multiculturais. Dessa forma acredito que os combates ao racismo institucional e às 

discriminações inscritas em nossas relações sociais terão maior eficácia. (SILVERIO, 

2002, p.242-243). 

Mesmo que a inclusão de sujeitos negros esteja assegurada na forma da lei, existem 

mecanismos excludentes provindos do racismo institucional escolar que dificultam a 

permanência do aluno negro na escola ainda hoje. Essa situação de desigualdade étnico racial 

resulta de um contexto histórico social questionável quanto às políticas públicas voltadas à 

educação como direito, no que diz respeito ao ingresso e permanência na escola.   

O acesso da população negra à educação, durante muitos anos, foi impossibilitado na 

forma legal por meio de decretos oficiais que impediam explícita ou implicitamente o 

ingresso dessa parcela da população ao sistema de ensino brasileiro. Mesmo as reformas 

escolares implementadas após o decreto Ventre Livres (Lei abolicionista, promulgada em 28 

de setembro de 1871) e a abolição da escravatura pela Lei Áurea (oficialmente Lei Imperial 

n.º 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888), não oportunizaram o acesso democrático às 

instituições escolares, vedando este acesso principalmente a população negra. 

Destaca-se ainda que nesse período do Império à República mecanismos de natureza 

legislativa sustentadores de exclusão social e educacional exemplificados com os decretos 

legais ao quais pudemos ter acesso nesse estudo. 

Sob a égide de democratização do acesso à escola pública, a Constituição de 1824 

garantia a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, porém limitava esse acesso 

somente aos brasileiros. Essa lei automaticamente  impedia o ingresso da população 

escravizada no sistema oficial de ensino, uma vez que escravos não eram vistos pela lei como 

cidadãos e mesmo que por ventura fosse um preto forro, aquele que não era escravo, não 

poderia acessar o ensino público à medida que, a grande maioria dos escravos era de origem 

africana. 

O Decreto Lei nº 1331-A de 1854, conhecido como reformas Couto Ferraz (então 

ministro do Império), regulamenta a reforma do ensino primário e secundário. O Artigo 69 

desta lei estabelecia que fosse proibida a matrícula e frequência nas escolas públicas ou 

privadas (leia-se escolas da Igreja) de: pessoas que padecem de moléstias contagiosas; 

pessoas não vacinadas e escravos. Ainda sob a alegação de estender o acesso ao ensino 

público às crianças brasileiras, a Reforma de Couto Ferraz, pelo Decreto 1.331-A/1854, 
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estabeleceu a obrigatoriedade e gratuidade da escola primária para crianças maiores de 07 

anos, inclusive libertos. No entanto, não seriam admitidas crianças com moléstias contagiosas, 

nem escravas. 

Após a lei que decretava abolição da escravatura no ano de 1888, algumas medidas 

foram realizadas a fim de regulamentar o ensino público brasileiro. A reforma na legislação 

estabelece a obrigatoriedade e gratuidade da escola primária para crianças maiores de 07 anos, 

inclusive libertos, desde que pudessem comprovar tal situação. Isto por si já era impeditivo 

uma vez que mesmo inseridas no segmento dos libertos as crianças conviviam com suas 

famílias nas senzalas. 

Ademais, acrescenta-se que a referida legislação não previa nenhuma ação destinada 

a escolarizar a população adulta que contava com um número expressivo de libertos, 

consequentemente grande parte da população negra ainda ficou sem acesso aos programas de 

educação e como uma parte da população negra estava refugiada em quilombos da área rural 

esses também não eram contemplados pelas escolas formais. Constata-se, portanto, que esta 

Reforma perpetuava a exclusão de escravos, crianças e adultos negros libertos, à 

escolarização formal. 

A Reforma de Rivadavia Corrêa, através do Decreto nº 8.659/1911, concedeu maior 

autonomia aos diretores que tinham liberdade para atribuir taxas e exames para admissão no 

ensino fundamental e superior. Constitui-se, assim, uma clara evidência de seletividade e 

exclusão da população negra que por estarem a poucos anos em liberdade possuíam menor 

poder aquisitivo e bagagem cultural formal do que os brancos mesmo que pobres.  

Nota-se por meio desse levantamento feito a partir das leis e decretos que as 

reformas educacionais dos séculos XIX e XX, embora sob a aparente motivação da 

universalização e democratização do ensino, o que não criou condições aos negros, para que 

conquistassem a liberdade com inclusão efetiva das crianças no universo da escolarização. Por 

vezes essas leis ajudavam em um movimento contrário, algumas delas por estarem baseadas 

em critérios econômicos, como a Reforma de Rivadavia, agravando mais ainda a exclusão 

sócio educacional dessa população. 

Os fatos revelam que a dívida social perdura até hoje como um resquício das leis 

excludentes e ainda temos taxas para acesso à educação pública bem como vestibulares que 

afunilam um direito que deveria ser universal. No decorrer da primeira metade do séc. XIX, 
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os escravizados compunham a maioria da população, porém estes não estavam nos bancos 

escolares. 

Hoje percebemos que a taxa de analfabetismo no Brasil ainda é grande em toda 

população. Essa taxa de analfabetismo é ainda maior quando averiguamos os dados referentes 

à alfabetização da população negra, ou quando comparamos os índices de acesso à educação 

entre negros e não negros brasileiros. 

Estudos contemporâneos, dentre eles os estudos organizados por Kebengele 

Munanga financiados pela UNESCO, nos revelam que não foram somente os obstáculos 

legais que impediram o acesso e/ou a permanência da população negra no sistema oficial de 

ensino. Pesquisas recentes nos mostram como dificuldades enfrentadas no cotidiano da vida 

escolar causados pelo discurso, comportamentos e costumes provindos da sociedade 

escravista, como a ideia de negro possuir uma intelectualidade inferior, contribuíram para a 

cultura de exclusão do negro da escola pública. O autor descreve a conflituosa relação que se 

vivencia nas escolas brasileiras no tocante a como os negros são vistos e tratados no ambiente 

escolar: 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na cabeça 

do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, 
somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às 

relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, 

sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado. O que 

explica o coeficiente de repetência e evasão escolar altamente elevado do alunado 
negro, comparativamente ao do alunado branco. MUNANGA, 2005, p.16 

As reflexões desenvolvidas permitem reafirmar que os mecanismos legislativos 

identificados ao longo da história da educação impediram ou dificultaram o acesso e 

permanência da população negra no sistema oficial de ensino. Evidencia-se também que os 

mesmos revelam-se alicerçados nos costumes discriminatórios e racistas da sociedade 

escravista, sendo estes comportamentos informais tão eficazes no processo de exclusão 

quanto os fatores oficiais. 

Surya Aaronovich, ao analisar os relatórios da Instrução Pública de São Paulo, nos 

traz mostras de como o preconceito e a discriminação estiveram presentes no dia-a-dia da vida 

escolar. 

Suscitou-se dúvida si erão admitidos á matrículas os escravos, ou indivíduos, sobre 

cuja liberdade não havia certeza. Visto que as famílias repugnarião mandar ás 
escholas públicas seus filhos si essa qualidade de alunos forem aceitas, e attendendo 

aos perigos de derramar a instrução pela classe escrava, ordenei que não fossem 

recebidos nos estabelecimentos de instrução pública senão os meninos, que os 
professores reconhecessem como livres, ou que provassem essa qualidade (Relatório 
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do Inspetor Geral da Instrução Pública da Província de São Paulo, 1855, p. 48 apud 
SANTOS, 2008, p.3). 

Analisando o excerto de SANTOS, torna-se evidente que o sistema oficial de ensino 

interditou explicitamente o acesso à educação pelas crianças escravizadas permitindo que 

crianças negras acessassem a escola, desde que estas provassem sua condição de "livres". Isto 

não era uma tarefa fácil, posto que, os pais destas crianças, muitas vezes, ainda na qualidade 

de escravos, viviam com eles no cativeiro, ou sob o cuidado de senhores, sendo assim, não 

havia meios concretos de provar que a criança não era escrava. 

(...) negrinhos que por ahi andão, filhos de Africanos Livres que matriculão-se mas 
não frequentam a escola com assiduidade, que não sendo interessados em instruir-se, 

só frequentariam a escola para deixar nela os vícios que se acham contaminados; 

ensinando aos outros a prática de actos e usos de expressões abomináveis, que 

aprendem ahi por essas espeluncas onde vivem (...) Para estes devião haver escolas a 
parte. (Relatório do Inspetor Geral da Instrução Pública da Província de São Paulo, 

1877 apud SANTOS, 2008, p.5). 

O relatório do professor Rhomens nos estudos de BARROS, 2005 é um excelente 

exemplo do sentimento de aversão que a camada branca sentia do convívio direto e "igual" 

com a camada negra. Para o professor, o problema não residia no acesso à educação da 

camada negra e sim, na demasiada proximidade desse tipo de "gente cheia de vícios e hábitos 

indesejáveis" com os "bons alunos": 

O professor demonstra em seu relato aversão à presença desses alunos na escola, que 
só estariam lá porque ele não podia escolhê-los: “Não tendo limite o número de 

alumnos que devão ser admitidos nas escolas públicas, e não podendo o professor 

fazer escolha delles, devendo acceitar a todos (...)”. Não que ele discordasse que 

essas crianças deveriam ser educadas, o problema estava no fato de que esses alunos 
frequentavam a mesma escola onde também estavam os bons alunos, já que “é 

notável a tendencia que para eles tem os bons meninos. Para lidar com sua presença, 

o professor dizia sentir-se às vezes obrigado a usar de rigor, afim de contê-los nos 

limites do honesto”. A solução sugerida para os indesejados: “Para estes devião 
haver escolas aparte”. (BARROS, 2005, p.84). 

Conclui-se que, além de uma legislação oficial que não edificava condições de 

acesso e permanência dos negros crianças e adultos nas escolas, colocando empecilhos de 

ordem racial, social e financeira acrescentava-se o perverso, e desestimulante cotidiano de 

preconceito e discriminação nas escolas, que contribuíam tanto quanto as leis para o 

afastamento de grande parcela da população negra do sistema oficial de ensino no Brasil.  

O silenciamento em relação às questões de opressão contidas nas esferas legais, 

sociais e educacionais foi um dos principais motivos para que a situação de racismo 

institucional se perpetuasse no que diz respeito às ações educativas, às relações raciais dentro 

da escola e ao acesso do negro a educação. 
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 Explicitações de documentos legais apresentados nesse estudo demonstram que muitas 

das leis relacionadas ao acesso as escolas, impediram direta ou indiretamente a entrada da 

população negra nessas instituições.. Neste sentido diferencia-se a Lei Federal nº 10639/03 

que busca garantir e assegurar a inserção de estudos sobre a África e a produção afro-

brasileira na dimensão histórico-social e cultural. 

Destaca-se também que a Lei nº 10.639 alterou a LDBN (Lei nº 9.394/96) para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura 

afro-brasileira. No ano de 2008 ocorreu nova alteração à LDBN por meio da Lei nº 11.645 ao 

incluir no currículo a obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos indígenas. 

Assim, a legislação passou a exigir a inclusão no currículo oficial da rede de ensino e a 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, conforme inserido 

em seus textos. 

A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera a Lei nº 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. Consta em seu Art. 1º: 

“A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
Art. 26-A, 79-A e 79-B”. Especificamente no Art.26-A determina-se que: “Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. 

A Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 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 Indígena”. Essa alteração 

consta do Art. 1º que determina: 

O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 

e indígena”. 

O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, aponta as principais ações para o Sistema de Ensino Municipal dentre elas cita:  

Apoiar as escolas para implementação das Leis nº 10639/2003 e 11645/2008, através 

de ações colaborativas com os Fóruns de Educação para a Diversidade Étnico Racial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil. (MEC, 2004, p. 36).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9394.htm#art26a
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Neste momento, há mais de uma década da promulgação da Lei nº 10639/03, 

considera-se a necessidade de estudos que avaliem sua repercussão na prática, uma vez que a 

mesma foi resultado de uma luta civil que reivindicou o protagonismo dos povos africanos no 

cenário mundial e principalmente na sociedade brasileira. 

As mudanças previstas nas leis de 2003 e 2008 pressupõem alterações no currículo 

escolar e no projeto político pedagógico da escola. As novas perspectivas pressupõem uma 

ruptura com um passado de intolerância e preconceito que muitas vezes impede a efetivação 

do protagonismo da população negra. 

A desconsideração da história dos povos afrodescendentes e a invisibilidade  de suas 

construções científicas, culturais e sociais resulta em distorção da realidade e podem gerar 

conflitos étnicos raciais dentro e fora da escola, muitas vezes evidenciados pela mídia. A 

construção de boas relações étnico raciais exige uma educação que desenvolva nos alunos a 

criticidade, frente às notícias sobre a África.  

Mudar mentalidades, superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são 

finalidades que envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo, o 

que é tarefa para a sociedade como um todo. A escola tem um papel crucial a 

desempenhar nesse processo. Em primeiro lugar, porque é o espaço em que pode se 
dar a convivência entre crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com 

costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles que cada uma conhece, com 

visões de mundo diversas daquela que compartilha em família. Em segundo, porque 

é um dos lugares onde são ensinadas as regras do espaço público para o convívio 
democrático com a diferença. Em terceiro lugar, porque a escola apresenta à criança 

conhecimentos sistematizados sobre o País e o mundo, e aí a realidade plural de um 

país como o Brasil fornece subsídios para debates e discussões em torno de questões 

sociais. A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela. 
(BRASIL, 1997, p.18). 

A Lei de Cotas, Lei nº 12.711/2012, voltada à população negra foi outro avanço no 

que se refere à equidade ao ampliar oportunidades de acesso à educação. Esta lei representa 

uma significativa conquista por deliberar pela reserva de 50% do total de vagas da instituição 

para matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia, destinadas a alunos negros oriundos integralmente do ensino 

médio público, concluintes de cursos regulares ou de educação de jovens e adultos. Os demais 

50% das vagas permanecem para ampla concorrência. 

Nessa legislação, as vagas reservadas às cotas devem ter como critério de atribuição 

que a metade seja destinada para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 

igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e a outra metade se destinem a 

estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em 

ambos os casos, também será levado em conta o percentual mínimo correspondente ao da 



44 
 

soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Além dessas legislações é importante enfatizar a relevância de políticas públicas 

como o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014. Em sua Meta 8 consta a 

intencionalidade de reparar anos de desigualdade de acesso e permanência de negros nas 

escolas brasileiras. Percebe-se em seu texto a intenção de superar desigualdades históricas 

oferecendo a equidade na educação. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo no último ano de vigência deste 
Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 

vinte e cinco por cento mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). (BRASIL, 2014, p.66). 

A partir da década de 90 num processo de demanda social as escolas passaram por 

uma grande reforma que ampliou a democratização do acesso, por meio de expansão do 

número de instituições e leis que responsabiliza o Estado de garantir acesso obrigatório a 

todos a partir de 7 anos. 

Essas iniciativas resultaram em mais pessoas das classes pobres e negros 

frequentando as escolas, porém não bastaram para desconstruir as barreiras persistem e ainda 

impedem o acesso à educação por estes grupos. A superação desses impedimentos demandam 

ações específicas políticas que se voltem às vulnerabilidades assumindo o compromisso de 

reverter esse histórico de desigualdade. 

O gráfico 1 expõe a desigualdade da população em educação, por meio de pesquisa 

elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que permite identificar 

as disparidades em relação ao acesso e permanência da população segundo os critérios de 

verificação de cor ou raça. Os dados recentes localizam-se em 2016. 
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Gráfico 1: Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, por cor ou raça, segundo o nível de instrução, 

Brasil (2016). 

 

Fonte 1: IBGE, Agência de Notícias (2018). 

A seguir veremos a explanação de representante da organização Ação Educativa que se 

engaja em pesquisa e ações alternativas para a seguridade da educação de qualidade no 

território brasileiro, cuja fala foi extraída de uma matéria jornalística que expõe uma reflexão 

da coordenadora de uma ONG ao analisar previsões do PNE. 

O PNE prevê que, em dez anos, a escolaridade média entre os dois grupos seja 

igualada. Atualmente, na faixa etária entre os 18 e 19 anos, os a população negra tem 

cerca de nove anos de estudo, e a branca chega a 10,6. “Esta diferença se dá pela 

desigualdade racial que existe no Brasil, o racismo é uma coisa estruturante. Desde a 

escravidão até hoje, você tem este racismo pautando as políticas públicas e o 

cotidiano”, explica a coordenadora de educação da Ação Educativa, Denise Carreira. 

(SADA, 2014). 

Encontramos igualmente no PNE de 2014 na meta 7, o propósito assegurar o  

aprendizado adequado na idade certa, com ênfase de uma de suas estratégias (7.25) voltada à 

necessidade de fomentar a qualidade da educação básica com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, a qual coloca em destaque a inserção da história e cultura afro-brasileira e 

indígena, como exposto em seu texto: 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o IDEB (...); 

7.25. Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 

implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 

escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. (BRASIL, 2014, p.61-65). 
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Os planos de educação tem evoluído no sentido de que inclui como estratégia de 

inclusão do negro na escola a implementação de políticas públicas que levem 

representatividade dessa parcela historicamente excluída colocada à margem dos currículos 

oficiais. Registra como forma de garantir a permanência e melhoria do atendimento 

educacional a esse grupo, que este tenha uma trajetória escolar equiparada a de grupos 

declarados como brancos. Porém, ainda existem empecilhos que dificultam esse processo 

como vemos em relatório de PNE de 2015: 

As diretrizes curriculares nacionais estão estabelecidas desde 2004. A efetiva 

implementação da lei, contudo, ainda enfrenta problemas devido à pouca ênfase 

desses conteúdos na formação de professores. O novo instrumento de avaliação de 

cursos de graduação, utilizado no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES explicita o imperativo da abordagem desses 

conteúdos no ensino superior. Há produção de material didático para utilização nas 

escolas de educação básica. Não há, porém, avaliações sistemáticas sobre o tema. 

