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RESUMO 

 

 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso, buscou realizar uma pesquisa social, do tipo 

documental, de caráter qualitativo, que dialogou com o tema da Educação para as Relações 

Étnico-Raciais, e teve como objeto o currículo escolar de duas escolas da rede pública 

estadual, localizadas na cidade de Diamantina-MG. Investigamos como tem sido o processo 

de implementação do tema da educação antirracista nas duas escolas selecionadas enquanto 

lócus da pesquisa, e saber quais são as estratégias utilizadas para dialogar com conteúdos 

curriculares que atendam as Leis Federais antirracistas nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08. Foram 

analisados os seguintes documentos legais: Currículo Básico Comum (CBC), Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e os Diários de Classe. Essa pesquisa apresenta relevância, na 

qual, investigou-se documentos que revelaram parcialmente a realidade escolar, sobretudo, 

relacionados a implementação da Educação para Relações Étnico-Raciais, que visa 

contribuir para construção de uma sociedade mais justa, crítica e emancipada, pela qual, a 

história afro-brasileira seja conhecida, problematizada e reconhecida positivamente, e busque 

promover a equidade num país, que ainda precisa superar o racismo em todos os seus 

espaços sociais. 

 

Palavras-chave: Educação para Relações Étnico-Raciais; Currículo no Ensino 

Fundamental; Educação Antirracista; Raça e Racismo. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
Este Trabalho de Conclusão de Curso realizou uma pesquisa social, do tipo 

documental, de caráter qualitativo, desenvolveu investigação sobre o tema da Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, e teve como objeto e lócus de análise o currículo escolar do 

ensino fundamental, de duas escolas da rede pública estadual de Minas Gerias, localizadas na 

cidade de Diamantina-MG, e buscou conhecer através de análise de documentos legais 

destas unidades escolares, quais são as estratégias utilizadas para implementação e 

concretização de políticas públicas educacionais antirracistas. 

 

A Pesquisa Social, conforme GIL (1987, p.43) menciona, é um “processo que, 

utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo 

da realidade social”. Recorremos ao mesmo autor quando define Pesquisa Documental como 

a que “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 1987, p.73). Assim, 

buscamos conhecer através de documentos, quais são as estratégias de ensino antirracista que 

a rede pública estadual de ensino, nas duas escolas estaduais investigadas, localizadas em 

Diamantina-MG, tem cristalizado para atender as Leis Federais nº. 10.639/03 e nº 11.645/08. 

 

Com isso, investigamos duas escolas da rede pública estadual, localizadas na 

cidade de Diamantina-MG, uma destinada ao Ensino Fundamental I, que abrange do 1º ao 5º 

ano, inserida na região central da cidade, com capacidade para atender 523 alunos, 

distribuídos em 21 turmas, sendo dez, no turno matutino e onze, no vespertino. Para 

atendimento à demanda de alunos, contam com um quadro de funcionários, com uma equipe 

de 52 profissionais (Assistente técnico de Educação Básica, Auxiliares de Serviços de 

Educação Básica, Especialistas de Educação Básica e Professor de Educação Básica), 

segundo o seu Projeto Político Pedagógico (2016). 

 

A segunda escola está inserida em uma região periférica da cidade de Diamantina 

– MG, e atende cerca de 320 alunos do Ensino Fundamental I (abrange do 1º ao 5º ano), 

Ensino Fundamental II (abrange do 6º ao 9º ano), Ensino Médio e Educação para Jovens e 

Adultos (EJA), distribuídos em 11 salas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Para 

atendimento à demanda de alunos, contam com um quadro de funcionários, com uma 

equipe de 95 profissionais, segundo o Projeto Político Pedagógico (2014) da instituição. 
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Para identificar se essas escolas utilizam de estratégias educacionais que visam 

atender a implementação de políticas públicas de educação antirracista, analisamos os 

seguintes documentos: Currículo Básico Comum (CBC), Projeto Político Pedagógico (PPP) 

e Diários de classe de todas as disciplinas, por entender que esses documentos podem revelar 

parcialmente a realidade do currículo escolar de cada uma das instituições. 

