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RESUMO 

 
O presente trabalho de conclusão de curso, trata-se de uma pesquisa social, de caráter 

qualitativo, do tipo documental, que investigou duas escolas da rede pública (municipal e 

estadual) da cidade de Capelinha-MG, com a tentativa de conhecer uma breve realidade sobre 

a implementação das Leis Federais antirracistas Lei nº. 10.639/03 e Lei nº. 11.645/08 nas 

redes públicas de ensino da Educação Básica num município da região do Alto Jequitinhonha. 

Foram analisados os seguintes documentos: CBC (Currículo Básico Comum), Regimento 

Municipal, PPP (Projeto Político Pedagógico) e Planos de Ensino. Buscou-se saber se nestes 

documentos, em seus textos, existem menções e estratégias de implementação da Educação 

para Relações Étnico-Raciais. Também buscou-se conhecer na revisão de literatura, um breve 

histórico da população negra, sua luta, resistência e contribuição na construção da sociedade 

brasileira. Compreendemos que esta pesquisa apresenta sua relevância em razão da 

importância de conhecer quais são as estratégias adotadas na Educação Básica das duas redes 

públicas de educação na cidade de Capelinha-MG, na tentativa de promover uma educação 

para relações Étnico-Raciais, que busque superar o racismo, e inserir conteúdos da cultura 

afro-brasileira e indígena como referência de uma educação antirracista, na perspectiva de 

contribuir na transformação para uma sociedade mais crítica, autônoma, equitativa e 

consciente de sua própria história. 

 

Palavras chave: Educação para Relações Étnico-Raciais; Currículo; Educação Básica 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso busca realizar uma pesquisa social, de 

caráter qualitativo, do tipo documental, que dialogue com o tema da Educação para as 

Relações Étnico-Raciais, nas redes públicas municipal e estadual, localizadas na cidade de 

Capelinha-MG, para conhecer quais são as estratégias adotadas pelas duas redes públicas de 

educação, para implementação da política pública educacional antirracista. 

Conforme Gil (1987,p. 73) nos esclarece, “a pesquisa documental se vale de 

materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. Partindo dessa afirmação, elucidamos 

que as fontes documentais que pretendemos analisar, podem sofrer alterações, devido à 

dinâmica da matriz curricular, que busca atender as mudanças da sociedade, para isso, este 

trabalho tem relevância na tentativa de conhecer as estratégias da implementação das Leis 

Federais nº. 10.639/03 e nº 11.645/08, na rede pública municipal de Capelinha. 

Neste trabalho, investigaremos duas escolas da cidade de Capelinha-MG, uma 

estadual e outra municipal. Ambas oferecem o Ensino Fundamental I, com turmas do 1º ao 

5º ano, e os documentos serão: Currículo Básico Comum (CBC), Regimento Municipal de 

Educação, Projeto Político Pedagógico (PPP), e Planos de Ensino, buscando assim conhecer 

quais são as estratégias de ensino adotadas para a implementação das políticas públicas 

antirracistas nas escolas municipais e estaduais desta cidade. 

Nesta perspectiva, criam-se os seguintes questionamentos: o que essa legislação 

federal antirracista estabelece aos currículos escolares? O racismo é a sua principal meta de 

combate? Há espaço para inserir conteúdos afro-brasileiros, sobre história e cultura de África, 

e cultura indígena em currículos escolares com base eurocêntrica?  

Compreendemos que seja necessário conhecer parte da realidade das redes 

públicas de educação em Capelinha-MG, e justificamos a escolha pelos documentos por 

entender que cada uma das redes educacionais possui responsabilidades em desenvolver 

práticas pedagógicas de promoção da Educação para Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 

2013).  

A questão do racismo não é particularidade do nosso país, a racialização do 

mundo, que Octavio Ianni (1996) menciona, refere-se aos conflitos raciais e étnicos que 

fazem parte do mundo globalizado. Outro fator de ampla importância que consideramos 

neste estudo, é de conhecer o contexto histórico que fundamentou a Legislação Federal nº. 
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10.639/03 e nº.11.645/08. 

Trata-se de uma questão sensível de ser entendida, classificada e discutida, bem 

como nasce a partir da diáspora africana, resultante da exploração de mão-de-obra africana, 

que deportou e explorou milhares de africanos para a América no século XVI, criando, assim, 

uma ciência influenciada pela doutrina que definiu o negro como ser humano, porém, inferior, 

salientando que sua exploração de mão-de-obra e escravidão era necessário para a sua 

salvação (MUNANGA, 2016).  

Com essa inferioridade do negro, transmitida pela ideologia do racialismo 

científico, sempre relacionado a formas pejorativas e estereotipadas, tais como: um ser menos 

pensante, menos dotado de habilidades e inteligência, o racismo foi se perpetuando pelo 

mundo até chegar ao Brasil, numa doutrina científica e política caracterizados pelo 

Darwinismo Social e Ideal de Branqueamento, que definiu o negro como raça inferior 

MUNANGA(2016).  

O Darwinismo Social acreditava que o negro era uma raça inferior à raça branca e 

que em uma evolução de espécie humana, ele não sobreviveria, já que era menos dotado de 

habilidade e intelectualmente inferior que os indivíduos da raça branca. Já o Ideal de 

Branqueamento foi uma política pública brasileira que incentivava o clareamento da 

população brasileira, isso ocorria da seguinte maneira: incentivou-se que imigrantes europeus 

se relacionassem com mulatas e negras, assim, nessa constituição familiar, os seus 

descendentes nasceriam com a pele mais clara, originando-se, assim, o branqueamento da 

população brasileira.  

O Brasil, que é um país no qual o racismo ocorre de forma mais implícita, por ser 

considerado um país de miscigenação, ou seja, mistura de raças, muitas vezes é dito como um 

país, no qual o racismo não está presente. Analisar o racismo e, principalmente, o racismo no 

Brasil, é uma questão difícil. Segundo Munanga (2016, p.206): 

                                             O fenômeno chamado racismo tem uma grande complexidade, além de ser muito 

dinâmico no tempo e espaço. Se ele é único em sua essência, em sua história, 

características e manifestações, ele é múltiplo e diversificado, daí a dificuldade para 

denotá-lo, ora através de uma única definição, ora através de uma única receita de 

combate. (MUNANGA, 2016, p.206) 

  

O racismo, diversas vezes, é deixado de lado em discursões por estar tão 

enraizado na nossa sociedade. Alguns pensamentos que permaneceram durante anos e que 

perpassam de geração em geração fazem com que o racismo exista de diversas formas e, por 

inúmeras vezes, é difícil de ser definido.  

O racismo ocorre, essencialmente, contra um grupo de pessoas que tem a pele 
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mais escura e, essa cor de pele é relacionada a uma camada da população mais pobre e menos 

competente, existindo, assim, a discriminação propriamente dita que, segundo Munanga 

(2016), é a falta da igualdade de tratamento aos diferentes, transformadas em ação, na qual se 

nota esse comportamento e pode ser acompanhada por segregação, ou seja, ocorre de maneira 

a separar o espaço em que se convive, aumentando a desigualdade do grupo discriminado.  

Observando todo esse contexto histórico do racismo no Brasil e no mundo, 

podemos perceber a importância de políticas públicas e leis que beneficiassem a população 

negra brasileira, explorada durante anos. Neste sentindo, analisaremos, agora, o percurso 

histórico da lei 10.639/03. 

Sua trajetória, implantação e implementação, muito tem a ver com a luta do 

movimento e da população negra (escrava e liberta), para reconhecer o racismo como crime e 

conseguir uma educação igualitária para todos, bem como buscar beneficiar, realmente, a 

população negra.  

O que mais incentivou o Movimento Negro Brasileiro a lutar por voz e direitos foi 

a possibilidade de contar a história de construção da sociedade brasileira, não só pelo lado dos 

que colonizaram, mas também dos que foram escravizados e que, através de sua mão-de-obra 

e cultura, construíram o Brasil. Nesse dado momento, chama-se a atenção para uma palestra 

oferecida por Chimamanda Adicher, para a ideia de história única (2009, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8, acesso em 18 fev. 2018), que explica, 

brevemente, o que se trata a história única e o seu perigo para a sociedade. 

Em sua fala, Chimamanda diz “mostre um povo como uma coisa, como somente 

uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão”. (CHIMAMANDA ADICHER, 2009, 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8, acesso em 18 fev. 2018) 

e, neste trecho do seu discurso, evidencia-se o poder de se contar uma história até que se torne 

como verdade única e absoluta, baseando-se, assim, a ideia de História Única e de que 

conhecer somente um lado da história pode tornar um entendimento alienado com o que 

acontece ao seu redor.  