(Observatório do PNE, 2015). 

As duas estratégias apresentadas na meta do referido Plano evidencia a importância 

de ter currículos educacionais que garantam os estudos e vivências escolares acerca da 

história e cultura do negro. Esse procedimento necessita da formulação de documentos 

norteadores para promover essa inserção, segundo o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana – Lei nº 10639/2003. 

Nessa direção há necessidade também de formação e capacitação de  professores 

aptos a incluir em suas arquiteturas curriculares e práticas escolares as questões específicas da 

população negra para que o ambiente educativo torne-se significativo para essa população, 

bem como para que se todos os sujeitos da educação estejam cientes de que existe o outro e 

que este deve ser valorizado em suas especificidades relativas a sua trajetória histórica de luta 

e resistência. 

O reconhecimento e valorização da presença dos negros na construção social 

brasileira propicia o entendimento de que todos são responsáveis pela mudança nas formas de 

manutenção da marginalização da população negra. Todos devem lutar pela promoção da 

escolaridade da população negra, pois sua alfabetização e o acesso aos estudos é um dos 

caminhos para que o negro deixe as margens do palco social e passe a ser autônomo e atuante.  
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE CURRÍCULO 

 

Cada um de nós é um ser no mundo como o mundo e com os outros. 

Viver ou encanar essa constatação evidente, 

enquanto educador ou educadora, significa 

reconhecer nos outros o direito de dizer suas palavras. 

Direito deles de falar a que corresponde o nosso dever de escutá-los. (Paulo Freire). 

 

Neste capítulo busca-se introduzir o leitor sobre as questões que norteiam a 

construção da teoria curricular crítica e eticamente empenhado na humanização dos sujeitos. 

Ressalta-se que este estudo trilha caminhos de investigação que prezam pela emancipação dos 

sujeitos, o significado político das concepções sobre educação e desvela a neutralidade das 

ações pedagógicas. 

Os pensadores curriculistas estudados tem em vista o embasamento desencadeador 

das reflexões sobre as ideias de ações pedagógicas inclusivas, entendimento do educando 

como sujeito ativo na atividade educativa, bem como referente ao envolvimento do professor 

como sujeito essencial na construção de uma prática pedagógica voltada às questões sociais. 

2.1 Concepções Sobre Currículo 

 

Ao realizar a pesquisa bibliográfica na área da Educação sobre o conceito de currículo 

encontramos reconhecidas contribuições que permitem sistematizar análises relevantes para o 

desenvolvimento deste estudo.   

Na teoria tradicional de currículo encontramos a concepção de Currículo como 

produto, na perspectiva de que para a sua construção é necessário responder as seguintes 

questões: O que?; Por quê?; Como ensinar? 

Essa concepção traz intrínseca a compreensão de currículo como um plano, algo a 

ser aplicado, cuja base se encontra na racionalidade técnica, é subjacente à política curricular 

que confere à prática uma margem pré‐estabelecida da ação docente. 

A partir da obra The Curriculum, de John Franklin Bobbit, publicada nos Estados 

Unidos em 1918, o currículo firmou-se como campo de reflexão e de estudos. A emergência 

desta concepção está associada à racionalidade instrumental e técnica. No Brasil, este enfoque 

deu origem ao que conhecemos como tecnicismo, tendência desenvolvida por Bobbit, no 
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início do século XX e Tyler, em meados do mesmo século. Por meio da interpretação sobre a 

definição de currículo na perspectiva tradicional podemos entendê-lo como um mecanismo 

pelo qual elencamos e sistematizamos os conhecimentos a serem ensinados em algum 

processo de educação institucional. Pode ser descrito como a seleção de conteúdos 

considerados importantes para serem transmitidos através da educação.  

Em resumo, defendi muito fortemente a ideia de que a educação não era um 

empreendimento neutro e de que, pela própria natureza da instituição, o educador 

estava envolvido em um ato político, estivesse ciente ou não disso. (APPLE, 2006, p. 

35). 

Ao fazer a seleção do que será perpetuado pelas práticas educacionais, o currículo 

inclui saberes, mas também excluí. E assim, atribui valor a certos conhecimentos, mas nega 

outros. Além de ser uma ferramenta de seleção dos conteúdos escolares, currículo é um 

mecanismo de legitimação e valorização de saberes ideologicamente selecionados para serem 

reproduzidos pela educação institucionalizada. 

Não há apenas a propriedade econômica; há também a propriedade simbólica – 

capital cultural –, que as escolas preservam e distribuem. Assim, podemos agora 

começar a entender mais perfeitamente como as instituições de preservação e 

distribuição cultural, como as escolas, criam e recriam formas de consciência que 

permitem a manutenção do controle social sem a necessidade de os grupos 

dominantes terem de apelar a mecanismos abertos de dominação. (APPLE, 2006, p. 

37). 

A partir da perspectiva da Teoria Crítica de Currículo tem-se a Concepção de 

Currículo como processo que considera as relações entre saber, poder e identidade. Esta 

concepção de currículo está explicita e esmiuçada nos trabalhos relacionados aos estudos de 

currículo como discorre Abramowickz (2004 p 15). ”É exatamente essa concepção de 

currículo que procuramos viver na experiência aqui relatada; pleno, em sua mais autentica 

totalidade superando a noção de rol de conteúdos acumulados e transmitidos mecanicamente”.  

Para McLaren (2000, p.216), o currículo representa “a introdução a uma forma 

particular de vida; ele serve, em parte, para preparar os estudantes para posições dominantes 

ou subordinadas na sociedade existente”. Nesta perspectiva, acredita‐se que o currículo 

“favorece certas formas de conhecimento sobre outras e afirma que os sonhos, desejos e 

valores de estudantes seletos sobre outros. Com frequência essa prática de privilegiar uma 

determinada gama de conhecimentos, geralmente os conhecimentos do cânone europeu, acaba 

por discriminar outros grupos raciais, classes ou gênero.”.  

Ao pesquisar sobre currículo compreendemos que existem variadas formas de 

concepções sobre o mesmo, uma vez que as mesmas variam em decorrência da temporalidade 
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ou da interpretação política o que faz com que os autores tenham perspectivas diferentes em 

relação ao mesmo objeto de estudo. A variedade de concepções sobre o currículo traz 

implícita uma diversidade de possibilidades sobre a compreensão do fenômeno curricular e 

diferentes possibilidades nas formas da sua construção. 

Tendo em vista as diferentes concepções de currículo, optamos por edificar este 

trabalho na perspectiva de interpretar as práticas educativas e as escolhas sobre o que ensinar 

a partir de concepções críticas e pós-críticas de currículo. Este posicionamento se justifica 

pelo interesse na construção de práticas curriculares que visam traçar indicativos de caminhos 

emancipatórios. 

Numa visão libertadora, não mais “bancária” da educação, o seu conteúdo 

programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo 

contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete seus 

anseios e esperanças. Daí a investigação da temática como ponto de partida do 
processo educativo, como ponto de partida de sua dialogicidade (FREIRE, 1987, p 65) 

Privilegiam-se teóricos com estudos acumulados que justifiquem e apresentem 

orientações que fundamentem sobre o currículo como um meio para que a escola seja uma 

instituição na qual suas práticas educativas garantam a emancipação dos sujeitos. 

Considerando o viés filosófico entende-se emancipação como expressão da luta das minorias 

pelos direitos de igualdade e pelos seus direitos políticos enquanto cidadãos. Apple cita o 

curriculista Raymond Williams para destacar a magnitude do currículo democrático para a 

participação efetiva de todos os sujeitos que compõe a comunidade escolar.  

Raymond Williams nos lembra que criar e defender uma democracia crítica e 

integralmente participativa exige o fornecimento das condições que fazem com que 

seja possível para todas as pessoas participar integralmente, de fato. É exatamente 

essa participação mais “plena”, e o que realmente significa com todas as suas 

contradições, uma das principais bases políticas, éticas e educacionais de uma 

verdadeira pedagogia crítica. (APPLE, 2017, p.919). 

Nessa perspectiva torna-se necessário que a comunidade escolar e principalmente os 

sujeitos, educadores e educandos, sejam conscientes e críticos das dinâmicas sociais e que 

possam ser atuantes na transformação da sociedade não aderindo à naturalização das 

diferenças e construindo uma prática pedagógica libertadora que se expressa por meio das 

relações sociais. 

Nos anos 70, ocorreu uma conferência que se propôs reconceituar o campo do 

currículo rejeitando a tendência curricular dominante e se contrapondo a ideia de um currículo 

apolítico e de caráter meramente instrumental. Ou seja, a intenção central daqueles que 

pretendiam reconceituar o currículo era propor uma pedagogia na perspectiva emancipatória 
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ao analisar a construção do currículo, identificando os aspectos que poderiam contribuir para 

a liberdade dos indivíduos. 

Uma das correntes dessa reconceituação foi a teoria crítica. A preocupação maior do 

novo enfoque caracterizado por uma abordagem sociológica do currículo buscava interpretar 

as relações entre currículo e a estrutura social tendo em vista: 

(...) entender a favor de quem o currículo trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor 

dos grupos e classes oprimidos. Para isso, discute-se o que contribui, tanto no 

currículo formal como no currículo em ação e no currículo oculto, para reprodução 

de desigualdades sociais. Identificam-se e valorizam-se, por outro lado, as 

contradições e as resistências presentes no processo, buscando-se formas de 

desenvolver seu potencial libertador (MOREIRA; SILVA, 2002, p.16). 

Pensar o currículo por uma concepção crítica e pós-crítica possibilita uma maior 

reflexão sobre as influências que o processo arquitetônico curricular exerce sobre as questões 

pedagógicas não isentando a dialética e a interdependência que existe entre o cenário social e 

curricular. Devido a isso a teoria crítica nos indaga sobre algumas questões que balizam a 

construção do currículo mostrando que esse não é um percurso neutro e justificando projetos 

que visam reformular o currículo vigente para que democratize a participação de todos os 

sujeitos da ação pedagógica. 

Dissertar sobre a concepção crítica nos remete a indagações significativas para esta 

pesquisa, dado o enfoque do seu objeto de estudo na questão étnico-racial e na importância de 

trabalhos de inovação curricular nesta área. Dentre essas indagações temos: Currículo para 

que?; Currículo para quem?; Quem define o currículo?; Quem se beneficia com o currículo? 

Toda prática pedagógica emerge de uma teoria. Na gestão educacional federal atual, 

estamos vivendo um tempo de reformulações curriculares que visam um currículo comum 

nacional e não trazem à tona questões sobre as singularidades dos povos e culturas que 

formam a sociedade brasileira. Isso pode gerar o apagamento dos esforços históricos que 

esses grupos realizaram por meio de fóruns sociais, petições, Conselhos Nacionais de 

Educação (CONAEs) representações políticas para que fosse incluído no currículo nacional e 

na legislação, leis e projetos que assegurem a visibilidade destes grupos no que diz respeito ao 

estudo da sociedade brasileira com intuito de desvelar ações e importância das diversas 

culturas para a formação da sociedade.  

Hoje o que se apresenta como objetivo da ação curricular interpretando a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) é um currículo que está sendo pensado de forma a 

uniformizar o ensino no território brasileiro e isto pode significar o apagamento das 
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diversidades regionais e ainda, provocar o silenciamento de toda e qualquer forma de 

individualidade dos sujeitos, dificultando o protagonismo de suas expressividades e de suas 

singularidades nas ações pedagógicas. 

Em contraponto às reflexões anteriores, numa perspectiva crítica e sociológica do 

currículo, Moreira e Silva (2002, p.20-21) defendem: 

Não é mais possível alegar qualquer inocência a respeito do papel constitutivo do 

conhecimento organizado em forma curricular e transmitido nas instituições 

educacionais. A Teoria Curricular não pode mais, depois disso, se preocupar apenas 

com a organização do conhecimento escolar, nem pode encarar de modo ingênuo e 

não problemático o conhecimento recebido. 

Ainda pensando sobre o caráter político e ideológico da construção do currículo, 

podemos perceber que este processo assume um caráter político e que é um campo de 

constante contestação envolvendo todos que atuam nessa prática. 

Currículo na perspectiva crítica não é apenas uma forma de organizar o ensino, ou a 

seleção do que ensinar, mas seu significado é estar a serviço de uma formação cidadã, de uma 

escola democrática que vise o bem-estar dos diferentes grupos socioculturais. 

Aqueles que participam de sua construção devem reconhecer no Currículo os 

elementos políticos, pedagógicos e sociais para que se façam escolhas curriculares 

condizentes com uma educação emancipatória, libertadora e de uma educação mais justa 

socialmente. Como defende Paulo Freire (2000, p.13) em sua obra: 

Uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a 

legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. É trabalhar a 

genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, vale dizer, é trabalhar contra a 

força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e 

sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É 

defender uma prática docente em que o ensino dos conteúdos se faça de forma fria, 

mecânica e mentirosamente neutra. 

No que se refere ao “o que ensinar” deve-se ter clareza que essa escolha não é neutra, 

pode estar a serviço de uma educação libertadora ou a serviço da manutenção das diferenças 

sociais impostas sobre as relações de poder que separam e oprimem os grupos segundo classe, 

raça, gênero etc. “Desnaturalizar e historicizar o currículo existente é um passo importante na 

tarefa política de estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam 

transgressivos da ordem curricular existente”(MOREIRA; SILVA, 2002, p.31). 

Considerando que historicamente o currículo foi construído por forças de elite que 

buscavam a manutenção do poder e tendo como um dos caminhos a escolarização, a reflexão 

e a prática curricular devem estar a serviço daqueles que ao longo da história da educação 
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esteve oprimido e a margem do pensamento pedagógico. O conteúdo e as formas de se 

ensinar devem estar voltados à concepção de libertação das amarras proporcionadas pela 

educação bancária, que não permite reflexão e mudança social, ideia contemplada nas 

reflexões freireanas: 

Contraditórios entre si estes modos, o autoritário ou o licencioso, trabalham contra a 

urgente formação e contra o não menos urgente desenvolvimento da mentalidade 

democrática entre nós. Estou convencido de que a primeira condição para aceitar ou 

recusar esta ou aquela mudança que se anuncia é estar aberto à novidade, ao 

diferente, à inovação, à dúvida. Qualidades da mentalidade democrática de que tanto 

necessitamos e que têm nos modelos referidos um grande óbice. (FREIRE, 2000, 

p.19). 

Ao pesquisar sobre currículo compreendemos que existem variadas formas de 

interpretação conceitual, uma vez que essas concepções variam em decorrência da 

temporalidade ou do contexto político, o que faz com que os autores tenham entendimentos 

diferentes em relação ao mesmo objeto de estudo. A variedade de concepções sobre o 

currículo reflete a existência de uma diversidade de tendências de análise do fenômeno 

curricular e de suas formas de construção.  

2.2 Hegemonia do Conhecimento Científico 

 

Considerando que o direito a educação é entendido como um direito inalienável que 

serve a formação e ao desenvolvimento humano por meio do processo do reconhecimento e 

validação de saberes, das ciências, artes, culturas, memórias e identidade resultantes do 

processo histórico das diferentes comunidades. 

Pelo pressuposto anteriormente apresentado, é considerável que toda essa gama de 

conhecimento que deve constar no currículo, não se dá de forma simplificada, uma vez que as 

dinâmicas desse campo envolvem disputas, o território curricular é passível de contradições, 

críticas, legitimação e sequenciamento, assim como discorre Apple sobre a interferência do 

currículo nas dinâmicas sociais. 

As escolas, nas palavras dos sociólogos britânicos do currículo, não apenas 

“produzem pessoas”; também “produzem o conhecimento”. São agentes da 

hegemonia cultural e ideológica – nas palavras de Williams, agentes da tradição 

seletiva e da “incorporação” cultural. (APPLE, 2006, p.40). 

Isso traz também à baila outra parte do problema – aqueles valores arraigados que 

não residem na parte superior, mas no “fundo” de nossa mente, valores que 

mencionei anteriormente. As próprias categorias que usamos para abordar nossas 

responsabilidades para com os outros, as regras do senso comum ou constitutivas 

que empregamos para avaliar as práticas sociais que dominam nossa sociedade, 

estão frequentemente em pauta. (APPLE, 2006, p.42-43). 
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Estudos realizados em diferentes áreas de investigação revelam que o saber é 

hierarquizado e que há conhecimentos mais valorizados socialmente. Em decorrência do 

nosso histórico de colonização e dominação na formação da sociedade brasileira, o 

conhecimento escolar sofreu influência desse processo. Como nos apresenta o pesquisador 

Luigi (2015, p.39) em sua explanação sobre a tensão que envolve a efetivação da lei que 

insere o ensino de história da África no currículo escolar: 

Aqui o questionamento sobre o “currículo do poder” diz respeito ao conhecimento 

em si. Esta tendência não reconhece o conhecimento como algo passivo e neutro, 

algo cujo valor é intrínseco. Logo o conhecimento não estaria disponível para ser 

manipulado a favor de A ou de B. Todo conhecimento é em si uma escolha. No 

fundo, a questão que se coloca é que não adianta questionar a serviço de quem o 

currículo submete o conhecimento, mas sim questionar quem determinados 

conhecimentos representam. O conhecimento, por sua forma e conteúdo, pode 

contribuir para afirmar hierarquias, reproduzir estereótipos, disseminar 

subjetividades imbricadas politicamente. O conhecimento não é um processo natural 

em que indivíduos descobrem verdades, ele não é um instrumento a ser adquirido 

pelas pessoas, mas sim um discurso sobre o mundo, um discurso produzido 

socialmente e, portanto, diz respeito à cultura. O conhecimento é uma forma de 

perceber e conceber o mundo produzido histórica e socialmente. 