 

Por compreender que seja necessário realizar medidas educativas de combate ao 

recismo dentro e fora da escola, tais ações tem amparo legal para efetivar a implementação 

de uma educação antirracista, buscamos conhecer as formas de diálogos dessas duas escolas 

sobre o tema Educação para Relações Étnico-Raciais, e com isso, surgem alguns 

questionamentos: Por que inserir conteúdos afro-brasileiros e de cultura indígena nos 

currículos escolares numa sociedade que se diz igual para todos? Como inserir a perspectiva 

antirracista em um currículo eurocêntrico e monocultural? A legislação antirracista vigente 

está em pleno processo de implementação nas escolas investigadas? A legislação antirracista 

atende as necessidades de combate ao racismo na escola pública, localizada numa região, 

onde segundo o IBGE (2010), pretos são majoritários, dentre o total da população do 

município de Diamantina – MG? 

 

O sistema educacional brasileiro está cristalizado numa perspectiva de sistema 

colonialista, onde não é pautada a igualdade entre os homens, essa diferença  trás como 

produto a condição de inferioridade e subalternidade para população negra, em todas as 

esferas sociais, em destaque, o campo educacional, onde essa condição de subalternizado 

impede que esse grupo tenha mobilidade educacional e social ascendentes, e aumenta o 

grave problema das desigualdades raciais e sociais em nosso país. 

 

Para que diminua este quadro é necessário implantar estratégias curriculares que 

objetivam a inclusão e representatividade da população negra no sistema educacional. 

Assim, surge o primeiro questionamento: Há espaço nas ações curriculares para desenvolver 

uma representação social emancipada da população negra? No livro “Superando o Racismo 

na Escola”, de 2005, com a organização de Kabengele Munanga, a autora Heloisa Pires 

Lima, discorre no artigo “Personagens Negros”, sobre a importância da literatura infantil, 

enquanto tradição ocidental, em criar e cristalizar enredos culturais da sociedade através da 

imaginação. Com isso, ao analisar as literaturas infantis sobre o tema das relações raciais no 

Brasil, é relatado que existem poucas obras com a presença negra, porém não são 

“invisíveis”, como descrito pela autora, a população negra está descrita na literatura com 
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abordagens associadas à escravidão, subalternidade, sofrimento e inferioridade, tendo como 

resultado dessa pedagogia escolar a “não aceitação ou negação da sua própria imagem” 

(LIMA, 2005). 

 

É necessário fazer uma análise das literaturas infantis, materiais didáticos e 

práticas pedagógicas utilizadas, buscando entender, se eles atendem a população negra ou se 

reforçam estereótipos negativos, favorecendo e cristalizando a presença do racismo na 

escola. Recorremos ainda ao livro “Superando o Racismo na Escola”, de 2005, a autora 

Nilma Lino Gomes, mostra algumas estratégias de ensino que visam superar o racismo na 

escola, no artigo intitulado “Educação e Relações Raciais: Refletindo sobre Algumas 

Estratégias de Atuação”, e também discorre sobre o fato do educador ser agente de 

transformação em conjunto com outras instituições e movimentos: 

 
Reafirmo que é preciso construir novas práticas. Julgo ser necessário que os (as) 

educadores (as) se coloquem na fronteira desse debate e que a cobrança de novas 

posturas diante da questão racial passe a ser uma realidade, não só dos movimentos 

negros, mas também dos educadores, dos sindicatos e dos centros de formação de 

professores. Quem sabe assim poderemos partir para iniciativas concretas, 

desenvolvendo projetos pedagógicos juntamente com a comunidade negra, com as 

ONG’s e com os movimentos sociais. Assim, poderemos realizar discussões na 

escola que trabalhem temas como: a influência da mídia, a religião, a cultura, a 

estética, a corporeidade, a música, a arte, os movimentos culturais, na perspectiva 

afro-brasileira. Essas e outras temáticas podem e devem ser realizadas ao longo do 

processo escolar e não somente nas datas comemorativas, na semana do folclore ou 

durante a semana da cultura (GOMES, 2005, p. 151). 

 

Assim, os professores, juntamente com a gestão escolar (diretor, supervisor e 

vice-diretor) e comunidade escolar (funcionários, alunos, pais, comunidade local) devem 

estar dispostos a mudar esse cenário onde o negro é inferiorizado/subalternizado, e pautar 

suas ações no processo ensino e aprendizagem em práticas antirracistas, buscando conhecer e 

valorizar as manifestações culturais e históricas de matriz africana. 