A história única, segundo Chimamanda Adicher (2009, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8, acesso em 18 fev 2018), é definida pelo 

princípio Nkali que significa ser maior que o outro:  

[...] Como nossos mundos econômicos e políticos, histórias também são definidas 

pelo principio nkali. Como são contadas, quem as conta, quando e quanto as 

histórias são contadas tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não 

só contar a história de uma pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. 

A única história cria estereótipos. (ADICHER, 2009) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8
https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8
https://www.youtube.com/watch?v=wQk17RPuhW8


 

10 

 

Levando em consideração a fala de Adicher, pode-se perceber que o Brasil e o 

mundo como um todo são regados de histórias únicas, cultivadas ano após ano na mídia, em 

livros ou até mesmo em falas informais, evidenciando, cada vez mais, o perigo de se conhecer 

apenas um lado da história.  

Assim, a consciência de que uma história tem diversos lados deve ser considerada 

em todos os assuntos em que se forem citados na sociedade, levado em consideração que 

muitas delas foram brotadas com interesses em poder, causando o Etnocentrismo, que nada 

mais é do que julgar uma cultura melhor que a outra e, seguindo esse pensamento criado pela 

História Única de cultura superior, surge o racismo. 

De forma bem precisa, é baseado nesse Perigo de História Única, que houve uma 

luta tão grande de anos e anos para o reconhecimento da população negra, da cultura afro-

brasileira, da história do negro no Brasil e sua importância para a construção da sociedade 

brasileira. A lei 10.639/03 foi o grande avanço para a população negra, pois foi uma lei 

antirracista que altera a LDB 93/94 de 1996, e que corrobora com a constituição cidadã de 

1988 que, dentre outras, sinalizou o racismo como crime. 

Neste dado momento, tomaremos por base o artigo de Muller e Coelho (2013), 

que dialogará com a história de luta do movimento negro até a implementação da lei 

10.639/03.  

Na década de 1930, surgiu a Frente Negra Brasileira, um espaço político no qual o 

negro começou a pensar sobre seus direitos enquanto cidadão. Nos anos seguintes, outros 

movimentos relacionados com a população negra foram manifestando-se, até que em 1950 

ocorreu o 1º Congresso do Negro Brasileiro, que mostrou que o negro era capaz de produzir 

conhecimento e não apenas ser objeto de estudo.  

Na década de 1970, surgiram diversas organizações que lutavam contra o 

preconceito e discriminação e, sobretudo, para a valorização do negro enquanto cidadão. A 

partir daí, entendeu-se que a educação seria fundamental no embate de luta pela valorização 

do negro, já que essa população obtinha menos oportunidades, menos anos de estudo e 

condições desfavoráveis de trabalho, em comparação à população branca. (MULLER e 

COELHO, 2013). 

Na década de 1980, o movimento negro conseguiu um de seus maiores avanços 

através de sua luta.  A educação brasileira, o modelo de ensino e legislações foram discutidos 

e duramente criticados e, a partir daí, foi apresentada uma visão de educação, na qual a 

igualdade e a justiça social eram trazidas como planos centrais, causando obrigatoriedade de 

ensino e educação para todos.  
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Em 1983, o deputado federal Abdias do Nascimento, apresentou um projeto de lei 

(PL 1.332/83) que não foi aprovado, mas que previa a inserção da História e Cultura da África 

e afro-brasileira em todos os graus de ensino. Posteriormente a esse projeto não aprovado, em 

1986, durante a Conversão do Negro pela Constituinte, foram apresentadas propostas 

semelhantes às apresentadas pelo deputado, que previam obrigatoriedade ao ensino da história 

da África e dos negros no Brasil para todos os graus de ensino do currículo escolar, bem como 

proibiam preconceitos de religião, classe, cor, raça e demonstrações e publicações contra a 

moral. (MULLER e COELHO, 2013). 

Em 1988, foi aprovada a Constituição Federal Brasileira, que apresentava algumas 

concepções no que diz respeito à educação. Dentre as mais relevantes estão:  

Art. 3º, IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.[...].  

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...];  

Art. 23, V - é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. [...].  

                      Art. 205. A educação é direito de todos e dever do Estado. [...].  

                      Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...];  

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino. [...];  

Art. 210 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 

a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais. [...];  

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. [...];  

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira [..] 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

[...];  
Art. 242. § 1º - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. (BRASIL, 1988, 

apud Muller e Coelho, 2013, p. 33). 

 

Na Constituição Federal de 1988, foram citados em vários artigos e incisos. 

Temas relacionados à educação, à tolerância, a diferentes culturas e etnias foram aprovados 

no texto, assim, como a liberdade para que se tenha a inserção de novas ideias e diferentes 

pensamentos histórico-culturais na educação brasileira.  

Eventos na década de 90 lutaram pela inclusão das problematizações de entidades 

negras na nova legislação da educação, já que a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, já se 
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desenhava. Porém, na LDB, o movimento negro teve a sua participação limitada, alegando 

desnecessária a existência de garantia de uma temática de história das populações negras no 

Brasil, proposta pela senadora Benedita da Silva. 

A luta do movimento negro persistia na busca de um fortalecimento de uma 

educação antirracista, brigando pela alteração do artigo 242 da Constituição Federal, que não 

desmistificava a ideia de três raças formadoras da nação brasileira, sem dar ênfase à Cultura e 

à História Negra no currículo. (MULLER e COELHO 2013). Desta forma, foi promovida a 

alteração do art. 26: 

                                              Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  
                                              [...]§4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígenas, africana e europeia (BRASIL, LDBEN, 1996 apud MULLER e 

COELHO, 2013, p.8). 

 

A insatisfação de intelectuais que defendiam a causa negra com o texto aprovado 

aumentou, até que em 2003, foi publicada a lei 10.639/03 que ampliava os artigos 26 e 79 da 

LDB nº 9304/96, que estabelecia: 

                                         Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.  
                                              § 1º. O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes á História do Brasil.  
                                              §Os Conteúdos referentes á História e cultura Afro-brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras.  
                                              Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional 

da Consciência Negra'. (BRASIL, apud MULLER e COELHO,2013,p.37) 
 

Dentro desse contexto de modificação da LDB/1996, “a partir do Parecer do 

CNE/CP nº. 03/2004 e da Resolução CNE/CP nº. 01/2004, estabelece-se as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. BRASIL, apud MULLER e COELHO (2013, 

p.9). A instituição das Diretrizes foi justificada tendo em vista:  

                                    A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos 

currículos da Educação Básico trata-se de decisão política, com fortes repercussões 

pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se 

que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar 

devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar danos, que se 

repetem há cinco séculos, a sua identidade e a direitos seus. A relevância do estudo 

de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringem 

à população negra, ao contrário dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que 

devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural 

e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. (BRASIL, apud 
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MULLER e COELHO, 2013, p.37). 
 

Finalmente, com essas modificações de texto, a população negra conseguiu o que 

tanto lutou, e embarcou para uma ideia de educação antirracista. O movimento negro no 

Brasil obteve a conquista de reconhecimento do negro e sua legitimidade de edificadores de 

pensamento, conhecimento e base para a construção da população brasileira, tornando a 

cultura afro-brasileira como parte de ensino nas escolas e abrindo o leque que centralizava a 

história brasileira apenas pela visão eurocêntrica.  

Após a implantação e implementação da Lei nº 10.639/03, na qual implantação é 

uma etapa de perspectiva de leque que se abre para a sociedade e implementação é o projeto 

que se tem estratégias para que haja a prática, houve um estreitamento de relações entre 

governos federais, estaduais e municipais, dando início à políticas públicas que colaborariam 

para a execução dessa lei. (MULLER e COELHO, 2013). 

Através de todo esse conhecimento sobre o racismo, educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana é possível levantar as 

seguintes questões: a implantação e implementação dessas leis que evidenciam a importância 

do negro na sociedade brasileira são sucintas? As políticas públicas antirracistas são eficazes? 

A educação para as relações étnico-raciais está sendo executada na escola? Qual o papel do 

professor no diálogo para com os alunos no que diz respeito ao conhecimento das questões 

étnico-raciais? 

Através de todas essas questões levantadas, buscaremos construir um Trabalho de 

Conclusão de Curso que busquem respostas para as perguntas indagadas, e que averigue 

documentos, aponte pontos positivos e negativos de políticas públicas antirracistas e educação 

étnico-raciais, visando observar quais as estratégias tomadas para que essas políticas e 

educação sejam eficazes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Conhecer as estratégias de combate ao racismo nos documentos: Currículo Básico 

Comum (CBC), Regimento Municipal de Ensino, Projeto Político Pedagógico (PPP) e 

Plano de Ensino de duas escolas das redes públicas estadual e municipal do Município 

de Capelinha-MG. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Analisar se as estratégias de ensino adotadas nas redes públicas investigadas são voltadas para 

atender a Educação para Relações Étnico-Raciais, se inserem às deliberações da legislação 

antirracista da Lei Federal nº. 10.639/03 e da Lei Federal nº. 11.645/08.  