O currículo escolar brasileiro foi construído a partir de um processo de arquitetura 

que privilegia um discurso de superioridade europeia caucasiana e inferioridade das demais 

culturas e histórias dos povos que compõem a sociedade brasileira. Esse desenho curricular 

demonstra a colonização curricular pelas quais os professores e alunos tiveram contato 

durante a trajetória escolar, sendo que essa colonização estava a serviço da manutenção das 

diferenças sociais uma vez que além de colonizar o território, o projeto de apropriação 

também se deu por meio da colonização das mentes. 

O cenário pertinente aos estudos sobre a construção do currículo e suas contestações 

revela que essa estrutura não é tão diferente daquela forjada na pedagogia norte americana 

como nos aponta Michael Apple (2002, p.78): 

Nos Estados Unidos nunca existiu de fato uma cultura uniforme, mas sim uma 

versão seletiva, uma tradição inventada que é periodicamente reinstalada (embora as 

diferentes formas) em tempos de crise econômica e crise nas relações de autoridade, 

já que ambas constituem ameaça à hegemonia dos grupos cultural e 

economicamente dominantes. 

Como defende Ivor Goodson (1998, p.10): “Nessa perspectiva, o currículo deve ser 

visto não apenas como a expressão ou a representação ou o reflexo de interesses sociais 

determinados, mas também como produzindo identidades e subjetividades sociais 

determinadas”. Sendo assim, por meio da educação é possível colonizar a mente sem o uso 

das armas. O discurso escolar pautado numa visão eurocentrista, perpetua os preconceitos, a 
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ignorância em relação a fatos históricos reais. Essa construção curricular ocasionou profundo 

impacto na maneira como enxergamos a história, como valorizamos nossos antepassados e 

como nos identificamos na contemporaneidade. 

A partir da racialização
8
 social dos povos, hierarquizando seus valores e ordens 

sociais mediante os padrões europeus de sociedade os saberes indígenas e africanos 

geralmente tem seu valor acadêmico subestimado. Isto porque o acúmulo histórico desses 

saberes é narrado por meio da oralidade e em nossa sociedade existe um privilégio de 

priorização e valorização da cultura escrita e alfabética. 

Transportado esse contexto para a dimensão escolar, observa-se que, de modo geral, 

não é o professor o primeiro a selecionar o conhecimento que será trabalhado, mas são os 

acadêmicos e intelectuais que, influenciados por seus posicionamentos políticos e ideologias 

determinam o que é reconhecido como conhecimento escolar, pois esta é uma forma de 

conservação social. 

Cabe aos intelectuais dispostos a criticar esse currículo hegemônico trazer novas 

formas de arquitetura curricular que repare os equívocos dominantes do passado e que 

defenda um currículo que seja uma forma de intervenção social, visto que todo currículo traz 

consigo o recorte e seleção de determinadas culturas. 

(...) as narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos 

sociais podem representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser 

representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação. 

Elas, além disso, representam os diferentes grupos sociais de forma diferente: 

enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizadas e instituídas 

como cânone, as de outros são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do 

currículo contam histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe – 

noções que acabam também nos fixando em posições muito particulares ao longo 

desses eixos (de autoridade). (Silva, 1995, p.195, apud GOMES, 2007, p.24). 

O panorama anteriormente delineado nos possibilita refletir e nos instiga a 

investigarmos sobre a questão da hegemonia do conhecimento que impera ao longo da 

história na educação brasileira interferindo na formulação de políticas e delimitação de 

parâmetros curriculares. 

Os estudos sobre currículo favorecem o reconhecimento de alguns princípios que 

fazem relação com o seu conceito. Uma das concepções dos conhecimentos existente 

                                              
8
 Termo utilizado para caracterizar a ação em que subdividiu os grupos humanos em raças a partir de teorias 

baseadas em grupo cultural, fenótipo e/ou lugar de origem, 
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evidencia que sua arquitetura não é imutável, fixa ou neutra. O currículo é sim um artefato 

social historicamente construído, passível de mudanças e flutuações. 

O conceito de currículo está em constante transformação, resultante de forças e 

ideologias que não o caracterizam num curso linear de uma trajetória que avança com o tempo 

em um processo evolutivo, mas como um campo de contínuo conflitos, rupturas e 

reconcepções contínuas. 

O currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é 

colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de 

uma produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de 

transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o 

currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um 

elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. (MOREIRA; 

SILVA, 2002, p.7). 

Essas reflexões nos alertam para o fato de que o currículo não é neutro e dessa forma 

não deve ser interpretado como grade que aprisiona sendo imposto deforma homogênea e 

incorporando a conteúdos acabados a serem passados aos alunos. 

Sempre é possível e necessário estudar a dinâmica social que interfere na estruturação 

do currículo como ele se apresenta hoje. O currículo não é um resultado e sim o processo 

constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e estas, também são construções 

sociais de conhecimentos considerados socialmente reconhecidos. 

Por meio de uma análise crítica é possível perceber que o currículo envolve uma 

seleção político ideológica de conhecimentos e ainda, que se dá por meio de construções de 

conhecimentos e práticas que se edificam em contextos escolares influenciados pelas 

dinâmicas sociais, políticas e pedagógicas. 

Outro atributo da teoria crítica configura-se na relação que estabelece com a tríade dos 

conceitos de cultura, conhecimento e poder a qual pode ser usada para conservação, 

reprodução ou transformação e renovação da educação. A teoria crítica se propõe a interpretar 

o currículo em ação de modo a desvelar as forças que estão por trás da construção dessa tríade. 

Em livro organizado por Antônio Flávio Barbosa Moreira, Sonia Kramer discorre sobre como 

o governo vem ao longo da história da educação no Brasil, formulando propostas para o 

ensino formal: 

Sobretudo incomodava-me o fato de que já sabíamos e já sabemos que a prática 

pedagógica não é transformada com base em propostas bem escritas; necessariamente 

a transformação exige condições concretas de trabalho e salários e modos objetivos 
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operacionalizem a ampla participação na produção da proposta, de compreensão e de 

estudo, muitas vezes necessária de confronto de ideias, de tempo para a tomada de 

decisões organizadas. (KRAMER, 2001, p 166) 

Nessa perspectiva o fazer curricular articula-se com a questão do multiculturalismo, 

apontando caminhos para a escola promover reflexões sobre como são produzidas as 

diferenças e a inserção dos direitos humanos no currículo. Decorre destas ponderações que a 

questão da diversidade que precisa estar exposta no currículo, o que é contemplado nos 

estudos da teoria pós crítica que tem como um dos focos da construção de seus fundamentos 

os sujeitos curriculares que integram essa construção. Sobre essa questão Sonia Kramer (2001, 

p.166) ainda faz a seguinte defesa: 

E que assim se pudesse discutir, propor formas positivas de concretizá-la com 

qualidade, repensar as experiências existentes, e isso com emancipação cultural, com 

aprendizado, com exercícios de cidadania. Mas não foi assim que os governantes e 

suas equipes entenderam que deveria ser feito e não vou entrar aqui no mérito de 

tentar compreender se isso se deve a pressão órgãos internacionais, a influencia de 

instituições nacionais privadas ou a falta mesmo de visão político-administrativa 

capaz de gerar o entendimento de que não é assim, por decreto, de “afogadilho”, que 

se fazem mudanças em educação. 

Ambas as teorias crítica e pós-crítica demandam que haja transversalidade perante as 

disciplinas e que estas estejam a favor da interpretação dos fenômenos, de modo a se conceber 

a educação como forma de libertação. 

A opção por interpretar a concepção de currículo escolar à luz das teorias críticas e 

pós-críticas, têm como autores de referência reconhecida quanto a sua base conceitual: 

Michael Whitman Apple, José Gimeno Sacristán, Antonio Flavio Moreira, Tomaz Tadeu da 

Silva, Vera Maria Candau, Nilma Lino Gomes. 

Esses autores foram os pilares de uma posição curriculista em que pensa as práticas 

pedagógicas a partir do inconformismo em relação às injustiças sociais, interessados em 

evidenciar o papel do currículo e da escola na reprodução da estrutural sociais e ainda 

preocupados em pensar uma prática pedagógica e um currículo condizentes com os interesses 

dos grupos oprimidos. Uma breve apresentação do pensamento de alguns desses pensadores 

elucidam essas ponderações. 

Michael W. Apple, intelectual de origem de classe trabalhadora e que seguiu sua 

carreira profissional em escolas para classes sociais desprivilegiadas nos Estados Unidos, 

insere em sua obra o questionamento sobre ideologia e poder que influenciam a construção 

curricular e o currículo em ação. 
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Sacristán, que nos apresenta a concepção de Currículo como um processo, considera 

as relações entre saber, poder e identidade. Para o autor o currículo pode ser definido como o 

projeto seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente condicionado, que 

preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola tal como 

se acha configurada. 

Antonio Flavio Barbosa Moreira, Tomaz Tadeu da Silva e Vera Maria Candau: um 

trio de autores brasileiros que vem se preocupando desde a década de 90 em proporcionar 

acesso a um olhar sobre a multiculturalidade que existe na sociedade brasileira e que deve 

estar presente na elaboração dos currículos escolares. 

Nilma Lino Gomes, pesquisadora e professora brasileira, apresenta reflexões sobre a 

diversidade na escola e argumenta a respeito das características que tangem essa questão na 

contemporaneidade. 

O estudo sobre culturas que geralmente é objeto de estudo de sociólogos e 

antropólogos também deve fazer parte das preocupações dos educadores, Partindo do 

princípio de que o currículo tem o dever de assegurar o direito de acesso às culturas que os 

alunos devem conhecer, além de interpretar os significados do sistema simbólico que as 

diferentes culturas trazem consigo e como afetam a formação de atitudes. Outro aspecto que 

merece destaque é de que os alunos e alunas sofrem influência do currículo escolar na sua 

formação, considerando também que a cultura perpassa as questões sobre conhecimento e 

aprendizagem dos valores sociais. 

A lógica educacional através dos tempos considera que a criança precisa frequentar a 

escola para aprender valores, procedimentos e se tornar bons cidadãos e boa parte da 

bibliografia sobre currículo versava sobre esse tornar-se e da decisão sobre o que precisa ser 

ensinado e aprendido para que o cidadão se formasse. Sendo o currículo o espaço e tempo em 

que se dá a seleção de assuntos a serem tratados na escola, é aqui também que se fará a 

seleção de quais valores culturais serão legitimados no fazer pedagógico e se delimitará 

explicitamente ou simbolicamente quais são os valores culturais que devem ser introjetados 

para a formação de cidadãos. 

O uso do termo culturas, no plural, foi escolhido para evidenciar a diversidade e a 

pluralidade que caracteriza a sociedade contemporânea, sua influência na escola o que 

evidencia a urgência de se questionar as fazeres escolares no que diz respeito abordagem 

cultural. Ressalta-se a importância de dialogar sobre essa diversidade de culturas de modo a 
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superar práticas e discursos classificatórios em que a cultura de determinada comunidade é 

considerada como mais relevante. Tornam-se igualmente necessárias indagações sobre 

práticas discriminatórias que invisibilizam e silenciam culturas de povos ou comunidades que 

não dispõem da legitimidade acadêmica como determinadas manifestações culturais populares. 

O currículo que valoriza diversas culturas e busca difundir o conhecimento sobre elas, 

o que se contrapõe a hegemonia cultural que há muito vem sendo refutada por intelectuais que 

pensam e estudam sobre a valorização da cultura, pelas organizações culturais e pelos 

movimentos sociais que buscam incentivar os diferentes grupos. 

O conceito de hegemonia refere-se a um processo no qual, grupos dominantes da 

sociedade se juntam, formando um bloco, e impõe sua liderança sobre grupos 

subordinados. Um dos elementos mais importantes que essa ideia implica é o de que 

o bloco do poder não tem de se basear em coerção. (APPLE, 2001, p. 43). 

O posicionamento em favor de práticas pedagógicas que partam do ponto de vista de 

que a escola deva trabalhar com o conceito de cultura universal, música universal deve ser 

questionada, uma vez que esse é um discurso excludente, visto que a história de nossa 

educação nos mostra que as escolhas sob essa ótica foram sempre pautadas em culturas de 

sociedades ocidentais e brancas evidenciando uma linha eurocêntrica em que se baseava o 

currículo. 

Nota-se que grupos descendentes dessa cultura, historicamente determinaram por 

meio de discursos e meios simbólicos as culturas consideradas válidas e prestigiáveis. Em seu 

livro que relata práticas pedagógicas em diversidade, Richard Miskolci (2010, p.21) afirma: 

“A crença numa cultura universal simplificava ambas as tarefas. A escolarização consistia na 

principal porta de acesso à cultura da humanidade”.  

No caso do Brasil, um país que em época de formar sua característica como nação, 

precisava de uma estratégia para a formação da identidade nacional, a escolarização também 

exerceu um papel importante no que diz respeito à seleção das culturas o que se evidenciaria 

no currículo como uma romantização das relações entre as raças configurando uma harmonia 

na convivência, uma cordialidade entre os povos de um território colonizado e uma suposta 

superioridade da qualidade da cultura produzida pelo povo colonizador em detrimento às 

culturas dos outros povos. 

Assim sendo, tanto os povos tradicionais indígenas que aqui estavam quando os 

povos da diáspora africana e essa supremacia cultural europeia passaria a fazer parte do 

imaginário desse povo brasileiro. Para Apple (2001, p.44-45) a aplicação de um currículo de 
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visão unificada e homogeneizadora são castradoras da possibilidade de expansão: “Mas “nós” 

somos todos um. Somos todos parte de uma identidade, a de uma nação de imigrantes. Esse é 

o discurso hegemônico da sua forma mais “criativa”’.  

Esse sentimento de unidade não acontece na realidade na sociedade brasileira e 

consequentemente também não ocorre na realidade escolar. As pessoas carregam em si marcas 

de diferenças culturais como crenças, formação familiar, descendência étnica/racial que por 

vezes não é contemplada com a adoção de currículos homogeneizadores. “As versões 

emancipatórias do multiculturalismo baseiam-se no reconhecimento da diferença e do direito 

à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum além de diferenças de 

vários tipos”. (SANTOS; NUNES, 2003, p.33). 

O desafio da escola diante da valorização da diversidade está em desenvolver um 

trabalho pedagógico por meio de princípios éticos, o que implica em não hierarquizar as 

diferenças, não subestimar grupos sociais por sua forma de organização ou pela qualidade de 

suas produções culturais. Deve-se entender que cada grupo social é singular e único no seu 

significado histórico, pois perpassam os modos de viver dos grupos culturais e interferem 

diretamente na subjetividade individual e social, subjetividade esta que baliza a formação da 

identidade. 

Ora, se a diversidade faz parte do acontecer humano, então a escola, sobretudo a 

pública, é a instituição social na qual as diferentes presenças se encontram. Então, 

como essa instituição poderá omitir o debate sobre a diversidade? E como os 

currículos poderiam deixar de discuti-la?(GOMES, 2007, p.23). 

A identidade do indivíduo não é inata, ela passa por um processo de edificação e se 

constrói a partir da validação do outro sobre si, parte da identidade do aluno é construída na 

escola, onde irá ocorrer o diálogo, o julgamento, os discursos carregados de 

representatividade. “Ao discutir a diversidade cultural, não podemos nos esquecer de pontuar 

que ela se dá lado a lado com a construção de processos identitários”. (GOMES, 2007, p.22). 

Podemos então passar a nos indagar sobre quais são e de quem são as histórias que 

os currículos têm contado, qual é a voz ativa e quem aparece como sujeito passivo nessas 

narrativas? Os povos negros são bem representados no currículo oficial da formação dos 

professores e nas ações pedagógicas? Ainda hoje há o estereótipo do negro escravo e da 

África faminta nos discursos didáticos? A partir da visão de quem se constitui a narrativa dos 

povos afrodescendentes, indígenas e dos jovens da periferia? 
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Se essas narrativas dessem voz aos grupos minoritários, seriam possibilitadoras de 

elevação da autoestima desses grupos, valorizadoras de suas produções e promotoras de 

emancipação. Caso contrário se colocam a serviço da manutenção das desigualdades sociais e 

causam aprisionamento fixando os sujeitos em lugares estereotipados. Essa reflexão irá trazer 

respostas sobre como nós, profissionais da educação, estamos cumprindo a missão da 

instituição educacional de expressar a riqueza da diversidade e da construção e expressão das 

identidades presentes na escola e na sociedade.  