 

Um dos temas abordados nessa perspectiva é da Africanidade Brasileira, em que 

a autora Petronilha  Beatriz  Gonçalves e Silva, no  artigo  “Aprendizagem  e Ensino das 

Africanidades Brasileiras”, do livro “Superando o Racismo na Escola”, de 2005, conceitua 

como: 

 
Ao dizer africanidades brasileiras estamos nos referindo às raízes da cultura 

brasileira que têm origem africana. Dizendo de outra forma, estamos, de um lado, 

nos referindo aos modos de ser, de viver, de organizar suas lutas, próprios dos 

negros brasileiros, e de outro lado, às marcas da cultura africana que, 

independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia-a-

dia (SILVA, 2005, p. 155). 
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A partir dessa compreensão, Silva (2005), discorre sobre o tema e comenta sobre 

estratégias metodológicas para introduzi-lo ao currículo escolar, e quais exigências devem 

ser estabelecidas nesse processo de educação antirracista: 

 
• diálogo, em que seres humanos distintos miram-se e procedem intercâmbios, 

sem sentimentos de superioridade ou de inferioridade; 

 
• reconstrução do discurso e da ação pedagógicos, no sentido de que participem do 

processo de resistência dos grupos e classes postos à margem, bem como 

contribuam para afirmação da sua identidade e da sua cidadania (ENSLIN, apud 

SILVA, 2005, p.160); 

 
• estudo da recriação das diferentes raízes da cultura brasileira, que nos encontros 

e desencontros de umas com as outras se refizeram e, hoje, não são mais gêges, 

nagôs, bantus, portuguesas, japonesas, italianas, alemãs; mas brasileiras de origem 

africana, europeia, asiática (SILVA, 2005, p.160). 

 

O tema, Africanidade Brasileira, assim como outros acerca da educação 

antirracista, devem ter como finalidade o combate ao preconceito e a discriminação racial 

presente na estrutura social da sociedade brasileira, e, contudo, deve valorizar a cultura de 

matriz africana e afro-brasileira, tendo como resultado o empoderamento identitário, que 

promove o sentimento de pertencimento ao grupo social negro. 

 

Para que o sistema educacional brasileiro diminua esse quadro (de 

subalternidade) e se torne um sistema igual e justo, ele deverá ter como princípio norteador 

das suas ações a equidade social, reconhecendo as diferenças sociais e todo o contexto 

histórico, pelo qual, o grupo social negro brasileiro enfrentou no passado, e ainda enfrenta 

nos dias atuais. Para entendermos sobre as políticas públicas voltadas para promoção de uma 

educação antirracista, precisamos entrar no contexto histórico onde políticas compensatórias 

e redistributivas desejam reparar esses danos. Assim, discorreremos sobre questões 

referentes ao racismo, pois entendemos que é importante apresentar os fatos históricos e 

sociais que revelam a posição social da população negra e branca, em relação às diferenças 

biológicas e culturais. 

A comunidade negra enfrentou no início do período republicano brasileiro a dura 

missão de receber sua liberdade e cidadania sem nenhuma política pública que objetivava a 

inclusão de ex-escravos e seus descendentes nos quadros de ocupação e de escolarização, 

que ainda lutavam contra a marca da escravidão do passado. Além disso, foram introduzidas 

teorias, com o apoio científico, para que concretizasse a ideia de inferioridades de raças, o 

que corroborou para definir o lugar ao qual a comunidade negra ocuparia na estrutura social 
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capitalista brasileira. 

 

Para explicar os momentos históricos acerca da teoria racialista que deixou  o 

racismo enquanto fruto, iremos dialogar com as autoras Iolanda de Oliveira e Mônica 

Sacramento, que no livro Educação e Relações Raciais (2016), apresentam em fases o 

pensamento racialista científico brasileiro. A primeira fase é intitulada: "O racismo 

científico", que data do final do século XIX até 1914, nessa fase as autoras fazem uma 

síntese de como foi estabelecido o racismo científico no Brasil: 

 
O racismo científico é a fase inicial sobre a questão, caracterizada pela apropriação 

das teorias originárias da Europa de parte de intelectuais brasileiros, os quais 

consideraram a raça como fator determinante do futuro da nação e sua suposta 

inviabilidade por motivo de presença significativa, principalmente de negros na 

população (OLIVEIRA; SACRAMENTO, 2016, p. 273). 