 

Investigar os documentos: Currículo Básico Comum, Regimento Municipal de Educação, 

Projeto Político Pedagógico e Plano de Ensino, de escolas municipais e estaduais do 

Município de Capelinha-MG, analisar se atendem ao Plano Nacional de Diretrizes 

Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais. 

 

Compreender a relação de poder estabelecida na matriz curricular das escolas investigadas, 

sabendo da distinção entre a rede municipal e a rede estadual, a saber, como atendem à 

legislação educacional antirracista. 

 

 

Justificativa 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso se baseia em três razões: pessoais, políticas 

e acadêmicas.  

Na razão pessoal, ao longo dos anos pude perceber que o Brasil, apesar de ser um 

país miscigenado, é uma nação onde o racismo está presente, entretanto, apenas após ter 

cursado a disciplina Educação, Diversidade e Relações Étnico-Raciais, no curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM, passei a compreender a dimensão do racismo no 

Brasil. Essa percepção crítica, expôs o quão o racismo está presente diariamente no cotidiano 
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da sociedade brasileira, seja através de naturalizações e/ou brincadeiras enraizadas pelo senso 

comum, que buscam hierarquizar e deslocar a população preta e parda na condição de 

subalternidade. Senti a necessidade de conhecer e realizar investigações, no que diz respeito à 

educação para as relações étnico-raciais, sobre as políticas públicas antirracistas, e como os 

conteúdos curriculares dialogam sobre o racismo dentro da escola, e saber quais são os efeitos 

das leis antirracistas na promoção de estratégias para ensinar sobre a história africana, que 

seja inserida no currículo escolar, e contribua para formação identitária do aluno negro, e que 

os alunos brancos passem a respeitar a história e cultura da população negra e indígena.   

Por razão política, compreendo que este estudo busca contribuir com a 

comunidade escolar e acadêmica levantando questões enfrentadas na escola, e que por muitas 

vezes são deixadas de lado. O racismo, as políticas públicas antirracistas, a educação para 

relações étnico-raciais são assuntos que devem estar presentes no ensino e currículo escolar, 

na justificativa de oportunizar a promoção da criticidade, do respeito e da autonomia dos seus 

discentes, que conheçam e reconheçam na história da sociedade brasileira, a importância da 

cultura e da história afro-brasileira e indígena na construção deste país.  

Pela razão acadêmica, tenho anseio em conhecer e ampliar minhas leituras e 

estudos sobre a questão étnico-racial na educação brasileira e sobre a educação no estado 

mineiro. Este estudo atual, busca conhecer uma parte da realidade educacional na cidade 

capelinhense, destacando questões relacionadas à diversidade étnico-raciais, leis antirracistas, 

e a miscigenação que são fundamentais para conhecer a realidade social e racial em que 

vivemos.  

Este estudo é o ponto de partida para uma formação continuada, que seja na 

Especialização Lato Sensu, no Stricto Sensu, em cursos de Mestrado e de Doutorado. 

Pretendo me aprofundar sobre as questões relacionadas ao racismo na educação, conhecer 

sobre as políticas públicas antirracistas. Creio que tal estudo ampliará a minha visão, enquanto 

educadora progressista, que desenvolve sua práxis pedagógica voltada para conhecimento 

histórico da construção do Brasil, e comprometida na justiça social e na emancipação dos 

sujeitos pretos e pardos das classes populares. 
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Metodologia 

 

Segundo Gil (1987, p.43) “O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”, assim a 

metodologia científica permite a atração de conhecimentos no campo da realidade social 

englobando aplicações que podem ser realizadas no âmbito de ciências sociais como: 

Antropologia, Ciência Política, Psicologia, Sociologia, etc. (GIL, 1987).  

Este estudo, trata-se de uma pesquisa documental, que visa conhecer a 

implementação de leis e políticas públicas antirracistas e educação para relações étnico-raciais 

buscando reconhecer se essas ações propostas admitem realmente a importância da história e 

da   população negra na construção do Brasil e se essas ideias estão sendo passadas e 

vivenciadas dentro do ambiente escolar. 

O trabalho compreenderá o contexto histórico do negro no Brasil e o porquê do 

racismo estar tão presente e naturalizado em nosso país, entendendo que a escola é o local no 

qual esse assunto deverá estar inserido, e que é através da educação que se poderá ampliar a 

visão do aluno para com outrem, colaborando para a construção de sujeitos críticos que 

pensem de maneira autônoma e que entendam as relações existentes na sociedade em que 

vivem. Então, será investigado documentos como: Currículo Básico Comum (CBC), 

Regimento Municipal de Educação, Projeto Político Pedagógico (PPP), Planos de Ensino, 

buscando conhecer a ideia política no que diz respeito ao estado de Minas Gerais, à cidade de 

Capelinha e a individualidade de cada escola investigada, sendo uma estadual e outra 

municipal, ambas atuando do 1 º ao 5º ano do ensino fundamental. Assim buscará encontrar 

respostas aos questionamentos feitos no que diz respeito à implementação de ideias para com 

a população negra brasileira. 

Gil (1987, p.73) cita que “A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 

bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes”, e constata que: 

 
                                             O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas há que se considerar que o primeiro passo consiste na 

exploração das fontes documentais, que são em grande número. Existem, de um 

lado, os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento 

analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, 

diários, filmes, fotografias, gravações, etc. De outro lado existes documentos de 

segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de 

pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. GIL (1987,p.73) 
 

Levando em consideração a construção de um trabalho de conclusão de curso com 

caráter documental efetivo, decidiu-se investigar documentos que atinjam o público alvo, que 
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seriam alunos do ensino fundamental e como o assunto racismo e suas relações estão 

presentes no seu dia-a-dia. 

Considerando que essa pesquisa documental analisa documentos de âmbito 

Estadual e Municipal é necessário que se observe as perspectivas do 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, para que haja uma 

comparação e percepção se os documentos analisados (CBC, Regimento Municipal, PPP e 

Plano de Ensino) são de fato aplicados no dia-a-dia do ambiente escolar.  

Com toda a análise histórica do negro no Brasil, a sua luta para ser reconhecido 

como ser que constrói conhecimento, com a certeza de que a sua mão de obra foi fundamental   

para edificar o Brasil, dentro dos documentos que foram analisados, implantação e 

implementação de leis antirracistas serão necessárias, para que se tenha um olhar diferenciado 

no que diz respeito aos cuidados éticos. Sendo assim, todas as citações terão referências no 

texto e todas as obras citadas serão referenciadas ao final do trabalho. 

Por fim, várias indagações são recorrentes ao longo do estudo, que seriam: a 

educação para relações étnico-raciais está presente no texto dos documentos? Qual a 

importância de se entender as diferenças dentro da sociedade para formação do cidadão 

autônomo e crítico? As Leis 10.639/03 e 11.645/08 são cumpridas nos documentos? Qual a 

relevância do professor, enquanto mediador da construção de conhecimento para uma 

educação antirracista? Qual o papel da escola para que a educação para relações étnico-raciais 

seja efetiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Capítulo I 

 

O presente capítulo apresentará uma perspectiva de educação que oportuniza a 

construção de conhecimento para os diferentes sujeitos, que é consciente das diferenças 

existentes na sociedade. Uma educação numa perspectiva de educação antirracista, para isso, 

esse capítulo será organizado em subcapítulos da seguinte forma: educação, diferença, 

diálogos em direitos humanos e educação antirracista.  

Assim, este capítulo com ênfase numa educação que transforma e constrói 

diferentes pensamentos nos alunos, escola e comunidade, apresenta-se como fundamental 

para a edificação de uma educação para as relações étnico-raciais. 
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1.1 . Educação, diferença, diálogos em direitos humanos 

 

 Neste capítulo, adotaremos a pesquisa de definição e entendimento no que diz 

respeito aos direitos humanos, às diferenças e à educação. 

    Candau (2012) afirma que, vivemos em uma sociedade, na qual cidadãos e 

cidadãs não desfrutam da igualdade de oportunidade; grupos como: homossexuais, 

deficientes, indígenas e negros, pessoas de determinadas regiões do Brasil e de classes 

populares não têm o mesmo acesso a bens, serviços e direitos fundamentais que grupos de 

alta escolarização que geralmente pertencem à classe média ou alta, brancos tem. A partir 

dessa afirmação de Candau (2012), declaramos que esse trabalho será norteado para as 

classes populares, com menos oportunidades e que sofrem com preconceito, dia após dia, da 

classe que tem maiores oportunidades. Iremos esmiuçar o racismo e como ele está presente 

em nossas escolas e sociedade e quais estratégias o governo tem tomado para combatê-lo. 