2.3 Legislações, Currículo e Diversidade 

 

Um dos primeiros passos para a introdução da temática racial com intuito de revelar a 

participação do africano e do afrodescendente nos currículos escolares se deu no ano de 1998 

quando ocorre a orientação sobre a introdução da Educação das Relações Étnico-Raciais nos 

livros didáticos inserida nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais). Constou dessa 

orientação a indicação de alguns temas e subtemas, para compor o conteúdo programático da 

disciplina de geografia no ensino médio, o que significou uma mudança. No mesmo material 

publicado pelo MEC, os PCNs de 1998 (p. 67), foi incluído o eixo temático África, concebido 

da seguinte forma: “O mundo em transformação: as questões econômicas e os problemas 

geopolíticos”: 

Tal discussão incorpora uma das mais reconhecidas relações, a de território e poder, 

bem como as relações coloniais, tanto na fase áurea da colonização, definida como 
colônias pela Europa. Por outro lado, sabe-se que, para alcançar um debate de alto 

nível de ampla produção acadêmica, é necessário um diálogo constante com demais 

áreas, entre as quais a Educação, o que reforça a relação entre sociedade e fatos, pelas 

discussões a respeito do pensamento aplicado no Brasil. A respeito do assunto, no ano 
de 2003, o governo federal sancionou a lei 10.639, tornando obrigatório o conteúdo da 

História dos afro-brasileiros e da África em escolas do ensino fundamental e médio. 

(FERRACINI, 2008, p.85). 

Para atender a especificidade de um país composto por diversos povos, de extensão 

territorial que abriga diferentes e diversos modos de viver e de se expressar do povo brasileiro, 

foi lançado em 1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais uma coleção de parâmetros para a 

educação brasileira, dentre eles um especificamente dedicado a nortear as questões 

pedagogias no que tange a Pluralidade Cultural. 

A multiplicidade de culturas que compõem o Brasil, não permite que nossos 

conceitos se baseiem mais numa única visão. O ensino dever ser pluralista, 

acompanhado por práticas pedagógicas moldáveis as nuances e intempéries, às 

mudanças abruptas do cotidiano. Cabe ao livro didático suster estas práticas, a partir 

de um conteúdo sem pré-conceitos, avesso a centrismos ideológicos que privilegiem 

apenas uma vertente. (REIS, 2008, p.6). 
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O estudo histórico do continente africano, com sua complexidade milenar, é de 

extrema relevância como fator de informação e de formação voltada para a 

valorização dos descendentes daqueles povos.Significa resgatar a história mais 

ampla, na qual os processos de mercantilização da escravidão foram um momento, 

que não pode ser amplificado a ponto que se perca a rica construção histórica da 

África. (BRASIL, 2000, p. 29). 

Posteriormente ao lançamento dos PCNs a  Lei nº 9.394/96 foi alterada, incluindo-se 

o disposto a seguir: “Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 

e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. Esse 

artigo foi incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003 que trouxe outro avanço em relação a se 

pensar as relações raciais no currículo escolar.  

Segundo a Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, em seu artigo 2º outra diretriz de 

carácter legislativo, traz mais uma vez as questões referentes aos grupos afro brasileiros e 

africanos a fim de legitimar a sociedade multicultural brasileira: 

Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas 

constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, 

execução e avaliação da Educação, e têm por meta, promover a educação de 

cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do 

Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação 

democrática. 

O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

brasileira e Africana, traz as principais ações para o Sistema de Ensino Municipal 

dentre elas cita: "a) Apoiar as escolas para implementação das Leis 10639/2003 e 

11645/2008, através de ações colaborativas com os Fóruns de Educação para a 

Diversidade Étnico Racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade 

civil". (BRASIL, 2004, p. 37). 

Nova configuração é observada quando a Lei nº 11.645/08 incluída na Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, exige 

que o currículo oficial da rede de ensino obrigatoriamente inclua os estudos da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Em livro organizado por Kabengele Munanga, professor pesquisador referência nas 

questões de história e cultura da África, destaca-se a importância universal em se introduzir os 

estudos da história dos negros, dado seu pertencimento à história e cultura da humanidade. 

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas 

aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências 

étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos 

preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, 

essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista 

que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos 

étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm#art1
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cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da identidade 

nacional. (MUNANGA, 2005, p.16). 

Tendo em vista todas as eventualidades sociais e institucionais que interferem na 

trajetória dos alunos das instituições escolares, faz-se necessário reconhecer qual é o cenário 

social em que se localiza a escola que se constitui no locus desta pesquisa, onde efetivou-se o 

Projeto Leituraço que viabilizou o trabalho de leitura simultânea de literatura afro-brasileira e 

africana. 

No capítulo seguinte encontram-se descrições sobre a comunidade que compõe a 

escola em foco com identificação dos princípios que norteiam as atividades educacionais da 

instituição responsável pela existência do Projeto Leituraço e seus impactos na 

descolonização do currículo. 
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CAPÍTULO 3- O PROJETO LEITURAÇO 

 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, 

por sua origem ou ainda por sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender, 

e se podem aprender a odiar, 

elas podem ser ensinadas a amar.(Nelson Mandela) 

 

  Neste capitulo busca-se ambientar o leitor a cerca do ambiente e contexto em que 

ocorreu a prática do projeto. Apresento também uma discussão sobre a importância da 

literatura para o desenvolvimento do cidadão especialmente do jovem.  Finalizando este 

capitulo trazemos a visão dos profissionais sobre o projeto Leituraço. 

3.1 Identificação da Comunidade  

 

O reconhecimento da comunidade do entorno da escola na qual a pesquisa foi 

realizada assumem relevante significado, considerando que as práticas curriculares devem se 

nortear tendo em vista as especificidades locais na busca do desenvolvimento de projetos 

contextualizados e significativos para os alunos. 

 Semelhante à maioria dos bairros periféricos de nossa cidade, a comunidade da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Rainha Nzinga é formada, majoritariamente por 

migrantes, provenientes da região nordeste do país e do interior do Estado de São Paulo. São 

pessoas de baixa renda, com pouca escolaridade e, de modo geral, exercendo funções da 

economia informal ou serviços autônomos, tais como: pedreiros, pintores, eletricistas, 

encanadores, comerciários, domésticas, atendentes.  
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Figura 1: O maior símbolo da resistência africana à colonização foi uma mulher. Rainha do Ndongo, atual Angola, 
NzingaMbandi (1582-1663) entrou para a história como combatente destemida, exímia estrategista militar e diplomata 

astuciosa. Fonte : Schomburg Center for Research in Black Culture, Photographs and Prints Division, The New York Public 

Library. (1800 - 1899). 

A história do Recanto dos Humildes, bairro onde se localiza a escola, pode ser 

dividida em duas etapas: a primeira, em 1991, quando, através de programas habitacionais, 

patrocinados pela Prefeitura, ocorreram os primeiros assentamentos; e a segunda etapa, que se 

refere à ocupação de terras, iniciada em 1995, realizada de forma pouco organizada, com 

arruamento irregular e sem saneamento básico. 

As Associações de moradores relatam que no ano de 1987 fundaram um Movimento 

Sem Terra no Bairro da Casa Verde, que contava com 180 pessoas, no intuito de lutarem para 

a construção de casas populares. No mesmo período, eles se uniram a outro Movimento da 

Zona Oeste, a fim de dar peso e continuidade à sua luta. O Governo Municipal da época 

desapropriou uma vasta área, hoje chamada de Recanto dos Humildes. Esta desapropriação, 

segundo relato das Associações, veio acompanhada de infraestrutura como: esgoto, água, luz e 

asfalto. 

O Movimento “União de Moradias Populares da Barra Funda” sorteou os lotes para a 

construção em regime de mutirão das casas, porém um novo prefeito havia sido eleito e o 

mesmo não quis aceitar a construção das moradias. Os moradores, então, em sinal de 

resistência e luta, ocuparam a área e construíram as suas casas em regime de mutirão com 

recursos próprios. 

A construção da escola deveu-se ao esforço dessa comunidade, que, dando 

continuidade à luta por melhores condições de vida, reservou um espaço no terreno cedido, 

para que outras pessoas não se apossassem dele e fosse possível, assim, a instalação de uma 

escola. 

Este histórico nos permite compreender o apreço e o significado especial da EMEF 

Rainha Nzinga para a comunidade local. A instituição representa a esperança de melhorias 

nesse território. Neste sentido, a comunidade cuida do equipamento escolar e se faz presente 

em muitos momentos, atendendo solicitações da direção e/ou de professores, participando de 

eventos extracurriculares, incluindo atividades realizadas em finais de semana. 

3.2 Identificação da Unidade Educacional EMEF Rainha Nzinga 
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A Unidade Escolar contempla os Níveis de Ensino Fundamental Regular de 1º ao 9º 

ano e Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental. A Equipe Gestora da Unidade 

Educacional EMEF Rainha Nzinga é composta por uma Diretora Efetiva, dois Assistentes de 

Diretor e dois Coordenadores Pedagógicos.  

A EMEF Rainha Nzinga jurisdicionada à Diretoria de Educação de Pirituba foi criada 

pelo Decreto 36.970, de 30 de julho de 1997, publicado no Diário Oficial do Município de 

São Paulo no dia 31 de julho de 1997. Em 17 de Novembro de 1997 a escola foi inaugurada 

por representantes da Prefeitura Municipal de São Paulo e, no dia 02 de fevereiro de 1998, 

iniciou o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental. 

No ano de 2004, para atender a demanda de alunos de primeiro ano do Ciclo I, a 

escola abriu salas anexas que funcionavam num espaço da prefeitura, onde hoje é o Posto de 

Saúde da Família (PSF). 

Em janeiro de 2006, foram concluídas as obras de ampliação e passando a contar 

desde então, com dois prédios que foram disponibilizados para atender 72 turmas – num total 

de 2640 alunos, divididos entre Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos I e 

II. 

Os alunos em geral são oriundos de classe social menos favorecida, com dificuldades 

financeiras e de acesso aos espaços de cultura e lazer. Os únicos equipamentos de lazer e 

cultura da região ofertados à população do bairro são o Centro de Educação Unificado (CEU) 

Perus, inaugurado em 2002, a Biblioteca Municipal José de Anchieta e o Parque Anhanguera. 

A maioria dos alunos é participativa, e demonstram interesse envolvendo-se em 

atividades esportivas, culturais e de lazer. O estudo é limitado quase que exclusivamente ao 

ministrado na escola, cabendo a esta o importante papel de orientar o aluno no 

desenvolvimento de suas aprendizagens. 

Em relação à disciplina, a comunidade escolar apresenta baixos índices de violência 

e os poucos casos de agressividade com colegas são encaminhados à Equipe Gestora e/ou 

Pedagógica para orientação e mediação dos conflitos. Busca-se entre os sujeitos da 

comunidade a resolução dos conflitos que privilegie o recurso do diálogo. 
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3.3 Proposta Pedagógica 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) concebe a escola como espaço de formação de 

cidadãos e reúne em sua proposta ações que visam fortalecer valores, atitudes e 

procedimentos a serem organizados e desenvolvidos junto à comunidade escolar. A  

valorização de atitudes humanas e éticas  em que se valoriza a liberdade pessoal, o respeito ao 

outro e a solidariedade na construção do bem comum, também foram contempladas no 

referido PPP. 

Coerente com a concepção da escola foi criado o Projeto Especial de Ação (PEA) de 

2016, identificado pelo título “Diversidade e Convivência: uma construção de valores na 

formação crítica do aluno”. O PEA faz parte das atribuições do Coordenador Pedagógico e 

norteia os estudos dos professores em horário coletivo reservado a essa prática.  

No ano de 2016, o tema escolhido para estudo coletivo entre professores foi 

“Diversidade e Convivência” que condiz à proposta de valorização da diversidade contida no 

Projeto Leituraço, como explicitado no referido texto do  PEA 2016 da EMEF Rainha Nzinga 

em sua introdução: 

Vivemos em um mundo onde a interação entre os indivíduos está presente nas 

diversas formas e lugares. Observamos as diferentes culturas e costumes dos 

diferentes povos. Ainda assim, com toda essa diversidade, toda a veiculação na 

mídia e movimentos em favor do respeito, notamos a presença, na comunidade na 

qual a EMEF Rainha Nzinga está inserida, de uma intolerância muito latente as 

diferenças entre os indivíduos. Outro ponto importante a ser levantado é a violência 

na sociedade, a qual presenciamos diariamente, muitas vezes levada por essa 

intolerância. Tal violência se reflete na escola, em situações de agressão entre alunos, 

envolvendo muitas vezes funcionários e professores, e, portanto, sendo necessário 

realizar-se um trabalho de conscientização e transformação nos educandos, 

compreendendo a necessidade do respeito ao próximo, às diferenças existentes e a 

atuação do aluno enquanto protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Assim, 

propomos um projeto especial de ação em que seja possível pensar nos problemas da 

sociedade a partir dos desafios que se apresentam diariamente na rotina escolar, a 

começar pela valorização do ouvir, do refletir e do dialogar, da valorização de 

saberes e potencialidades com vistas à produção de cultura de paz, por meio do uso 

de múltiplas linguagens e de tecnologias, buscando a consolidação de suas 

aprendizagens de modo real e significativo. 

Esse trecho da introdução do documento do PEA concebe a escola como um espaço 

para problematizar, discutir, conscientizar e propor medidas que possam desencadear projetos 

e ações individuais e coletivas  que possibilitem a compreensão da realidade, de modo a 

sensibilizar os alunos e toda a equipe escolar para mudanças de atitudes, em especial aquelas 
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direcionadas à aprendizagem de valores, a preocupação e o cuidado com as pessoas e o meio 

ambiente. 

O reconhecimento e o respeito à diversidade, o desenvolvimento da expressão e 

comunicação de ideias e da competência leitora e escritora como prática da cidadania, 

evidencia o papel fundamental da escola, de modo a ajudar na compreensão e resolução de 

problemas, assim como  enfrentar e superar conflitos existentes em decorrência dos 

preconceitos que permeiam o espaço de convivência. 

Creio desnecessário em alongar mais, aqui e agora, sobre o que eu tenho desenvolvido, 

em diferentes momentos, a propósito da complexidade desse processo. A um ponto, 

porém, referido várias vezes neste texto, gostaria de voltar, pela significação que tem 

para a compreensão crítica do ato de ler e, consequentemente, para a proposta de 

alfabetização a que me consagrei. Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre 

a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na 

proposta a que me referi acima, este movimento do mundo a palavra e da palavra ao 

mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo 

através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais 

longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, 

mas por uma certa forma de “escreve-lo” ou de “reescreve-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente. (FREIRE, 1989, p 13) 

Tais necessidades ganham um tom de urgência em uma sociedade caracterizada pela 

circulação de ideias em uma velocidade cada vez maior, mas que nem sempre promove a 

noção de respeito às idéias, posicionamentos e hábitos de vida do outro. 

A descrição a seguir permite reconhecer um projeto que visa ampliar a visão de mundo 

dos sujeitos escolares por meio da literatura, bem como as possibilidades da literatura oferecer 

a promoção da ampliação dos saberes culturalmente construídos e de formas respeitosas de 

convivência social. 

 

3.4 As Salas de Leitura 

 

Discorreremos agora sobre um projeto que foi planejado para contribuir com a 

inclusão da literatura no projeto pedagógico das escolas, tornando a leitura uma proposta 

política e de ação permanente. Neste contexto a Sala de Leitura (SL) é reconhecida como o 

espaço mediador de leitura disponível na escola que está a fim de incentivar os estudantes a 

vivenciarem situações que lhes proporcionem a motivação para contato com a literatura por 

prazer. 
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Observa-se o interesse em dispor os livros, mas também assegurar espaço adequado e 

tempo para leitura . Essa proposta pedagógica de Sala de Leitura é considerada um 

mecanismo para desenvolver o prazer de ler, da circulação dos textos, bem como para a 

discussão do conteúdo disponibilizado.  

A implementação do projeto Sala de Leitura ocorreu no ano de 1975, como proposta 

de livre opção pelas escolas. Nas décadas posteriores o projeto se expandiu e se consolidou 

significativamente, sendo reconhecido como um projeto que resistiu a diferentes gestões 

municipais, tendo atingido no ano de 2017 um total de 565 Salas de Leitura as quais se 

encontram instaladas em EMEFs, EMEIs, EMEFMs E EMEBs, assim como nos relata a 

pesquisadora especialista em Sala de Leitura: 

A SL da RMESP originou-se por um programa de leitura criado em 1972 por um 

grupo de professores e especialistas do ensino que preocupados com o baixo 

rendimento e desinteresse dos alunos nas áreas de Comunicação e Expressão 
resolveram investir em um projeto que explorasse o livro. A partir disso a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC)1 iniciou uma experiência piloto de ação 

intercomplementar entre as escolas municipais de 1º grau (EMPG) e as bibliotecas 

públicas. Essa experiência foi considerada positiva e se fez necessário criar uma 
“biblioteca” em cada escola. Foi criado, então, um espaço específico para a leitura na 

escola – a SL. (MENDES, p. 18, 2006) 

A mesma pesquisadora apresenta ainda a concepção sobre a leitura expressa no início 

da trajetória de implementação da Sala de Leitura: 

Percebe-se claramente o sentido dado à leitura. Pode-se dizer apoiando-se em Macedo 

(2000) que foi adotada uma abordagem acadêmica e utilitarista de leitura, do modo 

como foi assinalado no capítulo I deste trabalho, ou seja, foi considerada como a 

aquisição de habilidades de leitura e de decodificação e desenvolvimento de 
vocabulário além de ter enfatizado o aprendizado mecânico de habilidades de leitura e 

sacrificado a análise crítica da ordem social e política. (MENDES, p. 149 2006) 

No decorrer dos anos, as atividades da sala de leitura foram se modificando a partir 

das demandas contemporâneas e também dos princípios definidos pelas  gestões municipais. 