 

Com isso, a população branca começou a se basear em argumentos científicos 

(fenótipo, tipo de sangue, antropologia física e fenologia) difundidos por  toda Europa e 

Estados Unidos para justificar a desigualdade social estabelecida na sociedade brasileira. As 

teorias racialistas tiveram muitos adeptos por todo mundo, onde acreditavam que 

características fenotípicas, morais e culturais tinham associação com o nível civilizatório e 

intelectual do sujeito. Assim, as sociedades foram divididas e classificadas em hierarquias 

raciais a partir do seu nível civilizatório, onde a Europa se encontrava no topo da 

hierarquização, considerada um modelo de civilização, e os povos africanos e indígenas eram 

encontrados na parte mais baixa da classificação, considerados inferiores. 

 

A segunda fase descrita pelas autoras é denominada: "Fase intermediária", 

onde é representada pela consolidação do ideal de branqueamento, anos 1920 – 1930: 

 
Denominada intermediária, envolve as décadas de 1920 – 1930, quando a raça não 

é mais considerada como fator exclusivo na determinação da nação, mas sim outros 

fatores, tais como as artes e, como parte destas, a literatura. Apesar desta posição, é 

neste período que se consolida o ideal de branqueamento, sua aceitação implícita e 

o aparecimento da ideia da democracia racial (OLIVEIRA; SACRAMENTO, 

2016, p. 273). 

 

Nesta fase, ocorreu um grande incentivo à imigração europeia onde se acreditava 

que a miscigenação do povo brasileiro acarretaria na "eliminação da estagnação local". Para 

políticos e cientistas racialistas, a não ascensão social e civilizatória do Brasil acontecia por 

conta da crença de que a estagnação brasileira se dava pelo grande número de negros e índios 

no país, onde esses grupos eram considerados inferiores e ditos como o problema da nação. 
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Assim, quanto mais cruzamentos entre brancos e negros, mais clara seria a população o que 

resultaria na mobilidade racial ascendente da sociedade brasileira. 

 

A terceira fase é a do questionamento sobre a democracia racial e a subordinação 

da raça à classe. Nessa fase, destaca-se o mito da democracia racial que se instalou no país, 

onde a sociedade brasileira dizia não ser racista, uma vez que os negros eram livres e sujeitos 

à mobilidade social ascendente. Outro ponto que destacavam era o fato de que o problema da 

não ascensão da comunidade negra era um problema social e não racial. Sabe-se que 

qualquer problema da sociedade, podendo ser econômico, de religião, de sexo, de etnia, etc., 

é um problema social, pois está inserido na sociedade, mas não podemos usar esse termo 

para justificar o racismo, como cita o autor Kabengele Munanga (2013): 

 
Em outros termos, todos os problemas da sociedade são sociais, inclusive os 

preconceitos e discriminações raciais que constituem apenas uma das modalidades 

do social. Por isso, é incorreta a expressão "o preconceito contra negro no Brasil é 

um problema social e não racial", pois todos os problemas da sociedade, incluído o 

preconceito racial, são problemas sociais. As  pessoas querem dizer, está claro, que 

a o preconceito racial no Brasil é provocado pela diferença de classe econômica e 

não pela crença na superioridade do branco e na inferioridade do negro. O que é a 

voz do mito da democracia racial brasileira, negando os fatos às vezes tão 

intrigantes da discriminação racial no cotidiano do brasileiro (MUNANGA, 2013, 

p.166). 

 

A quarta e última fase descrita pelas autoras é a "Fase da Autonomia da raça em 

relação à classe social", onde destacam a produção de Carlos Hasenbalg, que questiona sobre 

a legitimidade de explicar a o racismo através da categoria classe. A categoria classe por si 

só não explica o racismo, pois vemos que o que determina o racismo na sociedade brasileira 

a "marca", ou seja, as características físicas determinam privilégios ou a ausência deles. A 

partir de estudos, esse mito foi desvendado, deixando  claro que uma categoria não explica a 

outra (OLIVEIRA; SACRAMENTO, 2016, p. 274). 