Munanga (2011, p.63) alerta sobre a questão do racismo na sociedade brasileira: 

                                   [...] não podemos simplesmente fazer uma análise da estrutura racista da sociedade     

brasileira atual sem colocar esse negro numa dinâmica histórica na qual ele foi 

objeto de desumanização, de humilhações, de negação de identidade genérica e 

específica, enfim objeto de uma série de violências físicas e simbólicas, e também 

sujeito de resistência para a defesa de sua liberdade e dignidade humanas em todos 

os sentidos: político, cultural, religiosos, artístico, etc. 

 

O racismo no Brasil é tão presente, que rebaixa a história dos negros na construção 

deste país e menospreza: a sua cultura, capacidade de trabalho e inteligência, levando-o, 

muitas vezes, a se sentir descontente e envergonhado de sua história e de seus antepassados. 

Isso é causado pelo desconhecimento do passado, que foi fundamental para a construção do 

presente e a perspectiva de futuro. 

Pensando na problemática do racismo no Brasil, e numa luta para equidade e 

justiça, pensa-se nos direitos humanos que de acordo com Candau (2012), o seu discurso e 

contexto histórico está ligado às lutas sociais e sua construção tem resquícios de modernidade, 

tendo como plano central: a liberdade, igualdade e universalidade. Entretanto, a globalização, 

fundamental para os direitos humanos, é feita através de um expansionismo europeu afetando 

a sua construção, podendo ser caracterizada de quatro formas, como afirma Santos (apud 

Candau, 2012, p.240):  

      Localismo globalizado – processo pelo qual determinada realidade local e 

globalizada com sucesso; 

        Globalismo localizado – impacto nas condições locais das práticas transnacionais; 

        Cosmopolitismo insurgente e subalterno – resistência organizada 

transnacionalmente contra os localismos globalizados e globalismos localizados; 

        O patrimônio comum da humanidade – emergência das lutas transnacionais por 
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valores ou recursos que são tão globais como o próprio planeta; 

 

De acordo com Santos (apud Candau, 2012) , nessas quatro formas de se pensar em 

globalização, as duas primeiras dizem respeito à globalização hegemônica(de cima pra baixo) 

e as últimas contra hegemônica(de baixo), o grande desafio para os direitos humanos é sair da 

ideia do globalismo localizado(expansionismo europeu) e atingir a ideia de cosmopolitismo 

insurgente subalterno, globalização que surge de movimentos sociais e de temas que causam 

inquietude de atores sociais, não abandonando nessa reconceitualização o processo histórico 

de construção dos direitos humanos e colocando sempre a importância do diálogo 

intercultural da problemática. Assim, os direitos humanos evidenciariam o desejo de defender 

e tomar partido, dar voz às classes populares e, sobretudo, oferecer conhecimento que 

oportunizem a sua criticidade e autonomia desses grupos perante à sociedade. 

Segundo Candau (2012, p.241), “A afirmação dos direitos humanos, hoje passa 

pela necessidade de uma ressignificação desses direitos, em que a articulação entre igualdade 

e diferença e o diálogo intercultural são aspectos fundamentais [...] os processos educacionais 

são de especial relevância”. Entretanto, Munanga (2011, p.63) alerta que “Infelizmente, o 

caminho não é fácil por causa das dúvidas e resistência, tanto no meio de algumas escolas e 

de alguns educadores, como no meio da imprensa e de alguma elite intelectual. O que 

evidencia que o caminho para a inserção de um direito humano que represente realmente as 

grandes massas através da educação sofre grandes represálias e resistências de quem ocupa o 

lado superior da pirâmide socioeconômica brasileira.  

Partindo da ideia de Candau (2012), afirmamos que a educação é fundamental para 

a mudança de entendimento e postura dos direitos humanos, a educação intercultural que 

respeita e entende as diferenças que cercam a sociedade e que defendem pontos de vista das 

grandes massas que vem da subalternidade são essenciais para o processo de transfiguração.  

Munanga (2011) crê que, apesar das dificuldades que deverão ser enfrentadas para 

uma educação intercultural, para que o Brasil se desenvolva e progrida é necessário: 

Uma educação que visa não somente o domínio das teorias e novas tecnologias, que 

embora imprescindíveis não seriam suficientes, mas também e sobretudo uma 

educação cidadã orientada na busca da construção e consolidação do exercício da 

cidadania, dos princípios de solidariedade e equidade. Uma tal educação convida 

para um olhar crítico sobre as questões relacionadas com a construção de nossas 

identidades individuais e coletivas, fazendo delas uma fonte de riqueza e de 

desenvolvimento individual e coletivo. Ora, a educação habitualmente dispensada 

aos nossos jovens é enfocada geralmente numa visão eurocêntrica que além de ser 

monocultural, não respeita nossas diversidades de gêneros, sexo, religiões, classes 

sociais, “raças” e etnias, que contribuíram diferentemente na construção do Brasil de 

hoje, que é um Brasil diverso em todos os sentidos (MUNANGA, 2011, p.63). 
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É fundamental para que se tenha uma educação de qualidade, direitos humanos e 

uma educação que mostre uma história diferente da visão eurocêntrica e, para isso Candau 

(2012) afirma que a educação intercultural é fundamental para que a sociedade entenda o 

princípio da equidade e se comprometa com a construção democrática, reconhecendo grupos 

socioculturais heterogêneos que integram a sociedade.  

Nascimento e Coelho (2013) trazem uma perspectiva de norteamento para o ensino 

de uma educação intercultural, que seria a de utilizar, como base, a trajetória, o contexto 

histórico e os princípios que foram determinantes para a promulgação da Lei nº 10.639/03, 

havendo, assim, uma mudança epistemológica  no currículo, alteração em relações sociais 

fundamentais e no entendimento sobre a diferença e diversidade no Brasil, democratizando o 

saber escolar, e ocasionando, finalmente, a superação do racismo. 

O consenso entre Candau (2012) e Munanga (2011), adicionados à ideia de ensino e 

educação para a superação do racismo, propostas por Nascimento e Coelho (2013), 

confirmam que a educação para relações étnico-raciais é fundamental para a implementação 

de políticas públicas e leis antirracistas e, consequentemente, para o desenvolvimento 

intelectual e crítico do país. 

Por fim, indicamos que uma educação antirracista, consciente dos direitos humanos 

que descentralizem a visão eurocêntrica e elucidem outros lados da história e outros atores 

sociais, torna-se fundamental para uma geração que auxilia na construção de cidadãos críticos 

e conscientes do passado, que lutou e influenciou no presente, e dão sentido ao futuro. 

Sobretudo, através do diálogo e da relação professor-aluno, na construção de um 

conhecimento crítico e interessado em questões sociais, fazendo com que a sociedade se 

conscientize, auxiliando na construção de um país verdadeiramente desenvolvido. 
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1.2 Educação antirracista 

 

No subcapítulo anterior, citamos a importância de uma educação intercultural para 

a construção da sociedade ciente dos fenômenos que a cerca e como essa educação 

colaboraria para a criticidade dos alunos, auxiliando na construção de uma sociedade 

consciente sobre a sua história.  

Uma educação intercultural é o passo fundamental para o entendimento de uma 

educação antirracista, que se opõe à distinção e ao julgamento de raças. Assim, leis e políticas 

públicas e sua implementação (capacidade do governo de executar a lei), tornam-se 

fundamentais para resguardá-las no que diz respeito a sua execução.  

Recapitulando as ideias transmitidas durante todo este trabalho, para facilitar o 

entendimento da educação antirracista que serão discutidas ao longo desse capítulo, trazemos 

novamente, a Lei 10.639/03 que sinaliza a obrigatoriedade de ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira, incluindo o estudo da História da África e africanos, cultura negra brasileira e 

sua luta na formação da sociedade, mostrando a contribuição do negro na história do Brasil, 

em área social, econômica e política. 

Posteriormente à Lei 10.639/03, foi sancionada a Lei 11.645/08 indicando a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, sendo advertido 

acerca da importância desses dois grupos étnicos para a formação nacional e resgatando, 

através da educação e ensino, suas contribuições nos âmbitos sociais, econômicos e políticos 

na história da construção da sociedade brasileira (BRASIL, 2008).  

De acordo com Silva (2005), o valor de se entender conteúdos poucos valorizados 

pela sociedade visa apagar preconceitos, corrigir atitudes e ideias forjadas nas ideologias de 

racismo e branqueamento. Salienta, ainda, que o diálogo, reconstrução de discurso e estudo da 

recriação das diferentes raízes da cultura brasileira são fundamentais para uma pedagogia de 

educação antirracista. 