Sheila Coelho em sua Dissertação faz um resgate de como eram as atividades de uma primeira 

fase de consolidação das atividades no início da institucionalização das salas: 

As atividades na sala de Leitura compreendiam a leitura silenciosa por uma hora, 

selecionado pela equipe coordenadora composta por professores e bibliotecários, 
sendo essa leitura dirigida por fichas. Essas fichas eram elaboradas com o objetivo de 

desenvolver habilidades de compreensão de leitura. (COELHO, 2017, p.37) 

Sheila ainda continua revelando que o cenário externo sempre interferiu, afetando 

diretamente as dinâmicas na sala de leitura. A autora de refere ao cenário de democratização 

da política e sobre as demandas emergenciais da educação pensada para as camadas populares 

na segunda metade década de 80 e discorre sobre as mudanças ocorridas: 
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Os objetivos do projeto Sala de Leitura se mantiveram, bem como as orientações 
gerais relacionadas à organização de tempo, espaço, aquisição de acervo, mobiliário e 

atividades. Ressaltando que nesse período projeto houve uma preocupação maior com 

o desenvolvimento do gosto pela leitura e a integração com outras atividades 

curriculares. (COELHO, 2017, p. 38) 

A literatura, ainda hoje, não é considerada o único, mas é reconhecida como o 

principal articulador de saberes humanos nas ações vivenciadas na Sala de Leitura. A 

mediação de leitura proporciona um momento de integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento e para o Professor Orientador de Sala de Leitura é possibilitada a oportunidade 

de ser o articulador dos projetos que acontecem nos espaços escolares. 

Ao falarmos sobre a Sala de Leitura devemos apresentar o professor de referência  que 

tem a incumbência de planejar as atividades que envolvem a literatura articulando às 

atividades ao Projeto Politico Pedagógico da escola e ao trabalho realizado pelos demais 

professores, esse professor recebe o nome de Professor Orientador de Sala de Leitura (POSL). 

De acordo com a Portaria 7655/15 - SME de 17 de dezembro de 2015
9
, que dispõe 

sobre a organização das Salas de Leitura, os responsáveis pela organização desse ambiente e 

pelas ações que são desenvolvidas nela são os POSLs. Os Professores Orientadores de Sala de 

                                              
9
 Art. 5º - As Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio – 

EMEFMs e as Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos – EMEBSs, que possuem Sala de Leitura, deverão 
dispor de Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I ou de Ensino Fundamental II e Médio, efetivos ou 
estáveis, na Jornada Básica do Docente – JBD ou Jornada Especial de Formação JEIF, para exercerem a função de Professor 
Orientador de Sala de Leitura – POSL. 

§ 1º - O Professor Orientador de Sala de Leitura – POSL, mencionado no caput, será eleito pelo Conselho de Escola, 
mediante prévio processo eletivo realizado nos termos do artigo 14 desta Portaria. 

§ 2º - Fica vedada a designação de Professores que optaram pela permanência na Jornada Básica do Professor - JB, instituída 
pela Lei nº 11.434/93. 

Art. 6º - São atribuições do Professor Orientador de Sala de Leitura – POSL: 

I - trabalhar a literatura como eixo articulador do seu trabalho em diálogo com outras manifestações artísticas; 

II - desencadear ações estratégicas de leitura nos diferentes espaços e/ou equipamentos culturais do entorno, como: CEUS, 
parques, bibliotecas, centros culturais, casas de cultura, coletivos independentes produtores de cultura, a fim de, propiciar  as 
possíveis leituras do território e da cidade. 

III - participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional e da construção do currículo numa 
perspectiva integradora; 

IV - articular, em conjunto com o POIE, do planejamento e desenvolvimento do trabalho na área de integração, envolvendo 
os demais professores da unidade; 

V – socializar, junto aos seus pares, nos horários coletivos, as propostas da formação continuada oferecidas pelas equipes das 
Diretorias Regionais de Educação - DREs e da Diretoria de Orientação Técnica DOT/SME. 

VI - assegurar a organização necessária ao funcionamento das Salas de Leitura de modo a favorecer a construção criativa do 
espaço, no sentido de adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas; 

VII - conhecer, divulgar e disponibilizar o acervo de modo a favorecer a bibliodiversidade; 

VIII - elaborar horário de atendimento aos educandos, em conjunto com a Equipe Gestora, de modo a favorecer e otimizar o 
acesso aos livros para toda a comunidade escolar. 

Fonte: 
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=18122015P%20076552015S
ME 
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Leitura que são professores efetivos da rede municipal e que mediante proposta de trabalho 

apresentada, é eleito pelo conselho de escola. Antes de iniciarem para que possam 

efetivamente atuar como POSLs os professores eleitos passam por um processo de estágio de 

acompanhamento de trabalhos de Sala de Leitura realizadas em outras escolas da rede além de 

um período de curso que o ambienta para as ações a serem desenvolvidos pelo POSL. 

O papel do professor era de intermediador do objeto lido com o leitor, isto é, o 

professor deveria passar da postura de ler para ou pelo educando, para a postura de ler 
com o educando, para que ocorresse um intercâmbio das leituras favorecendo a 

ambos, trazendo novos elementos para um e outro. (MENDES, 2006, p 238,) 

Desde o início da função de POSL esses profissionais receberam formações contínuas 

e específicas para o exercício da função e assim como a concepção sobre a Sala de Leitura foi se 

modificando com o tempo. O sentido das formações também se modificaram como podemos 

verificar no relato das pesquisadoras Mônica e Sheila apresentado a seguir.  

No período de gestão de 2013 A 2015 a diretoria de educação técnica pedagógica 

SMESP articulou programas, projetos e ações de formação por meio do trabalho de 
parceria entre Núcleos de Sala e Espaço de Leitura e Núcleo Étnico Racial-

SMENEER e coordenadoria de CEU. (COELHO, 2017, p. 60) 

A formação do POSL ocorre dentro de sua carga horária de serviço. A formação 

continuada  recebida a partir do ano de 2013 foi subsidio de grande importância para a 

possibilidade de efetivação do projeto Leituraço dentro das escolas. Sheila discorre ainda 

sobre  os temas das formações em anos anteriores e a atividade da gestão que implementou o 

projeto Leituraço. 

As formações continuadas de POSLs nos anos de 2010 e 2011 tinham como objetivo 
organizar conteúdos e materiais a partir dos Referenciais de Expectativas e as 

Orientações Curriculares. 

Os temas abordados e discutidos nos encontros de Formação estavam relacionados 

às vivências de propostas que envolvessem a leitura de gêneros literários específicos 
(,crônica conto, texto dramático, poesia, ficção científica, clube de leitura, 

organização do acervo e do espaço, elaboração do plano de trabalho e registro da 

atividade atividades. Essas atividades realizadas nos encontros de formação como 

tarefas pessoais. constituíram o material base para a elaboração e publicação do 
Caderno Orientador para  Ambientes de Leitura. (COELHO,  2017,p 53) 

Dentre as funções do PSOL, está inserida a de incentivar a diversidade a múltiplas 

vozes. Considerando que a leitura é vista como um gesto ativo e não passivo, os textos 

literários por meio da aula de leitura, com a participação de múltiplas reflexões, ganham vida 

e seu conteúdo passa a se expandir e criar voz, oposto ao silêncio das prateleiras ajustadas. 

Não colocar os livros nas mãos dos alunos é não permitir que os textos falem, o que permite 

que a leitura tenha um significado ativo.  O POSL proporciona troca de impressões e 
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entendimentos a partir das relações estabelecidas com os textos literários, das rodas de 

compartilhamento que são formas de consolidar a Sala de Leitura como um território de 

leitura. 

Outro recurso didático, dentre de uma visão problematizadora da educação e não 

“bancária”, seria a leitura e a discussão de artigos de revistas, de jornais, de livros 
começando-se por trechos. Como nas entrevistas gravadas, aqui também, antes de 

iniciar a leitura de artigo ou do capítulo do livro se falaria de seu autor. Em seguida, se 

realizaria o debate em torno do conteúdo da leitura. FREIRE,1987, p. 74) 

 A dinâmica de compartilhar e cultivar o gosto pela partilha da leitura, torna o POSL  o 

principal mediador que se faz habitado pelo conhecimento linguístico, enciclopédico e 

interacional o que favorece a interpretação dos textos apresentados. Paulo Freire nos lembra 

sobre a importância de atrelar o ato de ler livros ao ato de ler as manifestações que acontecem 

no mundo: 

Creio desnecessário me alongar mais, aqui agora, sobre que tenham desenvolvido, 

em diferentes momentos, a propósito da complexidade desse processo. A um ponto, 

porém, referido várias vezes neste texto, gostaria de votar pela significação que tem 

para compreensão crítica do ato de ler e, consequentemente, para a proposta de 
alfabetização a que me consagrei. Refiro-me a que a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. 

Na proposta que me referi acima, este movimento do mundo a palavra e da palavra o 

mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui Do mundo 
mesmo através da leitura que dele fazemos.  De alguma maneira, porém, podemos ir 

mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do 

mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente. (FREIRE,1989, p. 13) 

O conhecimento linguístico do POSL que abrange o conceito gramatical faz com que 

os educandos se aprofundem  no desenvolvimento da capacidade linguística 

O conhecimento enciclopédico refere-se a entendimentos gerais sobre o mundo que 

equivale a um conhecimento prévio advindo da própria experiência do adulto, das diversas 

fontes de informação o que ele foi exposto e que passaram na sua vida e de reflexões sobre o 

mundo que nos cerca. A criança também não chegou vazia escola e ela ampliará seus saberes 

por meio do adulto mediador. Paulo Freire a seguir, justifica a importância da mediação ao 

referir-se à interação  relacionada ao propósito da comunicação da leitura. 

Contra tudo isso se coloca a posição crítico democrática da biblioteca popular. da 

mesma maneira como desde o ponto de vista, alfabetização de adultos e a pós-

alfabetização implicam esforços no sentido de uma carreta compreensão O que é a 
palavra escrita, a linguagem, as suas relações com contextos de quem fala e de quem 

lê e escreve, compreensão por tanto de relação entre “leitura” do mundo e leitura da 

palavra, a biblioteca popular, como centro Cultural e não como um depósito 

silenciosa de livros, é vista como fator fundamental para o aperfeiçoamento e da 
intensificação de uma forma correta de ler texto em relação com o contexto. Daí a 

necessidade que tem uma ótica Popular centrada nesta linha de estimular a criação 

de horas de trabalho em grupo, em que se faça um verdadeiro seminário de leitura, 



72 
 

hora buscando o adentramento crítico no texto, procurando aprender a sua 
significação mais profunda, hora propondo aos leitores uma experiência estética, de 

que a linguagem popular é intensamente rica..(FREIRE, 1989, p 20 ) 

3.5  Acesso à literatura para jovens de comunidade periférica e literatura de temática 

negra na escola. 

 

 Destaca-se na sequência de apresentação das reflexões sobre a importância de abordar 

sobre a prática pedagógica em relação a leitura literária,  o que nos remete à realidade da 

leitura de iniciantes no universo literário, bem como a mediação da leitura proporcionada pelo 

professor no âmbito escolar. 

A inserção da literatura pode ser utilizada como uma estratégia de abertura aos 

encontros e a alteridade, pois proporciona o contato com diferentes vivências e realidades. A 

prática constante do contato intercultural na literatura pode desenvolver no leitor a capacidade 

de compreender os diferentes modos de ser e de viver. Assim nos revela Michèle Petit que se 

debruçou a pesquisar, na França sobre os impactos da literatura em populações marginalizadas.  

O leitor não é passivo, ele opera um trabalho produtivo, ele reescreve. Altera o 

sentido, faz o que bem entende, distorce, emprega, Introduz variani deixa de lado os 

usos corretos Mas ele também é transformado, encontra algo que não esperava e não 

sabe nunca aonde isso Poderá levá-lo. (PETIT 2008,p28- 29) 

A literatura de carácter intercultural, que promove o encontro com outras culturas, 

deve estar atrelada a uma prática de mediação que proporcione o diálogo, de modo que o 

mediador, no caso o professor, proporcione abertura ao leitor e o convide à escuta e inserção 

literária em outros mundos e, portanto passa a ser uma prática que proporciona o 

conhecimento. 

Ler, como vimos, é conhecer a experiência de homens e mulheres, daqui ou de outros 

lugares, de nossa época ou de épocas passadas, transcrita em palavras que podem nos 
ensinar muito sobre nós mesmos, sobre certas regiões de nós mesmos que ainda não 

havíamos explorado, ou que não havíamos conseguiu expressar. Ao longo das páginas, 

experimentamos em nós, a um só tempo, a verdade mais subjetiva, mais íntima, e a 
humanidade compartilhada. E esses textos que alguém nos passa, e que também 

passamos a outros, representam uma abertura para círculos de vencimento mais 

amplos, que se estendem para além do parentesco, da localidade, da etnicidade. 

(PETIT, 2008, p. 94-95) 

O acesso a literatura pode ser a lente que amplia as visões e os ângulos interpretativos 

para que o leitor possa ler o mundo. O professor como mediador literário  entre a criança e o 

texto literário, ao utilizar uma prática pedagógica voltada para a formação do indivíduo leitor, 

é capaz de promover a ampliação do horizonte da criança, a partir da valorização dos saberes 

culturais. Por meio da mediação de leitura a criança tanto pode interpretar conscientemente 
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sobre bens culturais vividos em seu cotidiano, como sobre valores culturais que fazem parte 

de sociedades mais distantes. 

Espero tê-los feito sentir a importância do que está em jogo com a difusão 

desses textos escritos dos quais vocês são mediadores. E também a importância das 

resistências que são proporcionais o que está em jogo. A partir daí, compreendemos 
que o iniciador ao livro desempenha um papel-chave: quando um jovem vem de um 

meio em que predomina o medo livro, o mediador pode autorizar, legitimar, um 

desejo inseguro de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse desejo. E outros 

mediadores poderão em seguida, acompanhar o leitor em diferentes momentos de seu 
percurso. (PETIT, 2008, p. 148) 

Assim, proporcionar o acesso à leitura é proporcionar o acesso ao saber. Engendra-se 

assim, o acesso à literatura ao princípio básico da função da escola, que é o de viabilizar o 

acesso ao saber por meio da difusão dos conhecimentos produzidos pela humanidade. 

Antônio Cândido, reconhecido defensor da literatura como direito e como agente 

humanizador, nos traz a reflexão sobre a possibilidade formativa da literatura por meio do 

seguinte questionamento: “a literatura tem a função formativa do tipo educacional?”. O autor 

afirma que a função educativa da literatura é demasiadamente complexa mas deve ter um uso 

pedagógico, observando a dimensão das repercussões resultantes do  encontro do leitor com a 

leitura, o que está acima do controle do professor: 

A própria ação que exerce nas camadas profundas afasta a noção convencional de 

uma atividade delimitada e dirigida segundo os requisitos das normas vigentes. A 
literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, que costuma vê-la 

ideologicamente como um veículo da tríade famosa, — o Verdadeiro, o Bom, o Belo, 

definidos conforme os interesses dos grupos dominantes, para reforço da sua 

concepção de vida. Longe de ser um apêndice da instrução moral e cívica (esta 

apoteose matreira do óbvio, novamente em grande voga), ele age com 89o impacto 

indiscriminado da própria vida e educa como ela, — com altos e baixos, luzes e 

sombras. (CANDIDO, 1999, p. 84) 

As reflexões do sociólogo e crítico referido acima, afirma que a literatura, assim como 

a escola e a família, tem caráter educativo, porém, parte da própria vida, com “os altos e 

baixos”, fugindo da imposição de normas, também influenciam na forma como os receptores 

irão  compreender essa leitura textual. 

Parece-me indispensável ao procurar falar de tão importância dizer algo no momento 

mesmo em que me preparava para aquele Harold dizer algo no processo em que 

venceria enquanto já é escrevendo esse texto que agora lei processo que envolve uma 

compreensão crítica do ato de ler que não se esgota Na decodificação pura da palavra 
escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na interferência do 

mundo a leitura do mundo precede a leitura da palavra daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da Leitura daquele linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura a 
percepção das relações Entre o texto e o contexto. Paulo Freire a importância do ato 

de ler Página 9 Freire Paulo a importância do ato de ler em três artigos que se 

completam São Paulo autores Associados Cortez 1989 
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Os professores ao elaborar atividades de leituras mediadas são responsáveis por 

proporcionar um momento privilegiado para a construção de conhecimento acerca das 

populações negras e ressignificar espaços que permitam o conhecimento de suas culturas, 

histórias e relações sociais. Esse encontro proporcionado pela literatura contribui para uma 

formação discente voltada para a recepção do outro, proporcionando o entendimento e 

valorização da heterogeneidade. 

 Para dar sentido às atividades escolares na promoção da leitura é preciso perceber e 

considerar o texto literário como indispensável instrumento de libertação a ser utilizado na 

prática pedagógica. É na vivência interativa que se toma consciência do próprio eu e do outro, 

além da possibilidade de que por meio da leitura seja assegurada a posse de um saber por 

meio da qual o leitor pode exercer o papel de cidadão sendo capaz de se posicionar de modo 

crítico. 

Antônio Cândido a partir de uma concepção democrática defende que a literatura deve 

ser de acesso irrestrito em cumprimento à garantia do direito a todos 

O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais como 

exercício da reflexão, aquisição de saber, a boa disposição para o próximo, o 

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o centro da 
beleza e a percepção da complexidade do mundo e dos seres o cultivo do 

amor.(CANDIDO, 1995, p. 249) 

A leitura de produções literárias que trazem o negro em foco como sujeito ativo, traz 

consigo um caráter inspirador que pode desencadear em seus receptores o orgulho de 

pertencer a uma sociedade multicultural, formada com a contribuição de diferentes povos, 

ampliando os horizontes de uma narrativa eurocêntrica. 