 

Após todo esse contexto histórico descrito, onde todas as afirmações da 

sociedade republicana brasileira tentavam legitimar o preconceito velado em diversas 

formas, e ao mesmo curso essas teorias não se sustentavam, o racismo persistiu até nos 

tempos atuais. Mesmo sem fundamentos científicos e sem embasamento biológico, o 

racismo está concretizado na sociedade atual, de forma velada ou direta. Kabengele 

Munanga (2013) descreve sobre o racismo no Brasil: 

 
[...] temos bastante dificuldade para entender e decodificar as manifestações do 

nosso racismo à brasileira, por causa de suas peculiaridades que o diferenciam das 

outras formas de manifestações do racismo. [..] O fenômeno chamado racismo tem 
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uma grande complexidade, além de ser muito  dinâmico no tempo e no 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 por meio de uma 

única definição, ora por meio de uma única receita de combate (MUNANGA, 

2013, p.165). 

 

A desigualdade social encontra na categoria raça, uma importante variável que 

justifique a relevância de promoção de política pública, que supere as demandas sociais das 

populações negra e indígena. Destacamos a variável escolaridade, que pode ajudar na 

compreensão de saber o quanto é desigual o nosso país, principalmente, quando a questão é 

sobre a ausência de oportunidade de mobilidade social ascendente para população negra. 

Mesmo com o advento de políticas universais de acesso ao ensino público na educação 

básica, ainda é baixa a média de anos de escolaridade apresentada pelos negros se comparada 

aos dos brancos (IBGE, 2010). 

 

Essa baixa média de anos de escolaridade de negros é uma questão social que 

merece ser combatida, em razão da maioria da população brasileira ser negra, e se essa 

maioria está em posição desfavorável se comparada a população branca, legitima- se a 

implantação de políticas públicas que busquem a equidade entre os dois contingentes raciais, 

como citado no Plano Nacional de Implementação das Relações Étnico-Raciais (2013, p.50). 

O Censo IBGE de 2010 indicou o aumento do número de autodeclarantes negros e uma 

redução no número de autodeclarantes brancos, evidenciando que a população brasileira, é, 

em sua maioria, negra, e que a população com algum fenótipo negróide, que antes se 

declarava branca passou a se declarar como preta ou parda, utilizando sua autodeclaração de 

"marca". As autoras Oliveira e Sacramento (2016, p.277) citam as possíveis causas dessa 

mudança:  

 É possível que esta alteração tenha ocorrido como consequência da atuação do 

movimento negro e da intensificação das discussões provocadas pelas políticas 

públicas para a promoção da população negra na última década do século XX e 

nesta primeira década do século XXI. Sugere-se que tais fatos possam ter provocado 

maior rigor de parte dos declarantes, na busca de suas origens raciais (OLIVEIRA; 

SACRAMENTO, 2016, p.277). 

 

 

Hasenbalg (Apud Oliveira; Sacramento, 2016) realizou investigação no 

Programa Nacional de Pesquisas Contínuas por Amostra de Domicílios da Fundação IBGE 

(PNAD), entre as décadas de 1970 a 1990, e no cruzamento entre as variáveis: renda, gênero, 

escolaridade, classe e cor, os dados trouxeram informações sobre a presença do racismo 

cristalizado na estrutura social da sociedade brasileira, e que os sujeitos negros estão sempre 

em desvantagens em relação aos sujeitos brancos, independente da variável analisada: renda, 
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escolaridade, gênero ou classe. 

 

A partir das questões apresentadas, percebemos os efeitos e produtos resultantes 

do processo escravocrata, que deixou sequelas na sociedade classista no Brasil: o racismo 

velado e as desigualdades sociais presentes no cotidiano brasileiro. O Estado tem o dever de 

intervir e reparar os danos sofridos por grupos vítimas da política do ideal de branqueamento 

e do mito da democracia racial, e deve reverberar em ações de políticas públicas, que 

intervêm em todas as esferas, educacionais, culturais, políticas, religiosas e sociais, visando 

ampliar o sentido de cidadania plena a todos os brasileiros. Assim, foram criadas leis que 

buscam dar representação da população negra e indígena brasileira, nas ações curriculares da 

educação básica, surgindo, então, as Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08, a saber se 

as escolas públicas da rede estadual de ensino, na cidade de Diamantina – MG, tem 

implementado estas duas legislações antirracistas em suas atividades curriculares? 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Geral 

 
Conhecer a realidade do processo de implementação do ensino antirracista na 

rede pública estadual de Minas Gerais, no Ensino Fundamental, através da análise de 

documentos legais: Currículo Básico Comum (CBC), Projeto Político Pedagógico (PPP) e 

Diários de Classe, de duas escolas localizadas no Município de Diamantina – MG. 