Para que uma educação seja antirracista, é necessária uma teoria pedagógica que 

fortaleça essa ideia e, nesse caso, de uma educação para as relações étnico-raciais, a teoria 

progressista se encaixaria nesse perfil. De acordo com Oliveira e Sacramento (2016), a 

Pedagogia Progressista contém elementos necessários para a eliminação de qualquer tipo de 

discriminação e para a transformação da sociedade, já que analisa as relações de poder, 

diferenciando não, apenas, por razões sociais e econômicas, mas ampliando pensamentos em 

todos os grupos humanos, podendo tratar a vida e trajetória de intelectuais negros como 

patrimônio cultural imaterial, valorizando seus papéis na sociedade, encorajando crianças 
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negras e inspirando crianças brancas, resultando em uma relação de respeito da criança branca 

para com a negra. 

Munanga (2011), alerta sobre dificuldades para o efetivo exercício das leis, 

dialogando com maior ênfase sobre a Lei 10.639/03, a qual indica que a formação dos 

educadores e professores, além do acesso a materiais didáticos e bibliográficos que dissociem 

a história colonial com a história africana, são fundamentais para a implementação da lei. 

Através dessas leis e numa perspectiva de que suas implementações sejam 

verdadeiramente efetivas e causem impactos positivos para a população brasileira, foi que se 

criou o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(2013, p.21) que, como medida para êxito na implementação da lei 10.639/03, coloca seis 

eixos como alicerce: 

                      1.Fortalecimento do marco legal; 

2.Política de formação para gestores(as) e profissionais da educação;                             

3.Política de material didático e paradidático; 

4.Gestão democrática e mecanismos de participação social; 

5.Avaliação e monitoramento; 

6.Condições institucionais; 

 

De acordo com o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (2013), o eixo 1 tem relação com a urgência da regulamentação das Leis 

nº 10.639/03 e nº 11.645/08 no âmbito Estadual, Municipal, e Distrito Federal e na inclusão 

do tema no Plano Nacional de Educação (PNE), enquanto que os eixos 2 e 3 dizem respeito às 

principais ações operacionais do plano que garantiria sua qualidade e continuidade durante o 

processo de implementação.  

O eixo 4 reflete a ideia de uma participação social efetiva no plano, fortalecendo a 

ideia de adequação das políticas e efetivação como política de estado.  

O Eixo 5 sugere a construção de indicadores para monitoramento e, assim, 

contribuiriam para avaliar a efetividade do plano.  

O eixo 6 evidencia a necessidade de criação de setores responsáveis, 

especificamente, para o tema étnico-raciais e diversidade nos setores municipais e estaduais 

das Secretarias de Educação. 

Posteriormente, à evidenciação destes seis eixos, percebemos que a preocupação 

de Munanga (2011), no que diz respeito ao material e a capacitação de professores, são as 

principais e mais relevantes ações, para que a educação antirracista seja executada de forma 
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efetiva.  

Ainda, Munanga (2011) declara que leis não são capazes de destruir os 

preconceitos que vêm enraizados nos sistemas culturais impostos pela sociedade humana e 

que, somente, a educação ofereceria a possibilidade de capacitar os indivíduos no que diz 

respeito ao questionamento de mitos que lhe foram impostos no processo de socialização, os 

quais indicariam a superioridade branca e a inferioridade negra. 

A partir dessa afirmação de Munanga (2011), fica claro que de nada adianta ter 

leis que reconheçam a importância dos negros e indígenas na construção do Brasil, se a 

capacitação de professores e materiais didáticos para o ensino dessas histórias não lhe forem 

fornecidos. Trata-se de uma via de mão dupla para a implementação da lei 10.639/03, na qual 

o governo viabilizaria a capacitação de gestores e professores e disponibilizaria materiais 

didáticos necessários para a construção de um novo pensamento, conhecimento e uma história 

descolonizada. Assim, entende-se que gestores e professores capacitados e subsidiados por 

materiais de qualidade tornam-se capazes de ofertar aos sujeitos um pensamento crítico sobre 

os fenômenos sociais que rondam o Brasil desde sua colonização ocorrida em 1500. 

Portanto, para que uma educação antirracista seja realmente eficaz, faz-se 

necessário um estreitamento de relações dos governos Federais, Estaduais e Municipais, com 

gestores e educadores caminhando juntos e, principalmente, existindo políticas públicas que 

colaborem com uma educação para as relações étnico-raciais.  

É de suma importância entender o contexto histórico da construção do Brasil, para 

que se mude o pensamento eurocêntrico e mostre o outro lado da história, principalmente, no 

que tange uma educação que dialogue com lutas de classes populares e mostre sua história, 

visto que é um tema fundamental para o desenvolvimento do país, no que diz respeito a 

sujeitos críticos com capacidade de pensamento e formadores de opinião. 
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Capítulo II – Análise de documentos 

 

Este capítulo busca conhecer as estratégias de combate ao racismo nos 

currículos escolares do ensino fundamental I (1º a 5ª ano) das redes públicas municipal 

e estadual da cidade de Capelinha-MG, através da leitura e análise de documentos 

legais do currículo escolar, entendendo como a educação lida com o racismo dentro do 

ambiente escolar diante de documentos destinados à educação (CBC, Regime 

Municipal de Educação, PPP, Planos de Ensino) que tratam desse assunto, quais 

estratégias adotam para o ensino e educação para relações étnico-raciais e quais 

políticas públicas antirracistas estão presentes nesses documentos. 

Para isso, este capítulo será organizado da seguinte forma: subcapítulos com 

análises de CBC, Regimento Municipal, PPP e Planos de Ensino, no qual o CBC , Currículo 

Básico Comum, será confrontado com o Plano Nacional de Diretrizes Curriculares para 

Educação das Relações Étnico-Raciais do âmbito estadual. O Regimento Municipal será 

confrontado com o Plano Nacional de Diretrizes Curriculares para Educação das Relações 

Étnico-Raciais no âmbito municipal, enquanto os PPP´s e Planos de Ensino das Escolas 

Estaduais e Municipais serão comparados entre si e confrontados com a teoria revisada 

anteriormente. 

Oliveira e Sacramento (2016,p.316) alertam que é importante salientar que 

“declarado em educação pelos documentos oficiais, nem sempre corresponde ao real, o que 

provavelmente surpreende aos leitores ao constatarem a grande lacuna entre o proposto e a 

realidade educacional observada”. A partir dessa afirmação, a ideia que se tem é que, muitas 

vezes, o que é proposto nos documentos não é executado na prática. 

 A seguir, na análise de documentos estaduais e municipais, sentenciaremos se 

esta afirmação se faz presente nas escolas analisadas em Capelinha-MG e, por uma questão 

ética, as escolas que tiveram os seus documentos analisados não terão seus nomes revelados. 
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2.1 – Resultado da análise do CBC 

 

O Currículo Básico Comum (CBC) é um documento do Estado de Minas Gerais 

que orienta o que deve “ser ensinado e construído no campo das competências cognitivas e 

socioemocionais, garantindo a formação integral do aluno: ética, estética e política” CBC 

(2014,p.6). 

Considerando que essa pesquisa documental analisa documentos de âmbito 

estadual e municipal do ensino fundamental I, é necessário que se observe as perspectivas do 

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 e, 

como o CBC abrange o âmbito estadual, analisaremos, portanto, as propostas deste âmbito 

nesse presente subcapítulo. 

O Plano Nacional de Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-

Raciais (2013,p.30), pontua o seguintes aspectos como competências do âmbito Estadual, no 

que diz respeito à educação para relações Étnico-Raciais: 

a) Apoiar as escolas para implementação das Leis n° 10.639/03 e n°11.645/2008 por 

meio de ações colaborativas com os Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-

Racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil; 

b) Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para a 

implementação das Leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08; 

c) Promover formação para os quadros funcionais do sistema educacional, de forma 

sistêmica e regular, mobilizando de forma colaborativa atores como os Fóruns de 

Educação, Instituições de Ensino Superior, NEABs, SECADI/MEC, sociedade civil, 

movimento negro, entre outros que possuam conhecimento da temática; 

d) Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que 

atendam e valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais e 

regionais da população e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das 

relações étnico-raciais; 

                                              e) Articular com o CONSED e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de 

Educação o apoio para a construção participativa de planos estaduais e municipais 

de educação que contemplem a implementação da Lei n° 10.639/03, das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

                                         de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Lei n° 11.645/08; 

                                              f) Realizar consulta às escolas sobre a implementação das Leis n° 10.639/03 e n° 

11.645/08 e construir relatórios e avaliações do levantamento realizado; 

                                              g) Desenvolver cultura de auto avaliação das escolas e da gestão dos sistemas de 

ensino por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos, 

étnico-raciais e de gênero produzidos pelo INEP; 

                                               h) Instituir nas Secretarias Estaduais de Educação equipes técnicas para os assuntos 

relacionados à diversidade, incluindo a Educação das Relações Étnico- Raciais, 

dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários para o atendimento das 

recomendações propostas neste Plano; 

                                         i) Participar dos Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-Racial. 