Repare, então, que até bem pouco tempo, a ascendência africana estava invisível ou 

desqualificada, sem pudor, para os jovens. E isto era absolutamente natural. A 
mensagem que leva à percepção dos mundos é, ao mesmo tempo, instauradora de 

hierarquias reais. E foi o desnudamento das representações imbuídas de racismos 

semânticos o que nutriu as lutas por equidade civil de diferentes segmentos sociais. 

(LIMA,2018, p 34) 

As narrativas literárias a serem compartilhadas com os estudantes podem contribuir 

tanto para a formação pessoal de alunos que pode se identificar com os personagens negros 

quanto com aqueles que se sente pertencentes a outros grupos. O acesso a esse recurso pode, 

desencadear descobertas e percepções positivas sobre si e sobre o outro num processo 

dialógico da roda de leitura. 

Ensine-lhe sobre a diferença. Torne a diferença algo comum. Torne a diferença algo 

normal. Ensine-a não atribuir valor à diferença. E isso não para ser justa ou boazinha, 
mas simplesmente para ser humana e prática. Porque a diferença é a realidade de 
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nosso mundo. E, ao lhe ensinar sobre a diferença, você a prepara para sobreviver num 
mundo diversificado (…) “esta é a única forma necessária de humildade: a percepção 

de que a diferença é normal.” (ADICHIE, 2017,p. 28) 

Os elementos que compõem as narrativas acabam por povoar a imaginação das 

crianças e jovens. A formação dos professores para a preparação deste trabalho também pode 

proporcionar outra visão sobre o outro, e entre os professores uma aproximação com as lutas e 

resistências e com os componentes culturais afro brasileiros aos quais eles não tiveram 

contato em sua formação inicial. 

Ter uma boa relação social e pessoal com o outro exige dos sujeitos uma abertura ao 

diferente, a disponibilidade para o diálogo, momentos para trocas e interações. Percebe-se que 

durante uma roda de leitura ou na mediação de texto literário é um momento que a prática da 

escuta e da abertura a empatia ocorre de forma satisfatória. 

Antes da elaboração e sanção da lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da 

História e Cultura Africana no ensino brasileiro, era frequente o uso de livros didáticos que 

estereotipavam o Continente Africano veiculando textos e imagens que induziam o 

entendimento da África como um continente repleto de matas, um paraíso da vida selvagem, 

habitantes negros que não se organizam socialmente, tribos selvagens nada amistosas, 

habitantes incapazes de se defenderem frente a uma exploração e/ ou intervenção agressiva do 

homem branco. 

No caso brasileiro, repertórios africanos ficaram bastante desconhecidos, 

verdadeiros tabus evitados de qualquer forma. Resultado, o padrão africano ficou 
bastante restrito em espessura humana. A origem europeia de personagens é 

representada numa gama psicológica versátil e em posições sociais as mais variadas. 

Bonzinhos, malvados, apaixonados, tristes, príncipes, mendigos, enfim, abarcam uma 

representação ampla como espelho da realidade. Já a origem africana foi fixada quase 
unicamente como perdedora social. Tal como a África das mídias contemporâneas, 

prevalece a dor, o sofrimento, a passividade, inferioridade política entre outras 

imagens. Deste modo, o comparativo com os demais mundos é uma premissa 

mantenedora de hierarquias para o imaginário no recorte das origens continentais. O 
problema não está em existir a representação contemplada, e sim na insistência em 

não ampliá-la. O lugar onde as figuras nessa origem são posicionadas marcam 

percepções acerca da realidade. Porém, há nuanças do real que oferecem muitos 

elementos para inspirar a ficção. A África, assim como os demais lugares, tem 
dinamismos no tempo e por sua geografia com todas as densidades históricas, 

antropológicas, filosóficas, psicológicas, etc (LIMA, 2018, p. 37) 

A esse cenário era acrescentada a identificação com a total miséria e inexistência de 

centros urbanos. Esses ensinamentos ficaram em nosso subconsciente e quando hoje, os 

brasileiros sabem da existência de vilas e cidades, imaginam serem locais desprovidos de 

qualquer infraestrutura e desenvolvimento social e cultura. Diferente do que realmente se 

imagina as grandes cidades de países africanos são providas do mesmo acesso à tecnologia, 
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bem como possuem diferenças de infraestrutura de acordo com a camada social, do mesmo 

modo como acontece em grandes cidades do continente americano. 

Podemos perceber essa omissão e invisibilização sobre a tecnologia moderna 

produzida em solo africano, quando resgatamos a nossa memória sobre imagens que retratam 

o cotidiano africano que permeia nosso imaginário, muitas vezes construído por meio de 

conteúdos equivocados transmitidos da escola. 

 Quando se trata de uma civilização Africana envolvendo um contexto urbano e que 

evidencia a produção estratégica e tecnológica perceptível aos olhos ocidentais esse território 

e abordado no livro didático como um território descolado do continente africano. O mesmo 

ocorre ainda hoje, quando se desenvolve estudos sobre o Egito, que muitas vezes é 

representado didaticamente sem conexão com o contexto continental africano.  

Com relação ao negro em território brasileiro, a história sobre a reprodução de 

estereótipos inferiorizando os sujeitos afrodescendentes permitiu que ficassem ocultas as 

verdadeiras contribuições políticas, históricas e culturais produzidas e alicerçadas pela 

comunidade afrodescendente, a qual pertenciam aqueles que foram escravizados no Brasil. 

Essa realidade desencadeou uma série de implicações negativas no que concerne as relações 

étnico-raciais no Brasil. 

As associações para a identidade africana e afro-brasileira oferecidas ao leitor em 

questão, estavam quase absolutamente restritas à chave emocional da dor e 

sofrimentos. Posicionados no passado e com a marca de perdedores sociais, eram os 

elementos mais assíduos. As respostas editoriais teriam que vir em duas direções. 
Primeiro, ampliar as conexões simbólicas para o modelo de humanidade, em questão, 

dirigida à geração ao meu redor. Posteriormente, revisitar os temas clichês ou, dando 

maior densidade aos mesmos, desafiar leituras inovadoras. (LIMA, 2018, p. 32) 

 Frente a esses desafios deve-se ressaltar que a referida Lei 10639/03 é resultado de 

uma luta civil que reivindica a consideração do protagonismo dos povos africanos na história 

da construção da sociedade mundial e principalmente na sociedade brasileira, mas até este 

momento, passados mais de uma década de sua promulgação, são necessários estudos que 

avaliem se está acontecendo na prática o que foi estabelecido. 

Abaixo é apresentada a ilustração de uma criticada coleção encomendada pela 

secretaria de educação do município de Santo André e breve relato de impressão da mãe de 

aluno sobre a publicação: 
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No exemplar “Estimulando o aprendizado, praticando o conhecimento”, há um box de curiosidade com 
a parte IV do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, acompanhada de uma ilustração de duas pessoas 

negras escravizadas acorrentadas.  “Além de serem só 3 mulheres negras, elas são representadas com 

submissão, subalternidade. Se isto é o modelo, como essa criança vai se entender? Então é bem 

preocupante como esse material forma as crianças.  não negras, pois legitima um modelo eurocêntrico”, 
afirma Elly Bayó, professora da Creche Angela Masiero e mãe de estudante da EMEIEF Padre 

Fernando Godat. http://www.deolhonosplanos.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Navio-

Negreiro.jpgrianças 

O exemplo acima da imagem de livro didático nos mostra que livros didáticos, 

também são exemplos cruciais da omissão da história negra e restringiam personagens 

políticos apresentando apenas à figura de Zumbi, ocultando a importância de demais 

movimentos abolicionistas fundados por grupos de revolta ou por iniciativas individuais como 

Luiz Gama e Dandara dos Palmares.  

A mudança do imaginário brasileiro deve ocorrer com a deliberação da Lei 10639/03 

em contraponto ao fato da escola ter reproduzido uma história de inferioridade e invisibilidade 

dos negros por meio de livros didáticos, escolha de brinquedos e textos literários.“O Brasil, a 

partir da sua história de colonização, nunca obteve uma identidade autêntica, uma pluralidade 

de identidades construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos” 

(ORTIZ, 2003). 

Os problemas indicados podem ser vistos, ainda nas questões curriculares. Neste 

sentido, o que mais ocorre são as questões expostas por Moura (2005, p. 68), segundo o qual, 

“as escolas adotam um currículo que encobre e/ou máscara os principais objetivos do ensino e 

aprendizagem”. Segundo a autora, o currículo adotado é invisível, pois promove a transmissão 

de valores, de princípios de conduta e das normas de convívio, dos padrões socioculturais 

inerentes à vida comunitária, no entanto o faz de maneira informal e não explícita. 

http://www.deolhonosplanos.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Navio-Negreiro.jpgrianças
http://www.deolhonosplanos.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Navio-Negreiro.jpgrianças
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Diante do exposto considera-se a importância de incorporar nos currículos da escola, 

práticas e metodologias que possibilitem a construção de um sentimento de identificação, que 

resgate a história dos negros, sua herança africana e sua importância na formação do Brasil. A 

pesquisadora Glória Moura discorre sobre o que interpreta sobre o currículo escolar e o 

processo de inclusão da valorização das muitas culturas nas práticas escolares: 

Considero um desafio 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 aluno a conhecer suas origens e a se 

reconhecer como brasileiro. (MOURA, 2005, p.69) 

Não é possível aceitar que se propague nos livros didáticos a ideia de que a história 

dos negros teve início na escravidão, que as únicas imagens veiculadas em material didático 

ou paradidático sejam do negro como escravo ou em atividades sem prestígio, bem como a 

ausência de informações sobre a importância do negro no ciclo econômico do Brasil.  

As questões expostas indicam a importância da competência do professor e da equipe 

de trabalho da escola para realizar uma análise crítica dos materiais didáticos utilizados, de 

modo a identificar como são tratados os assuntos referentes à participação dos negros na 

sociedade e suas contribuições sobre a cultura. 

 Quando um erro for encontrado em um livro também é uma oportunidade de criticar o 

conteúdo e reverter o erro em acerto. Para isso o professor deve estar capacitado para 

reconhecer e reinterpretar equívocos contidos nos livros por exemplo, quando encontrar um 

livro em que diz que os africanos foram trazidos para substituir a mãos de obra indígena, 

temos um equívoco didático, pois o correto seria afirmar que os africanos foram capturados e 

obrigados a virem para outras terras de modo involuntário. 

3.6 O Projeto Leituraço: uma construção intersetorial 

 

O Leituraço é uma parceria entre o Núcleo Técnico de Currículo (NTC), a Sala e 

Espaço de Leitura (SAEL) e o Núcleo de Educação Étnico-Racial (NEER). Este Projeto visa 

promover as literaturas não-hegemônicas, como, as africanas, afro-brasileiras, indígenas e a 

chamada literatura marginal, por meio de formações e aquisição de acervo bibliográfico. 

Retomando as palavras da professora Cristiane Santana Silva, educadora do Núcleo 

de Educação Étnico Racial (NEER) podemos ressaltar que o projeto foi pensado como uma 

ação afirmativa que busca reparar lacunas educacionais que culminaram em uma divida 

histórica em relação a visibilidade positiva da população negra: 
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Se partirmos do pressuposto de que a literatura, como constructo ideológico é 
responsável pela difusão e, muitas vezes, pela legitimação das imagens que veicula, a 

uma significativa parcela da produção literária brasileira podemos atribuir parte da 

responsabilidade por uma série de estereótipos acerca da população afro-brasileira e 

indígena (SILVA, 2014) 

Nesse sentido, são delineados os objetivos do Leituraço: aproximar narrativas e 

personagens das literaturas não hegemônicas que fortaleçam a desconstrução de estereótipos e 

contribuam para a construção de imagens positivas sobre as populações africanas, afro-

brasileira, indígena, imigrante e periférica além de valorizar e promover a autoria dessas 

populações, priorizando seu próprio discurso no lugar do discurso sobre elas.  

Por indicação dos núcleos responsáveis, o Leituraço é realizado no mês de novembro 

em toda a RME com sessões simultâneas de leitura. No ano de 2014, a Secretaria Municipal 

de Educação adquiriu mais de 40.000 (quarenta mil) livros e no ano de 2015 esse acervo foi 

ampliado para 79.000 (setenta e nove mil) livros, distribuídos a todas as unidades de 

Educação Infantil da rede e a todas as unidades de Ensino Fundamental e Médio, além do 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs) e bibliotecas dos Centros 

Educacionais Unificado (CEUs). 

Desde 2014, a Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do NTC-SAEL, 

vem convocando os Professores Orientadores de Sala de Leitura (POSL), bibliotecários dos 

CEUs e coordenadores pedagógicos para seminários que pautam os trabalhos do Leituraço. 

3.6.1 Contribuições do Projeto Leituraço para a Comunidade Escolar 

 

Levando em consideração o princípio de formar cidadãos conscientes, críticos e 

emancipados o Projeto Leituraço contribui com essa comunidade escolar heterogênea e com 

demandas específicas no tocante à convivência, beneficiada por meio do reconhecimento e 

valorização das singularidades de cada cidadão. 

Do ponto de vista de uma educação voltada para a melhoria da convivência, uma 

prática educativa que considere a possibilidade de desenvolver estudos para as boas relações 

étnico-raciais é imprescindível. Respeitar as pessoas exatamente como elas são, valorizando 

adiversidade humana em todos os seus aspectos como primeiro passo para a construção de 

uma sociedade mais harmoniosa no tocante às relações entre os sujeitos. 
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Conhecendo e considerando a trajetória histórica de cada povo, será mais fácil 

reconhecer os outros com suas especificidades e certamente abriremos espaços para que 

nossas diferenças também sejam respeitadas. 

A questão de se pensar na convivência, nas relações étnico raciais é algo necessário 

em uma escola, onde se encontram pessoas com uma pluralidade de ideias, formações e 

trajetórias onde o diálogo deve ser o principal meio para a difusão das ideias e a resolução de 

conflitos de forma a prevenir ações intolerantes e discriminatórias.  

Proporcionando o encontro com o outro e qualificando a convivência do ponto de 

vista de todos os envolvidos, incluindo além dos alunos os professores e funcionários, o 

Projeto Leituraço possibilita perspectivar o pensamento para aprender a se situar moral e 

intelectualmente no mundo e estar capacitado para intervir na realidade social das escolas 

onde por muitas vezes acontecem conflitos causados por preconceitos. 

Avancemos para a reflexão sobre como o Projeto Leituraço contribui para a 

ampliação da visão identitária do aluno e do professor brasileiro. Como vimos no capítulo 

anterior o currículo não é neutro como nenhum ato educativo o é. Sendo assim a formação dos 

professores foi influenciada por discursos ideologicamente selecionados. Uma elaboração de 

conteúdos formativos que privilegia saberes, representatividades, histórias e narrativas 

provindas de uma determinada cultura. 

Considera-se imprescindível conhecer as características da formação do Brasil nas 

dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção 

de identidades nacionais. Se reconhecer e adquirir o sentimento de pertinência a um país que 

possui diferentes formas de expressão e características identitárias pode contribuir para que 

aceitemos a riqueza da diferença e assim, podemos identificar um país de múltiplas 

nacionalidades que se completam e que não precisam ser antagônicas.  

Identificar e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 

ou outras características individuais e sociais torna-se uma das principais contribuições do 

 Leituraço que dá voz às diferentes vivências por meio de personagens antes 

silenciados e invisibilizados. 
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Ao ter contato com personagens que se parecem com seus amigos, seus vizinhos, 

seus familiares, assim como ao ouvir histórias que se aproximam de suas vivências e parecem 

descrever o seu cotidiano, os agentes da comunidade escolar refletem sobre o valor de sua 

atuação como sujeito. 

Encontrar sua humanidade em um personagem que sofre, sorri, batalha, ama e é 

amado desencadeia o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de 

inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da 

cidadania de todas as raças e etnias. Apresentar e representar a humanidade de cada grupo 

também é tarefa para a efetiva construção de uma educação democrática, inclusiva e que se 

engaja em contribuir para uma educação que propicie o desenvolvimento ético, afetivo e 

psicossocial dos cidadãos. 

Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva, por meio da literatura com personagens que se 

assemelham as suas particularidades físicas, os alunos podem se reconhecer nas histórias e 

nos personagens melhorando a autoestima e o conceito que tem sobre sua própria imagem, 

passando a se amar mais, a valorizar-se e contemplar seu corpo como um elemento merecedor 

de cuidados. 

O Projeto Leituraço a serviço de uma educação para os direitos humanos, 

proporciona desenvolvimento dos educandos e professores habilidades e atitudes que 

favorecem a construção de uma sociedade com cidadãos mais conscientes sobre seu papel nas 

relações com os diferentes e, sobretudo com cidadãos que tenham uma vida mais igualitária 

nos espaços sociais. 

O projeto abre espaço para se pensar a cidadania como participação social e política, 

assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais. Adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, preconceitos, racismo, xenofobia, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Nesta conjuntura busca-se ampliar o conceito de inclusão e de diversidade que antes 

pedagogicamente era usado apenas no âmbito de inclusão de pessoas com deficiência e hoje 

se estende ao contexto social de pessoas em condições diferenciadas em decorrência dos 

marcadores de classes sociais, de gênero, de raça, de nacionalidade, e outras especificidades 
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procurando a equidade de vivências de possibilidade de acesso e permanência desses grupos 

historicamente invisibilizados nas escolas. Caminho e projeto de sociedade que precisa ser 

amparado por políticas públicas de reparação. 