 

 

1.1.2 Específicos 

 
Saber quais estratégias de ensino nas redes públicas investigadas estão voltadas 

para atender a Educação para Relações Étnico-Raciais. 

 

Investigar documentos substantivos: Currículo Básico Comum, Projeto Político 

Pedagógico e Diários de Classe, de duas escolas estaduais, localizadas no Município de 

Diamantina – MG, e analisar se atendem ao Plano Nacional de Diretrizes Curriculares para 

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

e Africana.. 
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Refletir sobre as ações curriculares da rede estadual de ensino do Estado de 

Minas Gerais, através da análise das duas escolas selecionadas, e saber quais medidas podem 

seguir para atender plenamente as deliberações da Lei Federal nº. 10.639/03 e da Lei Federal 

nº. 11.645/08. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Este Trabalho se justifica por três razões: pessoais, políticas e acadêmicas. As 

razões pessoais se referem às questões vivenciadas nas disciplinas de “Estágio Obrigatório” 

e na disciplina “Educação, Diversidade e Relações Étnico-Raciais”. Nos estágios 

presenciamos questões relacionadas ao racismo velado, e em algumas observações, notamos 

a ausência do conteúdo antirracista nas aulas. A disciplina eletiva contribuiu para o 

conhecimento sobre a história e cultura afro-brasileira, e como o racismo se instalou na nossa 

sociedade, a partir do colonialismo e da justificativa teológica e científica das teorias 

racialistas. Com isso, veio a necessidade de aprofundar sobre o tema buscando conhecer os 

currículos escolares de duas escolas da rede pública estadual e os documentos que norteiam 

as suas ações. 

 

As razões políticas deve-se ao interesse de contribuir, corroborar e juntar-se a 

luta por uma sociedade mais justa, crítica e emancipada, onde a história afro-brasileira seja 

conhecida, problematizada e reconhecida positivamente. Contribuindo para a construção de 

um país que tenha superado o racismo em todas as suas esferas. 

 

Pela razão Acadêmica, buscamos a possibilidade de realização futura de 

formação continuada Lato Senso, e Stricto Senso, em cursos de Mestrado e Doutorado, 

assim esse trabalho contribuiu para iniciarmos os estudos acerca do campo e do tema das 

Relações Étnico-Raciais, corroborando para nosso interesse em aprofundarmos em estudos 

futuros. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 
Este trabalho de conclusão de curso caracteriza-se por ser uma Pesquisa Social, 
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do tipo Documental, de caráter Qualitativo. Recorremos a Gil (1987, p.43) que entende 

“pesquisa como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico”, 

que tem como objetivo central “descobrir problemas”, a partir do uso de procedimentos 

científicos. O autor compreende Pesquisa Social como “processo que, utilizando a 

metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade 

social”. Gil (1987, p.73) compreende por Pesquisa Documental a coleta de dados através de 

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

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. 

 

Com isso, o trabalho desta pesquisa busca analisar, conhecer e investigar as 

estratégias utilizadas para a implementação da Educação para Relações Étnico-Raciais, em 

escolas da rede pública estadual na cidade de Diamantina – MG. Para tal, analisaremos os 

documentos que norteiam e revelam parcialmente a realidade e o cotidiano escolar: Currículo 

Básico Comum, Projeto Político Pedagógico e Diários de Classe, de duas Escolas Estaduais 

do Município de Diamantina – MG, em duas escolas que oferecem o Ensino Fundamental I. 

 

Para realizar as análises dos documentos, optamos por selecionar algumas 

questões norteadoras, como: As Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08 são cumpridas 

nos documentos analisados? Nas bibliografias dos Projetos Políticos Pedagógicos 

mencionam sobre as Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08? Nos diários de classe das 

escolas investigadas, aparecem descrições de diálogo com conteúdos afro-brasileiro e 

indígena? Nos diários de classe contém algum relato sobre adoção de conteúdos que visam 

combater o racismo e atender as legislações antirracistas? 