 

 

A ênfase dada ao CBC e a educação antirracista foi feita para as disciplinas: 

Educação Física e História. No que diz respeito à Educação Física, a capoeira deixa, no 
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documento, de ser conteúdo complementar e torna-se conhecimento pertinente ao CBC. No 

eixo de jogos e brincadeiras, o CBC (2014) propõe uma interdisciplinaridade com a disciplina 

História, para que possa potencializar o aluno a conhecer as diferenças sociais e étnicas 

culturais entre pessoas.  

Silva (2005, p.162) cita que “na medida em que esta disciplina se dedica à 

educação do corpo, incluindo dança em seu currículo é incompreensível que no Brasil deixe 

de haver sessões de danças de raízes africanas e, na área de jogos, a inclusão da capoeira”. 

Estas afirmações indicam que, muitas vezes, o conteúdo para educação antirracista não é 

proposto nos documentos e, quando são propostos, são insuficientes para suprir a demanda de 

conhecimento para a educação. 

A disciplina História traz, no eixo vida em sociedade, as grandes determinantes 

que conseguem cumprir as leis antirracistas. Sugerindo que a escola deve criar situações para 

que os alunos compreendam a diversidade, reflitam sobre o respeito e convivência e, 

sobretudo, conheçam as diversidades entre culturas e costumes dos grupos sociais CBC 

(2014).  

De acordo, ainda, com o CBC (2014), estratégias e projetos que desenvolvam a 

cooperação, respeito às diferenças, ética e cidadania, devem estar presentes nos componentes 

curriculares e, assim, o professor em concomitância com alunos e escolas trabalharão juntos 

para uma perspectiva de educação, que construam um conhecimento através da história e suas 

interdisciplinaridades, que seja possível de uma perspectiva de educação antirracista. 

De acordo com Silva (2005), a história negra e indígena não pode ser ignorada e, 

para isso, sugere uma forma para que essa disciplina seja inserida no currículo e seja efetivada 

na prática, que seria contando histórias da população negra, poemas e músicas através dos 

olhos, da visão e percepção da população negra. 

Mesmo que longe do ideal, o documento CBC (2014) cumpre o Plano de 

Implementação das Diretrizes Nacionais para a educação para as relações Étnico-Raciais 

(2013), e atua como documento que aponta perspectivas e alternativas, principalmente, na 

disciplina História para que as leis antirracistas sejam cumpridas. 
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2.2 – Resultado da análise do Regimento Municipal 

 

O Regimento Municipal é um documento que relata as perspectivas e obrigações 

do município no cumprimento de leis e educação no âmbito municipal. Neste subcapítulo, 

analisaremos se o Regimento Municipal de Ensino da cidade de Capelinha-MG, no ano de 

2017, atende ao Plano Nacional de Implementação para Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação nas Relações Étnico-Raciais (2013). 

O Plano Nacional de Implementação para Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação nas Relações Étnico-Raciais (2013, p.32), no âmbito municipal, afirma que são 

atividades pertinentes à educação: 

a) Apoiar as escolas para implementação das Leis n° 10.639/03 e n°11.645/2008 por 

meio de ações colaborativas com os Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-

Racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil; 

b) Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para a 

implementação das Leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08; 

c) Promover formação para os quadros funcionais do sistema educacional, de forma 

sistêmica e regular, mobilizando de forma colaborativa atores como os Fóruns de 

Educação, Instituições de Ensino Superior, NEABs, SECADI/MEC, sociedade civil, 

movimento negro, entre outros que possuam conhecimento da temática; 

d) Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que 

atendam e valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais e 

regionais da população e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das 

relações étnico-raciais; 

                                              e) Articular com a UNDIME e a UNCME apoio para a construção participativa de 

planos estaduais e municipais de educação que contemplem a implementação da Lei 

n° 10.639/03, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

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

Lei n° 11.645/08; 

                                              f) Realizar consulta junto às escolas, gerando relatório anual a respeito das ações 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;  

                                              g) Desenvolver cultura de auto avaliação das escolas e da gestão dos sistemas de 

ensino por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos, 

étnico-raciais e de gênero produzidos pelo INEP; 

                                             h) Instituir nas Secretarias Municipais de Educação equipes técnicas para os assuntos 

relacionados à diversidade, incluindo a Educação das Relações Étnico- Raciais, 

dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários para o atendimento das 

recomendações propostas neste Plano; 

                                        i) Participar dos Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-Racial. 

                                  
 

De acordo com Abreu e Mattos (2008), esse plano nacional propõe uma política 

de reparações, de reconhecimento e importância da população afrodescendente, sua cultura, 

sua história e sua identidade, bem como vem aumentando o interesse de reconhecimento 

desses temas nas Secretarias de Educação.  

Ocorre que, nesse Regimento Municipal, percebeu-se que essas orientações não 

são cumpridas no documento, já que inexistem citações no Regimento que insiram a educação 
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para relações étnico-raciais na busca de uma educação antirracista. 

Existe no documento, uma seção dedicada à educação quilombola, que é 

específica para a comunidade quilombola e nada integra esse grupo com outros grupos. Anjos 

(2005) cita que é importante entender que a África foi marcada por séculos de opressão, 

exploração, escravidão e foi colocada como território secundário no mundo. A partir da 

diáspora africana para o Brasil, existiram movimentos de resistência negra como os 

quilombos. A educação quilombola é destinada, apenas, aos descendentes de quilombos, 

porém na verdade, a ideia de uma educação antirracista é integrar, construir conhecimento, 

ensinar e detalhar a História Afro-Brasileira dentro da escola para todos os alunos, não sendo 

somente, uma educação quilombola. 

Com isso, o que se percebe é que o Regimento Municipal não cumpre as leis que 

criam obrigatoriedade ao ensino da história negra e indígena na escola, evidenciando uma 

precariedade no ensino para relações étnico-raciais e, por consequência, retrocedendo na 

busca para uma educação antirracista. 

A importância do cumprimento desse Plano de Diretrizes Nacionais Curriculares 

para uma Educação para Relações Étnico-Raciais (2013) é fundamental para a construção de 

uma sociedade consciente da sua diversidade e que valorize a relevância dos povos africanos 

no Brasil, entretanto, a orientação desse plano não é colocada em prática no Regimento 

Municipal. 

Portanto, o Regimento Municipal não cumpre a Lei 10.639/03 e, nem também, a 

Lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e indígena, 

respectivamente. Assim, percebe-se um não cumprimento da lei e, consequentemente, um 

passo atrás no que diz respeito à educação antirracista. 
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2.3 – Resultado da análise do Projeto Político Pedagógico 

 

Este subcapítulo irá analisar dois Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), sendo um 

de uma escola estadual e outro de uma escola municipal da rede pública de Capelinha-MG. 

De acordo com Oliveira e Sacramento (2016), o Projeto Político Pedagógico (PPP) é proposto 

em duas dimensões que possuem estreita relação; são elas: a dimensão política e a dimensão 

pedagógica. A política se compromete com interesses e necessidades dos que desfrutam da 

educação, e a pedagógica que através de finalidades e objetivos antevê necessidades e realiza 

ações educativas importantes.  

Assim, o PPP deve conter elementos do ponto de vista político que englobe 

pensamentos que cumpram as necessidades da escola, professores e alunos e relacionando 

esses pensamentos com as dimensões pedagógicas, que traz consigo estratégias de ensino que 

torne possível uma educação que conscientize os alunos acerca da sociedade em que estão 

inseridos e que seja efetiva na construção de conhecimento. 

Oliveira e Sacramento (2016, p.309) indicam que para a construção de um PPP é 

fundamental utilizar a ideia de que “A liberdade como princípio incorporado na Constituição 

Brasileira conduz a ideia de autonomia, que implica limites e possibilidades e é construído na 

interação social que tem em vista os interesses coletivos”, partindo dessa afirmação, 

declaramos que para a construção da ideia de liberdade, autonomia, limites e possibilidades 

para os alunos na elaboração de interesses coletivos é necessária a interação de escola, 

professor e aluno. Para isso, analisamos neste subcapítulo os Projetos Políticos Pedagógicos 

das escolas municipal e estadual do município de Capelinha-MG, dando ênfase no que os 

documentos dizem sobre a sua concepção de educação, concepção de escola, concepção de 

currículo e, sobretudo, o papel do professor, do aluno e da escola nessa construção de 

conhecimento, que colabora para uma educação consciente da sociedade em que está inserida 

e ,especialmente, de uma educação para as relações étnico-raciais.   