Os idealizadores do projeto escolheram a semana do dia 20 de novembro, como data 

adotada como período de mobilização da comunidade escolar em torno das atividades de 

leitura simultânea. Esta data foi escolhida por ser sinônimo de autoafirmação da população 

afrodescendente em razão de homenagem a Zumbi dos Palmares e sua importância. 

 

 

Figura 2: Fonte 4: PERCÍLIA, Eliene. Dia da Consciência Negra e o herói chamado Zumbi. Brasil Escola. 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/dia-consciencia-negra-heroi-chamado-zumbi.htm>. 

Acesso em: 01 de agosto de 2018 

O personagem Zumbi dos Palmares, ilustrado acima, destaca-se por sua capacidade de 

liderança e é de fundamental importância para a comunidade negra brasileira por ter 

encorajado a população negra e escrava do Brasil na época de 1600 a fugir das condições 

precárias em que viviam para uma localidade batizada de "Quilombo dos Palmares". Lá se 

reuniam negros que fugiam das senzalas e índios que eram influenciados a se refugiarem e a 

agirem de acordo com suas culturas. 

Esse quilombo foi de extrema importância para a população brasileira atual por ter 

abrigado e escondido na época, cerca de 30 mil habitantes nos Palmares. Quando Zumbi era 
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líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de aproximadamente trinta mil 

habitantes. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo 

tudo o que precisavam para viver. Enfim, Zumbi é símbolo de resistência, que lutou pela 

liberdade da cultura africana no Brasil. Teresinha Bernardo em suas pesquisas identifica a 

forma com que essa representação vem sendo mudada a partir da exigência de políticas de 

reparação. 

Atualmente Em 20 de novembro foi escolhida como data de celebração do Dia da 

Consciência Negra. Esta data foi escolhida porque marca aproximadamente o dia que tropas 

de “paulistas”, leais a Coroa portuguesa, conseguiram assassinar Zumbi, principal lider 

político do quilombo dos Palmares . A importância do Quilombo dos Palmares e a relevância 

de Zumbi ainda merecem um maior reconhecimento em nossa História. 

Esse conteúdo, ao evidenciar a decisiva atuação de líderes negros como Nelson 

Mandela e Martin Luther King, aproxima-se das orientações das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) que destacam a importância do protagonismo das 

lideranças negras.(BERNARDO, 2017). 

Para possibilitar transformação das relações de negros e não negros, promover uma 

educação que vise o reconhecimento da diversidade cultural e da promoção de boas práticas 

no tocante às relações étnico-raciais, é imprescindível estudarmos a forma com que foi 

introjetada a imagem de uma África atrasada, pobre e de cultura inferior. Um discurso 

pessimista em relação a África que contribuiu para o preconceito generalizado acerca do 

continente e sobre os povos dele descendentes. 

Nos conteúdos das Diretrizes Curriculares nos é descrito a possibilidade de promover 

essa prática inclusiva nas escolas. 

O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a 

realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com vistas à 
divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes na diáspora, 

em episódios da história mundial, na construção econômica, social e cultural das 

nações do continente africano e da diáspora, destacando-se a atuação de negros em 

diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e 
artística, de luta social(entre outros: rainha Nzinga, Toussaint-Louverture, Martin 

Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, Aimé Cesaire, LéopoldSenghor, Mariama  

Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson Mandela, AminataTraoré, 

Christiane Taubira).(BRASIL, 2004, p.22-23). 

O Projeto Leituraço atende à demanda da relevância de superar a visão arquitetada de forma a 

diminuir a importância dos povos africanos e afrodescendentes, visão incutida na sociedade e 

que historicamente foi utilizada com o intuito de argumentar uma possível superioridade dos 

povos de origem europeia. 
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Essa nova construção sobre a magnitude dos povos não europeus e a sua igualdade 

de humanidade e capacidade de construção, só é possível de ser construída a partir de uma 

nova narrativa histórica que contemple a diversidade contida no continente, da realidade de 

sua história e de sua contemporaneidade que foi por muitos anos velada nos programas 

escolares. 

Um fato importante é de que a nação brasileira composta majoritariamente por 

afrodescendentes não conhece a realidade africana, este conhecimento está reservado ainda 

aos afro-brasileiros de movimentos negros, povos de terreiro e intelectuais interessados na 

causa. Esta realidade chama a atenção para importância de uma educação para as relações 

étnico-raciais, que como obrigação política, deve apresentar a verdade sobre a África a fim de 

romper com estereótipos e fornecer à população um conhecimento real sobre a história da 

humanidade. 

Por meio do Projeto Leituraço os alunos, funcionários e professores em contato com 

a literatura que valorize o ser negro como sujeito atuante na sociedade, detentor de beleza e 

direitos, possuem momento privilegiado para repensar as suas relações sociais, ampliar seus 

conhecimentos e argumentos para posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 

nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo e a literatura como formas de 

compreender as possibilidades de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

Os alunos, professores e funcionários negros por sua vez podem perceber-se 

integrantes, e agentes transformadores das relações, identificando como se dão essas 

interações na literatura e no cotidiano, contribuindo ativamente para a melhoria das relações 

socioculturais. 

Todos os envolvidos ao entrar em contato com um momento em que se dedicam a 

desfrutar de uma literatura que se aproxima da realidade racial e social dos negros no Brasil e 

no mundo podem passar a questionar a realidade formulando problemas e buscando 

alternativas para resolvê-los, utilizando o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação 

tornando-se assim protagonista de sua história. 
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3.6.2 Aplicação do Projeto Leituraço na Percepção dos Professores 

 

 Lembrando que o Professor Orientador de Sala de Leitura deve ser o  multiplicador e 

mediador da prática, utilizando como momento de diálogo o horário coletivo de formação 

para que estudar e discutir os temas do projeto pedagógico, o POSL autorizado pela 

coordenação da escola, pode apresentar as motivações do projeto, os livros que seriam usados 

e convidá-los para a implantação, sendo um projeto ao qual os docentes devem aderir de 

forma espontânea. 

 Considerando o projeto Leituraço uma estratégia pedagógica cujo êxito na unidade 

escolar contou com um corpo docente que aceitou pôr em prática uma proposta de ação de 

SME e que o POSL teve a incumbência de multiplicar os saberes e a proposta do projeto de 

leitura para os demais docentes da unidade em que trabalha. Tomando a característica e 

contexto desse projeto que integra a participação de vários docentes, devemos abraçar a 

oportunidade de consultá-los sobre a visão pedagógica que o corpo docente formou após a 

implementação do projeto. 

Dar espaço para ouvir as considerações dos professores é importante com vista a 

beneficiar o processo educativo, uma vez que oportunizar a avaliação e opinião dos 

integrantes do corpo pedagógico deve ser parte democrática na análise de um projeto escolar. 

  Os dados foram coletados por meio de questionário e as análises das repostas 

concedidas pelos professores, buscaram atender ao questionamento e objetivos da pesquisa. 

Os autores considerados no referencial teórico fundamentaram as interpretações que 

desvendaram os significados do projeto Leituraço em relação às ações pedagógicas, na visão 

dos professores. 

  As análises de conteúdo permitiram descrever ideias explícitas nas repostas, 

elucidando fatores de sucesso que por ventura podem ter ocorrido durante a sua execução do 

projeto na visão dos professores. 

De acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido TCLE,anexo B, assinado 

pelo pesquisador e sujeitos da pesquisa os dados não serão divulgados de forma a possibilitar 

a identificação do sujeito e da instituição escolar. Para indicação dos entrevistados, foram 

definidos nomes de autores da literatura nacional de modo a preservar a identidade dos 

profissionais que participaram da pesquisa, o que possibilitou a análise dos percursos do 

Projeto na unidade escolar. 
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 Os dados apresentados nesse trabalho foram analisados segundo a definição de 

categorias delimitadas que são: Qual o conhecimento que os professores têm sobre a lei 

10639/06 e evidências de aplicações desta no fazer pedagógico; Como o Projeto Leituraço 

influenciou na prática educativa e nas relações interpessoais; E por fim quais as Repercussões 

do projeto Leituraço e quais as contribuições para a prática escolar. 

A Lei 10639/06 além de ser uma iniciativa governamental, também é marco legal que 

reflete um histórico de reivindicações e que culminou como uma vitória do movimento negro 

na luta contra o racismo estrutural escolar. 

E para que se tenha sucesso na implantação curricular da história e cultura brasileira 

sendo estudada nas escolas é necessário que os professores a conheçam saibam seus 

significados e atribuam valor ao assegurar a implementação dessa lei na no currículo escolar. 

Lembrando que o Brasil é um país composto por diferentes culturas e raças, a escola 

não se dissocia da sociedade e essa diversidade está presente também entre alunos e docentes. 

A pesquisa envolveu professores de identidades raciais variadas, uma vez que se entende que 

todos os evolvidos no processo educativo  são responsáveis pelo aprendizado das relações 

étnico-raciais e pela formação integral dos educandos.  

As duas primeiras perguntas referiram-se ao conhecimento sobre a Lei 10639/03, 

referente ao estudo da história e cultura afro e africana e sobre as observações dos educadores 

sobre sua aplicação nas escolas. 

Constatou-se que os seis entrevistados conhecem a lei referida sendo que dois deles a 

dominam completamente. Esses dados se mostram otimistas uma vez que o conhecimento 

sobre a lei é um dos passos primordiais para que os professores tenham ciência de suas 

responsabilidades em relação à aplicabilidade.  

 Averiguar o quanto os professores conhecem sobre a necessidade do trabalho com o 

desvelamento da cultura afrodescendente e africana é necessário segundo Ana Célia da Silva: 

Contudo, torna-se necessário refletir até que ponto as culturas oriundas dos grupos 

subordinados  na sociedade, cujas contribuições não são consideradas como tradição 

e passado significativo e, por isso, são invisibilizadas e minimizadas nos currículos, 

poderão vir a ser objeto de investigação e constituir-se na prática educativa dos 

professores. (SILVA,2005, p 21)   

 
       Os professores relatam que a aplicação da lei esta presente na escola, sendo que a 

maioria percebe que há ações pontuais e outros consideram que a lei esta integrada às rotinas 

e planos dos professores. Essa constatação mostra um possível avanço em relação a como os 

professores estão se formando e atuando para uma educação voltada à viabilização de 
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conhecimentos relacionados à população africana e afrodescendente e suas contribuições para 

a história cultura do povo brasileiro. Ana Célia da Silva defende que haja a expansão da 

abordagem desse tema ao longo do tempo sendo inserido gradativamente no Currículo: 

Com a certeza de que, por sua importância, esse tema, bem como os demais temas 

transversais, tornar-se-ão constituintes dos currículos e possibilitarão em breve a 
participação de todos na tarefa de promover o amor a si e ao próximo, estamos 

dando e apontando os primeiros passos. (SILVA, 2005, p. 34) 

 

  A interpretação da percepção dos professores sobre as influências da aplicação do 

projeto Leituraço, bem como da aplicação da lei, na prática educativa e nas relações 

interpessoais revelaram que a escola não estando dissociada do mundo, mas é um 

microcosmos onde as desigualdades que herdamos na sociedade são identificadas. 

 O propósito das perguntas referentes a esta categoria foi também revelar como o 

projeto Leituraço foi interpretado pelos professores e se de acordo com a visão deles o projeto 

beneficiou, influenciou ou não as relações entre as pessoas. 

As respostas mostram-se positivas em relação à influencia que o projeto Leituraço teve 

no contato dos alunos e professores e sobre os temas relacionados a história do negro no 

Brasil e na África, como expressam os depoimentos selecionados: 

Trabalho com a diversidade e respeito.(Cecília Meireles) 

Por se tratar do ensino da História das Civilizações Africanas nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio, suas ações, são de grande valia para erradicar o 
nosso desconhecimento nesse assunto de grande importância a discriminação racial 

no Brasil é responsável por parte significativa das desigualdades entre negros e 

brancos, mas, também, das desigualdades sociais em geral. Essas diferenças são 

resultado não somente da discriminação ocorrida no passado, mas, também, de um 
processo ativo de preconceitos e estereótipos raciais que legitimam, cotidianamente, 

procedimentos discriminatórios. Para poder reverter esse quadro e promover um 

modelo de desenvolvimento no qual prevaleça a cultura da inclusão e da igualdade, 

faz-se necessário entender que a desigualdade racial no Brasil resulta da combinação 
de diversos fenômenos complexos, tais como o racismo, o preconceito, a 

discriminação racial.10  . (Maria Firmino dos Santos) 

Desconstruir o preconceito étnico-racial no âmbito do espaço escolar bem como na 

sociedade.(Carolina Maria de Jesus) 

                                              
10

  Definições conceituais sobre os termos citados: 
Racismo: é ideologia criada através da produção de justificativas que procuravam defender a superioridade da raça branca 
sobre as não brancas. 
Racismo é a suposição de que há raças e, em seguida, a caracterização bio-genética de fenômenos puramente sociais e 
culturais. E também uma modalidade de dominação ou, antes, uma maneira de justificar a dominação de um grupo sobre 
outro, inspirada nas diferenças fenotípicas da nossa espécie. Ignorância e interesses combinados, como se vê (SANTOS, 1990, 
p. 12). Apud. MUNANGA, 2005 
Preconceito: é uma opinião pré estabelecida com base em estereótipos. 
Discriminação: é a negação do acesso a direitos em decorrência da exteriorização dos preconceitos e racismos. 
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Muito importante.(Machado de Assis) 

A importância do reconhecimento da própria cultura.”Clarice Lispector) 

Valorização da história, cultura africana e afro-brasileira. Reparação do apagamento 

destas dos currículos e empoderamento do povo brasileiro a quem foi negado 

conhecer sua história.(Cora Coralina) 

 Alguns entrevistados demonstram conhecimento aprofundado sobre o tema, outros são 

concisos em suas respostas o que pode significar que não está suficientemente familiarizado 

com a proposta ou com o Projeto. 

  O conjunto de respostas encontradas nesse quesito, mostra um avanço em relação à 

percepção dos professores sobre a importância da aplicação da lei nas escolas. Nilma Lino 

Gomes em sua pesquisa sobre possibilidades de aplicação da lei relata o contrário do que 

podemos perceber nas falas dos professores entrevistados: 

Ainda encontramos muitos(as) educadores(as) que pensam que discutir sobre 

relações  raciais não é tarefa da educação. É um dever dos militantes políticos, dos 

sociólogos e antropólogos. Tal argumento demonstra uma total incompreensão sobre 

a formação histórica e cultural da sociedade brasileira. E, ainda mais, essa afirmação 

traz de maneira implícita a idéia de que não é da competência da escola discutir 

sobre temáticas que fazem parte do nosso complexo processo de formação humana. 

(GOMES, 2005, p. 146) 

 Destaque-se também a citação de alguns termos relacionados a importância da lei 

10.639/03, a entrevistada Maria Firminino dos Santos cita discriminação, racismo e 

preconceito bem como aponta que estes são fenômenos complexos a serem trabalhados por 

meio da inserção da lei na educação escolar: 

Faz-se necessário entender que a desigualdade racial no Brasil resulta da 

combinação de diversos fenômenos complexos, tais como o racismo, o preconceito, 

a discriminação racial.”. (Maria Firmino dos Santos) 

A entrevistada ainda se remete à construção e permanência dos fenômenos excludentes 

que envolvem a historia do negro ao longo da história do Brasil, assim como discorre o 

professor pesquisador Antonio Olimpio de Sant’Ana em sua contribuição para livro 

organizado por Kabengele Munanga: 

Tem-se a impressão de que o negro e o índio foram vítimas de uma conspiração bem 

planejada durantes todos esses séculos, onde foram elaboradas doutrinas com falsa 

base bíblica e filosófica, bem como tentativas de comprovação de teorias com uma 

falsa base científica, que não resistiram ao tempo. Mas as marcas do racismo e suas 

maléficas conseqüências permaneceram, já que estes preconceitos sobrevivem às 

gerações. A discriminação e o preconceito foram se fortalecendo no dia-adia, criando 

fortíssimas raízes no imaginário popular, chegando ao ponto no qual nos 

encontramos hoje. O racismo tomou-se uma ideologia bem elaborada, sendo fruto’ 

da ciência européia a serviço da dominação sobre a América, Ásia e África. E esta 

ideologia racista ganha força a partir da escravidão negra, adquirindo estatuto de 

teoria após a revolução industrial europeia (SANT’ANA, 2005,  p 42).  
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Ao serem indagados sobre a influência do projeto no comportamento dos envolvidos, 

a respostas também são positivas apontando para questões como a estratégia que motivou o 

envolvimento dos professores e a influência positiva no reconhecimento da cultura africana e 

afro-brasileira. 

O projeto une professores e envolve os alunos por isso deve continuar(Cecilia 
Meireles) 

 Os projetos influenciam de maneira direta, a partir do momento em que eles afirmam 

de maneira positiva a história dos negros, valorizando sua história e sua cultura, 

através de ações afirmativas, ampliamos o olhar dos aluno quanto a história é a cultura 
Africana. Acredito que seja de fundamental importância não só a continuidade , mas 

também a obrigatoriedade de projetos e ações que valorizem a cultura e a história 

Africana nas escolas, pois assim mesmo aqueles profissionais que não "gostam" de 

trabalhar o tema tem que se adequar e pelo menos informar os alunos sobre fatos 
importantes da história dessa cultura que faz parte da nossa origem.(Maria Firmino 

dos Santos) 

Possibilitar o respeito ás diferentes culturas, o outro , desconstruir o racismo dentro e 

fora da escola,.com certeza o projeto deve continuar.(Carolina Maria de Jesus) 

 Principalmente na dança (Machado de Assis) 

O projeto é muito bom e tem uma influência muito positiva para as crianças, 

principalmente as crianças negras que passam a se reconhecer e se valorizar ao 

identificarem semelhanças com as personagens dos contos.” (Clarice Lispector) 

Conhecer através da literatura africana, afro-brasileira e indígenas novas histórias que 

vão além das costumeiramente trabalhadas que são as europeias. Rompendo com a 

história única eurocêntrica.(Cora Coralina) 

 
 O que chama a atenção nesse grupo de respostas são os termos positivos que os 

professores usaram para descrever a importância do Leituraço como respeito, valorização e 

reconhecimento. 

 Os relatos acima estão em concordância com o que Gomes conclui em relação ao 

engajamento dos professores na promoção de aulas e projetos que se debruçam sobre a 

questão étnico racial: 

Contudo, não podemos generalizar e dizer que todos(as) os(as)educadores(as) 

sofrem de apatia e passividade. Durante as palestras e debates de que tenho 

participado nos últimos anos, tenho notado que, aos poucos, vem crescendo o 

número de educadores(as) que desejam dar um tratamento pedagógico à questão 

racial. Esse movimento tem impulsionado a escola brasileira a pensar sobre a 

necessidade de se criar estratégias de combate aoracismo na escola e de valorização 

da população negra na educação. (GOMES, 2005, p.147) 



90 
 

Em capítulos anteriores foi explanado que os estudos sobre o continente africano, 

sobre a história de contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira e a devida 

apresentação da população negra como agentes sociais ativos é uma reparação que deve ser 

realizada na escola como contribuição a toda a sociedade. Deve-se admitir que não é 

importante apenas para alunos negros  que se tenha uma prática educativa ampliada de modo 

a ofertar uma educação que possa contribuir para que as pessoas interpretem o mundo com 

visões mais amplas do que uma educação que se pauta num olhar eurocêntrico, 

desconsiderando a diversidade. 

Por fim, os professores puderam expressar quais suas visões sobre a repercussão do 

Projeto,  as dificuldades encontradas durante a sua aplicação, dentre elas a percepção da 

importância do Projeto Leituraço e incompatibilidades quanto à sua implementação, numa 

visão construtiva voltada a necessidade de aperfeiçoamento para enriquecimento da prática 

escolar: 

                                   Deve ser realizado com mais frequência talvez bimestralmente(Cecília Meireles) 

O projeto colabora quando propõe o estudo e o conhecimento da história é cultura 

Africana, promovendo ações afirmativas para que adolescentes e crianças consigam 

identificar- se com heróis e heroínas, com pessoas que realizaram grandes feitos é 
que são negras, africanas com a grande maioria de nossos alunos.(Maria Firmino dos 

Santos) 

Através da literatura valores demos um mundo de grandes riquezas 

culturais.(Carolina Maria de Jesus) 

O projeto contribui muito para a imaginação, a fantasia e o próprio conhecimento 

das crianças, além de influenciar na formação de condutas e auto estima das 

mesmas. Acredito que poderia ter formação para os professores sobre o 

assunto.(Clarice Lispector) 

Movimenta a escola para a leitura, amplia conhecimentos, desenvolve a autoestima. 

Sugestão: continuidade com mais incentivo e divulgação.(Cora Coralina) 

 O apoio à continuidade do Projeto é visível por parte dos professores, que percebem a 

importância do Leituraço tanto em relação à formação para boas relações étnicorraciais bem 

como para a formação diferenciada do  aluno leitor,  aguçando sua participação  por meio de 

uma dinâmica curricular inovadora. 

  Apontam ainda, caminhos que podem vir a melhorar a aplicabilidade do projeto, 

sugerindo que haja mais frequência nas atividades. Uma frequência na aplicabilidade do 

projeto poderia criar uma cultura escolar em que ações que incorporam a lei 10639/03 sejam 

rotineiras e sejam mais vivenciados pela comunidade ao longo do período letivo.  
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 Citam também a importância da formação de todos os profissionais da gestão escolar, 

não sendo restrita aos professores: 

Quanto para qualificar e sua implementação e necessário que haja formações de 

habita obrigatório a todas as pessoas relacionadas com o ambiente educacional não 

apenas gestores e professores.(Maria Firmino dos Santos) 

 No “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana” a questão da formação dos profissionais da educação é citada como um dos passos 

para assegurar a implementação da lei: 

Criar e consolidar agendas propositivas junto aos diversos atores do Plano Nacional 

para disseminar as Leis 10639/03 e 11645/08, junto a gestores e técnicos, no âmbito 

federal e nas gestões educacionais estaduais e municipais, garantindo condições 

adequadas para seu pleno desenvolvimento como política de Estado.(BRASIL, p.28) 

 A contribuição para a autoestima dos envolvidos é citada diretamente por duas 

profissionais o que nos faz perceber que para os professores trabalhar com a 

representatividade por meio dos livros é valioso e propiciador de novas aprendizagens, assim 

como nos afirma a pesquisadora em relação ao ensino sobre a diferença: 

Identificar e corrigir a ideologia vigente, ensinar que a diferença pode ser bela, que a 

diversidade é enriquecedora e não é sinônimo de desigualdade, é um dos passos para 

a reconstrução da auto-estima, do auto-conceito, da cidadania e da abertura para o 

acolhimento dos valores das diversas culturas presentes na sociedade. (SILVA, 2005,  

p. 31) 

 Por meio das respostas de um número representativo de profissionais podemos 

concluir que para o grupo de professores o Projeto é válido, contribui para a formação cidadã 

dos sujeitos da comunidade escolar, é passível de continuidade e pode ser fortalecido por 

meio da formação dos professores sobre a temática relativa à realidade étnico-racial. 

Seus relatos também são importantes para que futuramente a unidade escolar possa 

promover adaptações em sua prática buscando estar em consonância com as demandas da 

comunidade escolar, mudanças e exigências da realidade social, por meio de um 

acompanhamento competente e de uma constante avaliação no itinerário do desenvolvimento 

de suas ações. 

A partir dos relatos dos professores que participaram desse processo coletivo de 

implementação do projeto Leituraço, será possível futuramente, por meio da avaliação 

coletiva e das críticas gerar um aperfeiçoamento de políticas de ações afirmativas e 

permanência de projeto bem sucedidos como o Projeto Leituraço apresentado nesta 

dissertação. 
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A constante avaliação do projeto feita de forma coletiva contribui para a melhoria da 

qualidade dos seus resultados, tanto no que se refere a como planejar as atividades como no 

que se refere a integrar e mobilizar cada vez mais professores sobre a importância da temática 

formativa no âmbito das relações étnico-raciais. 

 Pode-se perceber por meio das respostas dos sujeitos da pesquisa, o quão importante é 

o estudo prévio sobre o significado da lei 10639/03, o entendimento da lei pelos professores 

permitiu o avanço de sua aplicação no currículo escolar. A implementação da lei nas praticas 

escolares é proporcional ao número de professores que a conhecem e  sua importancia para a 

formação do sujeito e melhoria de suas relações interpessoais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
  Buscou-se por meio dessa pesquisa apresentar o Projeto Leituraço, como esse projeto 

interseccional se desenvolveu em uma comunidade escolar e quais foram os significados de 

sua implementação no tocante a inovação curricular sobre estudos sobre a cultura e história 

afro-brasileira.   

As analises realizadas por meio de pesquisas de natureza documental e empírica per-

mitem afirmar que o Projeto Leituraço é uma referência de prática escolar estimuladora de 

reflexões que promovem a desnaturalização das condições de invisibilidade da população 

negra no currículo escolar. 

Constantemente surgem gestões na área da Educação que buscam por meio de ideolo-

gias arcaicas, impedir a possibilidade de emancipação de grupos historicamente minorizados. 

O professor como liderança dos ambientes de formação escolar buscar motivações para pro-

mover em suas produções e práticas a disseminação de políticas públicas de proteção dos 

segmentos oprimidos e excluídos. 

Cabe ao professor educador tomar para si o desafio de ter como referência a compre-

ensão da educação considerando sua função histórica e incorporar em suas práticas a concep-

ção do trabalho docente como processo de humanização do ser humano.  

Tendo em vista essas premissas esta pesquisa, considerando seu objeto de estudo, de-

dicou-se a dissertar sobre a iniciativa do Projeto Leituraço, sua configuração, objetivos e de-

senvolvimento. Proposto por meio de uma política municipal, justifica-se sua focalização pelo 

êxito alcançado com a participação dos agentes do processo educativo que se destacaram por 

seu envolvimento na sua efetivação.  

As investigações realizadas visam contribuir para a construção de novos conhecimen-

tos acerca da realidade das relações étnico-raciais, sob o recorte de um projeto literário de 

ação afirmativa. A pesquisa parte do principio que a literatura é instrumento eficaz para a ex-

pansão de conhecimentos que se reportam a questões de âmbito de mundial, cuja importância 

é evidenciada por Heloisa Pires Lima:  

Os acervos literários fornecem elementos para as identidades sociais serem percebi-

das. E já que são considerados uma janela para o mundo, podemos perguntar quais 

mundos estão contemplados? Um exercício rápido, que parta das convenções conti-
nentais, enfim, Ásia, América, África, Oceania, Europa e Antártida escancararia quais 

as matrizes presentes e ausentes para o imaginário. Os livros lidos são mídias, entre 

outras, a produzir, reforçar ou desmontar generalizações que iniciam nos biótipos por 
regiões. As evidentes diferenças biológicas não são um problema. Os conteúdos a elas 

associados, da ordem cultural, sim. (LIMA, p. 34, 2018) 
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Os relatos dos professores revelam que o Projeto Leituraço contribuiu para uma mu-

dança educativa em relação a aproximação dos alunos aos livros que trazem o protagonismo 

dos negros sendo viabilizados pela leitura. Alem do acesso dos alunos, o próprio professor 

teve seu interesse despertado para a temática relativa às questões dos negros afro brasileiros e 

africanos a partir do movimento desencadeado pela implementação do Projeto. 

 A leitura dos livros feita por professores e estudantes além de  diferenciar a socializa-

ção, permitiu a  discussão dos livros em horário de estudos do coletivo dos docentes e com os 

alunos o que se consolidou a possibilidade de se fazer a leitura da palavra atrelada a leitura de 

mundo e viabilizar no espaço escolar a realização da leitura significativa.  

Ao evidenciar os conhecimentos construídos por meio do estudo realizado percebe-se 

a importância da consciência sobre a viabilidade e impactos de projetos como o Leituraço no 

currículo. A pesquisa demonstra como o Projeto, visto como uma política pública de ação 

afirmativa por meio da literatura atende as deliberações da Lei 10639/03 ao inserir os sujeitos 

negros, seus saberes, história e cultura no currículo das escolas municipais do Município de 

São Paulo. 

O mapeamento das percepções e  representações de profissionais sobre o que o Projeto 

Leituraço vivenciado na escola contribui para o desenvolvimento das políticas de equidade na 

área da educação que vislumbre a valorização da diversidade humana. Os resultados denunci-

am a necessidade de práticas emancipatórias, que assegurem os direitos de formação cidadã e 

digna a todas as crianças e adolescentes, respeitando suas realidades culturais, econômicas, de 

gênero e étnico-raciais, dentre outras, valorizando a função formativa da escola. 

Alcançou-se também, o propósito de demonstrar que existem práticas educacionais i-

novadoras possíveis de serem implantadas, por meio de projetos bem sucedidos na promoção 

de formação para as relações étnico-raciais. Essas práticas podem e devem compor o cotidia-

no do trabalho docente com apoio e sustentação da formação continuada dos profissionais 

acerca de todas as questões que envolvem a diversidade, a inclusão e os direitos humanos. 

Destaca-se que a formação profissional e a mobilização dos professores é condição primordial 

para uma educação de qualidade, voltada a sua função social. 

Frente ao momento atual vivenciado mundialmente e em particular em nosso país tor-

na-se pertinente nos remetermos a aos saberes construídos por Michael Apple cujas reflexões 

relevam, em especial o papel e atuação dos profissionais da educação: 
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No entanto, é cada vez mais visível que as forças conservadoras no Brasil não descan-
saram. Tentaram continuadamente limitar a esfera dessas reformas, para torná-las re-

tóricas e não realizadas em escolas e comunidades reais, e para torná-las mais “segu-

ras”. Porém, essas políticas e práticas democráticas densas ainda sobrevivem em mui-

tos espaços por causa do trabalho duro, contínuo, e dos sacrifícios de professores, 
membros da comunidade e movimentos sociais. Isto é uma ação contínua que não pa-

ra. (APPLE, 2017 p 913) 

O Projeto Leituraço se mostra uma estratégia bem sucedida, um marco na implantação 

da Lei 10639/03 que na percepção dos professores está sendo posta em prática e que por meio 

do avanço das mobilizações dessas práticas e engajamento de gestores, docentes e discentes 

poderão transformar e redimensionar o trabalho pedagógico. 

 Cabe ressaltar em relação ao Projeto Leituraço seu potencial efetivo de permitir 

a identificação da influência da cultura africana, desde a infância das crianças brasileiras, nas 

histórias contadas, cantigas, brincadeiras e notar que essa presença perdura durante toda a 

vida em nossas crenças e  valores.   

  O Projeto se constitui ainda em estratégia efetiva de colocar o negro como pro-

tagonista de sua própria história, uma vez que os autores escolhidos, em sua maioria também 

são afrodescendentes ou africanos, oportunizando que as histórias, as poesias e os contos se-

jam escritos a partir de uma perspectiva de vivência afro referenciada. 

Em relação à ampliação da consciência histórica da formação do povo brasileiro o 

Projeto também se mostra como momento de oportunizar o diálogo sobre os desvelamentos 

de preconceitos e estereótipos relacionados à história do Brasil. O momento de partilha das 

leituras do Projeto Leituraço também são momentos de desconstrução de equívocos e reedu-

cação para as relações étnico-raciais, criando um caminho educativo que vislumbra a igualda-

de racial apoiada nos pilares da educação respaldada em valores humanos.  

  A efetivação da pratica da lei 10639/03 por meio do Leituraço, contribui para que haja 

a formação de novas gerações, para que tenham uma visão mais justa e ampla do passado, em 

perspectiva critica para as relações raciais contemporâneas, revelando o Brasil que se caracte-

riza como sociedade multirracial e multiétnica. 

  Em relação à escola pesquisada, ressaltando-se a presença expressiva de descendentes 

afro, conclui-se que a inclusão da temática étnico-racial no currículo escolar viabiliza condi-

ções de representar essa população em atividade escolar e promover uma educação inclusiva 

que assegure um ambiente acolhedor e que promova a permanência de uma população histori-

camente excluída dos bancos escolares. 
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  Considera-se que o principal mérito do Projeto Leituraço é o de mobilizar a comuni-

dade escolar no intuito de evidenciar a prática e o movimento em direção a privilegiar a litera-

tura de temática afro-brasileira e africana com intuito de atender a demanda atual e permanen-

te. Demanda esta que tem como missão ampliar o repertorio cultural de todos a fim de pro-

porcionar a construção de uma ação educativa libertadora por meio da literatura. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidar você a participar como voluntário (a) da pesquisa O Projeto 

Leituraço: impactos na descolonização do Currículo. 

Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. O pesquisador não irá divulgar seu nome. Os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados 

coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

Declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada à oportunidade de 

ler e esclarecer as minhas dúvidas.                                                                                           

São Paulo, ______ de ____________________ de 2__________________________ 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

Assinatura do (a) Pesquisador(a) 

Nome do Pesquisador:Luciene Ribeiro da Silva Pontifícia Universidade Católica 

PUC-SP Programa Educação: Currículo 
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ANEXO B 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

 

Identificação 

 Nome  

 Idade  

 Auto declaração racial 

 Escolaridade  

 Disciplina ministrada 

 Tempo de exercício no magistério 

 Tempo de exercício profissional na escola  

  

Questões   

 

1) Você tem conhecimento da  Lei 10639/03 que se refere ao ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana nas escolas?  

 

2) Qual a importância das deliberações da Lei.... na educação escolar?  

3) Pode-se constatar a aplicação da Lei na escola? 

 

4) A implementação do Projeto Leituraço  influenciou o estudo de temas relacionados a 

história do negro no Brasil e na África?   

 

5) Qual a influência do Projeto nos comportamentos de negros e brancos?  Você 

considera a possibilidade de continuidade do Projeto? 

      

6) Qual(is)as contribuição(ões) do Projeto Leituraço e sugestões   para qualificar sua 

implementação? 
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ANEXO C 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 

Através do presente instrumento, solicitamos do Gestor da Unidade Escolar 

___________________________________ , autorização para realização da pesquisa 

integrante do Trabalho de Conclusão de mestrado acadêmico Educação: Currículo, 

orientado(a) pela Prof°(a) Dra Nadia Dumara Ruiz Silveira, tendo como título preliminar O 

Projeto Leituraço:Impactos na Descolonização do Currículo 

A coleta de dados será feita através da aplicação de questionário, preservada a identidade dos 

participantes e a identidade da Unidade Escolar, conforme modelo anexo. A presente atividade 

é requisito para a conclusão do curso de Mestrado Acadêmico da Pontifícia Universidade 

Católica As informações aqui prestadas não serão divulgadas sem a autorização final da 

Instituição campo de pesquisa. 

 

 

São Paulo, ______ de ____________ de ________. 

 

 

__________________                                      ____________________________ 

      Acadêmico                                                           Prof. Orientador 

Deferido ( ) Indeferido ( ) 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura e carimbo do gestor 
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