Os PPPs investigados são os usados, atualmente, pelas escolas, sendo um de 2013 

e outro 2016. Lembrando que  trata-se de uma escola municipal e outra estadual, 

respectivamente. Assim, os dados levantados podem sofrer mudanças ao longo dos anos, já 

que essa é uma pesquisa documental e os documentos são atualizados de acordo com as 

necessidades e objetivos das escolas. 

Como citado acima, os dados obtidos nos PPP´s serão focados no que os 

documentos citam como ideia de escola, aluno, professor e concepção de educação, escola, 

currículo, professor, já que ideais relatados no documento são fundamentais para o processo 
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de ensino-aprendizagem. Neste momento, faremos um levantamento de dados comuns 

referentes às duas escolas com relação à concepção de educação, concepção de escola e 

concepção de currículo. 

Concepção de educação é descrita nos PPP´s (2013) e (2016), como sendo 

responsável pela mediação de conhecimentos, tornando-se crítica à realidade, atuando como 

agente transformador da sociedade através da construção de estratégias que possibilitem a 

compreensão da totalidade da vida, engajando-se na busca de uma produção coletiva. Esse 

trabalho coletivo é essencial para a formação de sujeitos críticos e participativos, que sejam 

capazes de transformar a realidade em diferentes espaços sociais, criando um 

desenvolvimento da cidadania e liberdade consciente. 

Nessa concepção de educação, seria necessário para a busca de uma educação 

para relações étnico-raciais examinar a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que segundo 

Oliveira e Sacramento (2016), determina a inclusão da História Indígena e Cultura Afro-

Brasileira no currículo escolar, nesse ponto, seria necessário e recomendado adotar a 

pedagogia progressista como pedagogia para uma concepção de educação, que considera 

relações de poder além de desigualdades socioeconômicas atingindo diversos grupos.  

A partir dessa afirmação de Oliveira e Sacramento (2016), percebe-se que para 

que uma concepção de educação seja efetiva para relações étnico-raciais na busca por uma 

educação antirracista, a compreensão de Leis como a 10.639/03 e 11.645/08 é fundamental 

para criar estratégias que auxiliem na construção de conhecimento coletivo entre os diversos 

grupos que compõem o ambiente escolar, portanto, o trabalho de um coletivo (escola, 

professor, aluno) é fundamental para a busca de uma educação antirracista que edifique uma 

sociedade com sujeitos críticos e consciente da sociedade em que vivem, capazes de 

reconhecer os acontecimentos do Brasil e toda a história que influenciou a ideia de racismo no 

país e como podem auxiliar no combate ao racismo dentro e fora da escola. 

A concepção de escola comum nos dois PPP´s (2013) e (2016) chama a atenção, 

que é através da escola que se estimula uma educação dinâmica e renovadora que não é 

estática, com receita pronta. A escola passa por diversas situações e por material humano 

diversificado, sendo necessário entender cada um e, para isso, ela atua como agente 

transformador e oferece ao aluno um entendimento de caráter social. 

Os PPP´s (2013) e (2016) colocam como concepção de currículo o eixo de 

estrutura e organização constituindo linguagem para educação e colocando para ele a 

interação com o outro e com o mundo, evidenciando o sujeito enquanto ser histórico/cultural 

que é fruto de uma cultura e história de construção de sociedade. 
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Para os PPP´s (2013) e (2016), o professor é citado como mediador do 

conhecimento, que deve estar atento ao momento de construção social do conhecimento, 

orquestrando contribuições individuais para elevar o nível de sabedoria coletiva aos níveis 

mais elaborados, ou seja, cada ser contribui para a elaboração do conhecimento e cabe ao 

professor assimilar e relacionar o conhecimento científico com o conhecimento que cada ser 

adquiriu e traz consigo. Cabe ao aluno participar ativamente e afetivamente, adquirindo 

conhecimentos acadêmicos e gerando referenciais sócio-históricos, só assim, com a sua 

apropriação do conhecimento, o aluno se tornará um ser responsável e consciente, capaz de 

transformar a sociedade. Dessa forma, cabe à escola o papel de ser o espaço onde o aluno 

experimenta relações e interações com o mundo de maneira contextualizada, respeitando as 

transformações. Assim, interações mediadas pelo professor criarão conhecimentos 

significativos dentro e fora da escola. 

Por fim, percebemos que a ideia de liberdade, de diferenciação de classes, história 

e importância negra na construção do Brasil, só será possível, se a educação como um todo, 

for realizada de maneira conjunta: escola, professor e aluno. A ênfase que fizemos dos PPP´s 

na escola, aluno, professor e sua concepção para os mesmos, foi para que através dos planos 

de ensino que serão investigados no capítulo posterior, possamos entender , se essas escolas 

buscam, realmente, o cumprimento das leis antirracistas e, sobretudo, se os objetivos de 

habilidades a serem cumpridas ao longo do ano, obtém uma ideia de construir um saber 

baseado na relação aluno-professor em busca de uma sociedade menos preconceituosa e 

racista. 
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2.4 – Resultado da análise dos Planos de Ensino 

 

O Plano de Ensino é um documento individual de cada escola, subdivido em 4 

bimestres, no qual contém orientações relevantes para as propostas de ensino da escola ao 

longo do ano letivo. Esse Plano de ensino é dividido em eixos, habilidades e conteúdos e é de 

grande importância   para o docente no que diz respeito a direcionar e apresentar uma 

proposta de ensino relevante, que potencialize as habilidades e construa o conhecimento dos 

alunos durante o ano. Para a execução do plano de ensino, é necessário a elaboração de um 

currículo que é definido por Vasconcellos (2002, p.99) “a elaboração e realização (incluindo 

aí a avaliação) de um programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas na sala de 

aula e na escola”. De acordo com Vasconcellos (2002), para a construção do plano de ensino, 

o educador como articulador do processo de ensino-aprendizagem deve agir com 

sensibilidade, para que a ação pedagógica se desenvolva, conhecendo sujeitos, objetos e 

contexto. Assim, fica evidente que o currículo e o plano de ensino variam de escola para 

escola, atendendo suas demandas e suas especificidades.  

Os planos de ensino analisados da escola municipal e estadual da cidade de 

Capelinha-MG para o ensino fundamental I são do ano letivo de 2018. Os planos de ensino 

das duas escolas observadas contêm orientações das disciplinas: Português, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, sendo que, apenas, a escola municipal obtém orientação para a 

disciplina Artes e ambas as escolas não fornecem guia para a disciplina Educação Física.  

Em todos os anos investigados, percebe-se que a educação para relações étnico-

raciais, encontra-se na disciplina História. Fica evidente a importância de se entender a 

diversidade dos povos africanos vindos para o Brasil, suas lutas e seu valor na construção da 

sociedade brasileira, entender a questão do racismo no Brasil e como o diálogo do professor 

para com o aluno é fundamental para o entendimento da importância da história africana no 

Brasil e na construção deste país. Se a escola trabalhar dessa forma, resultará em uma 

educação cidadã que colabora para o pensamento crítico dos sujeitos no que diz respeito ao 

racismo e à história negra no Brasil. 

A escravidão no Brasil contou com negros vindos de diversas partes da África, 

existindo assim uma grande diferença dos povos em relações à liturgia e crença, e até mesmo 

sua língua e dialeto (CAPPELLI, 2016).  

Segundo Cappelli (2016, p. 329), os povos Banto e Sudaneses “influenciaram 

diretamente na nossa cultura, música, dança, religiosidade, arte e comportamento dentre 

outros aspectos importantes na formação de nossa identidade”, na qual os Bantos vindos do 
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Congo, Moçambique e Angola se espalharam por quase todo o litoral brasileiro e pelo 

interior, principalmente, Goiás e Minas Gerais, enquanto que os Sudaneses vindos do Togo, 

Nigéria e Benin se concentraram mais em regiões açucareiras da Bahia e Pernambuco.  

Abreu e Mattos (2008) afirmam que a história e cultura afro-brasileira precisam 

ser entendidas como categorias construídas ao longo da história por sujeitos e movimentos 

que trouxeram o tema ou o recriaram destacando a sua importância e elegendo esse tema 

como fundamental na discussão para uma busca de sociedade consciente de sua história e 

construção.                   

Anjos (2005) afirma que não se pode aceitar a imagem do negro ,apenas, como 

escravos ou no desempenho de atividades sem prestígio, pois o papel do negro brasileiro é 

fundamental na economia do país, na tecnologia pré-capitalista (mineração, medicina, 

agricultura, nutrição), e sua herança trazida da África constitui a mais importante matriz 

cultural e ideologia brasileira. Então, conhecer o percurso de luta e resistência desses povos e 

engrandecer a sua história como base para a construção do país deve servir de alicerce para 

uma busca de educação antirracista, que encoraje as crianças negras e proporcionem o 

respeito das crianças brancas para com a população negra que foi disposta pelo território 

brasileiro, espalhou sua identidade e cultura pelo território do país e com o seu trabalho foi 

explorado, escravizado e resistiu para a busca da liberdade. 

A investigação das escolas referentes aos dados observados, indicaram que apenas 

no eixo História, e apenas nos 2º, 3º, 4º, 5º anos do ensino fundamental foram encontrados 

resultados referentes à educação para relações étnico-raciais que tornam possíveis o 

cumprimento da Lei 10.639/03, que torna obrigatória o ensino da história e cultura afro-

brasileira na construção da sociedade brasileira. E de acordo com Abreu e Mattos (2008) 

ensinar História numa perspectiva dinâmica, crítica e histórica é utilizar o mesmo tipo de 

abordagem para se ensinar História europeia, brasileira ou africana. 

A escola estadual obteve conteúdo relatado para o 2º, 3º e 4º ano do ensino 

fundamental. Em todas as menções para a educação de relações étnico-raciais, ocorreram na 

disciplina História, no eixo vida em sociedade. Será observada então, primeiramente, o 

conteúdo e dados adquiridos na escola estadual e, posteriormente, serão relatados os dados da 

escola municipal. 

Entre as habilidades que o documento traz como objetivo de ensino para o 2º ano 

do ensino fundamental ,durante o ano de 2018, é relevante citar que compreender a identidade 

brasileira e sua formação para o estabelecimento de diferença entre os povos que constituem 

relações entre si e entender os papeis sociais que definem as relações de poder são essenciais 
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para o conteúdo proposto que seria atividades econômicas passado e presente e as relações de 

trabalho. 

Já o Plano de ensino observado no 3º ano do ensino fundamental traz, como 

habilidades determinantes, para a disciplina História, o reconhecimento da discriminação, 

preconceito, atitudes decisivas para a desigualdade social. Além de compreender que a 

diversidade étnica é fator determinante para a diversidade cultural e entender que a linguagem 

é um instrumento de mediação que resulta no respeito à diversidade etnocultural. Assim 

compreender a importância da convivência e do respeito entre diferentes grupos sociais é 

fundamental para uma educação antirracista. 

Dentre os conteúdos propostos para o 4º ano do ensino fundamental, o plano de 

ensino traz consigo determinantes para uma educação antirracista, são eles: diversidade 

etnocultural, discriminação, desigualdade social, cultura africana e indígena e convivência 

entre diferentes grupos sociais. Percebemos então que no 4º ano os conteúdos propostos 

cumprem a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena, a História da África e indígena no currículo escolar. Nesse conteúdo, 

dentre as habilidades que se pretende trabalhar com os alunos é: o reconhecimento do 

preconceito, reconhecimento de diferentes grupos que compõem a sociedade e a identificação 

de atividades econômicas que foram fundamentais para a construção da desigualdade e da 

constituição do povo brasileiro. 

A partir deste momento, analisaremos os dados do Plano de Ensino da Escola 

Municipal, na qual houve menções com relação à educação para as relações étnico-raciais 

apenas no 4º e 5º ano do ensino fundamental na disciplina História.  

O ensino da disciplina História do 4º ano contém no conteúdo povos indígenas, 

povos que construíram o estado de Minas Gerais, habilidades como identificar os povos que 

formaram Minas Gerais, transformações dos diferentes grupos sociais em diferentes épocas.  

O 5º ano traz conteúdos e habilidades pertinentes para o ano de 2018 na disciplina 

História que é a mais completa e que engloba e evidencia a educação para as relações étnico-

raciais do que as outras citadas acima. As Leis 10.639/03 e 11.645/08 são desempenhadas no 

plano de ensino verificado, e dentre as habilidades indicadas estão: 

 Identificar e valorizar as populações indígenas e quilombolas; 

 Reconhecer as influências religiosas, políticas e costumes de etnias 

formadoras do povo brasileiro na construção e caracterização da 

identidade social da cidade e do estado; 

 Caracterizar as diferentes formas de discriminação, contra grupos 
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específicos ou minorias como expressão da desigualdade social; 

 Conhecer as leis que regulamentam os direitos e deveres de todos e 

combatem atitudes de discriminação contra as diferenças e as 

desigualdades sociais; 

Essas habilidades são pertencentes a conteúdos pertinentes ao eixo de vida em 

sociedade que trazem os conteúdos: índios e africanos escravizados, casas-grandes e senzalas, 

povos vindos da África para o Brasil, resistência escrava, o Quilombo dos Palmares, as lutas 

de descendentes de africanos na atualidade contra as desigualdades o racismo e ao 

preconceito. Uma perspectiva de ensino crítica e dinâmica, citada por Abreu e Mattos (2008) 

seria de trazer datas significativas para afirmação da luta contra o racismo, apresentando 

documentos da época e relacionando com memórias da escravidão e abolição e as mudanças 

históricas que ocorreram até os dias de hoje. Assim a história e cultura afro-brasileira precisa 

ser entendida como categoria construída ao longo da história por sujeitos e movimentos que 

trouxeram o tema ou o recriaram destacando a sua importância e elegendo esse tema como 

fundamental na discussão para uma busca de sociedade consciente de sua história e 

construção. (ABREU e MATTOS 2008).  

Anjos (2005) afirma que não se pode aceitar a imagem do negro, apenas, como 

escravos ou no desempenho de atividades sem prestígio, pois o papel do negro brasileiro é 

fundamental na economia do país, na tecnologia pré-capitalista (mineração, medicina, 

agricultura, nutrição), e sua herança trazida da África constitui a mais importante matriz 

cultural e ideologia brasileira. 

No final da análise dos planos de ensino das escolas de Capelinha-MG, percebe-se 

que a Lei 10.639/03 só é efetiva na disciplina História e em alguns anos do ensino 

fundamental. A interdisciplinaridade é fundamental para que as relações étnico-raciais e o 

conhecimento da História busquem uma educação antirracista, que seja importante na 

construção de conhecimento e auxilie os alunos em um pensamento crítico, transformando a 

sociedade e agindo de maneira a combater o racismo e o preconceito, assim, entende-se que a 

consciência da história negra e da sua luta é o primeiro passo para uma sociedade menos 

preconceituosa e racista. 
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Considerações Finais 

 

Consideramos, após a análise dos documentos, que o que se pode inferir é que no 

Regimento Municipal de Ensino, as leis antirracistas não são cumpridas, em comparação ao 

Currículo Básico Comum, Projeto Político Pedagógico e Planos de Ensino, nos quais as leis 

antirracistas são implementadas.  

A educação para relações étnico-raciais é fundamental para a construção de uma 

sociedade com seres críticos, conscientes e, sobretudo, conhecedores da história da construção 

do país, da sua diversidade, da resistência e do trabalho negro, além disso, é importante que 

todos conheçam o outro ponto de vista da história que, muitas vezes, é esquecida. 

Este trabalho documental trouxe documentos com poucas perspectivas e poucos 

itens citados para a educação para relações étnico-raciais, muito influenciados pela falta de 

formação continuada, que colaboraria para o maior conhecimento dos docentes e gestores 

sobre o tema e a sua importância, enquanto sociedade consciente de sua diversidade e da 

relevância para a formação de sujeitos.  

A responsabilidade da rede pública de ensino é essencial, uma vez que o 

conhecimento ofertado por ela, prepara o sujeito para a sua inserção na sociedade. O 

conhecimento adquirido por eles, principalmente sobre questões carregadas de preconceito, 

contribui  para a construção de uma sociedade democrática, comprometida com a igualdade 

de todos, enfim a Escola, Estado e Município têm papeis fundamentais quanto a estimular os 

seus  alunos a terem pensamentos críticos e também conhecedores da história.  

Para uma educação antirracista é necessário ter uma maior capacitação de gestores 

e docentes para que, através desse conhecimento, consigam alterar documentos e, sobretudo, 

ajam de forma coletiva, fazendo com que escola, professor e aluno juntos, contribuam para 

uma educação consciente da sua diversidade, tolerante e menos preconceituosa. 

Espera-se que este trabalho, possibilite uma realização de pesquisa ainda mais 

aprofundada no tema Racismo, Educação Antirracista e Educação para Relações Étnico-

Raciais, que busque conhecer a realidade escolar através da pesquisa empírica, seja em 

observação participante e/ou em entrevista com gestores e docentes que atuam nestas redes de 

ensino, seja na pós graduação, lato senso ou no stricto senso (Mestrado e Doutorado), como 

tentativa de compreender a realidade do fenômeno social que indica ausência do trabalho 

efetivo na promoção da Educação para Relações Étnico-Raciais.  
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