 

Selecionamos referencial teórico sobre Educação para Relações Étnico- Raciais, 

e dividimos o capítulo teórico em dois capítulos, no primeiro, encontra-se dados sobre 

histórico da implantação das leis antirracistas, e no segundo, dados sobre Educação na 

perspectiva da Interculturalidade Crítica, questões sobre a experiência de implementação da 

Lei Federal nº. 10.639/03, e quais são as demandas e estratégias para implementar a 

legislação antirracista. 

 

Realizamos ida ao campo de investigação, nas duas escolas selecionadas 

enquanto lócus da pesquisa, e solicitamos autorização das respectivas direções, que 

atenderam prontamente, entregamos uma declaração de autorização para realização de 

pesquisa, assinada pelo nosso orientador, na qual, esclarece a finalidade da pesquisa 
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documental, e quais documentos seriam investigados. Não tivemos nenhum problema para 

realizar essa ação de pesquisa, tendo em vista que a escolha destas duas unidades escolares, 

também deve-se a realização do nosso período de Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental. 

 

Fizemos a leitura dos documentos legais investigados nas próprias unidades 

escolares, e buscamos coletar dados inseridos nestes documentos, que revelam a presença de 

aspectos relacionados à Educação para Relações Étnico-Raciais. 

 

No capítulo de apresentação dos resultados, dividimos em três subcapítulos, na 

seguinte sequência: Projeto Político Pedagógico (PPP), Diários de classe e Currículo Básico 

Comum (CBC). 
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2  REVISÃO TEÓRICA 

 
Neste capítulo apresentaremos uma revisão teórica sobre a História da Legislação 

Antirracista, e também recorremos à exposição da Educação contra o racismo, baseada na 

Interculturalidade Crítica, e levantamos questões sobre a experiência de implementação da 

Lei Federal nº. 10.639/03, e quais são as demandas e estratégias para implementar a 

legislação antirracista? Para discorrermos sobre esses temas é necessário entender sobre o 

planejamento escolar, como ele acontece, suas definições e níveis. Julgamos relevante 

apresentar o histórico de construção política que resultou na legislação antirracista, que tem 

no movimento negro, um protagonista de ação, que desestabilizou o ethos branco dos 

currículos escolares da educação básica brasileira. 

 

 

2.1 Deliberações da Legislação antirracista na Educação Básica brasileira 

 
No ano de 2001, em Durban, África do Sul, ocorreu a III Conferência Mundial 

Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. A partir desse 

encontro, a população negra brasileira passou a ter algumas reivindicações históricas sendo 

atendidas. Em 2003, foi criada, na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), na qual, teve a 

questão racial incluída como prioridade na pauta de políticas públicas, e tornou-se um 

avanço nas discussões das relações raciais no Brasil. 

 

O que representou a SEPPIR: 

 
A SEPPIR é responsável pela formulação, coordenação e articulação de políticas e 

diretrizes para a promoção da igualdade racial e proteção dos direitos dos grupos 

raciais e étnicos discriminados, com ênfase na população negra. (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 (BRASIL, 2013, p. 9). 

 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

que passou a ser Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), foi criada em 2004, pelo Ministério da Educação, e tinha como meta estabelecer 

uma arquitetura institucional para enfrentar as múltiplas dimensões da desigualdade 

educacional do país. Seu surgimento buscou o desenvolvimento e implementação de 

políticas de inclusão educacional, que consideraram as especificidades das desigualdades 
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brasileiras, assegurando o respeito e a valorização dos múltiplos contornos, evidenciados 

pela diversidade étnico-racial, cultural, de gênero, social, ambiental e regional do território 

nacional, e dentre outras ações que constituíram ampliação das políticas públicas focais de 

caráter racial, relacionamos as seguintes: 

 
A resolução CNE/CP nº 03/2004, homologada em 17 de Junho de 2004 e publicada 

no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de Junho de 2004, instituíram-se as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O Parecer CNE/CP 

nº 03/2004, aprovado em 10 de Março de 2004 e homologado em 19 de Maio de 

2004 pelo Ministério da Educação, expressa que as políticas de ações afirmativas, 

no campo educacional, buscam garantir o direito de negros, negras e cidadãos 

brasileiros em geral ao acesso em todas as etapas e modalidades de ensino da 

Educação Básica, em ambiente escolar com infraestrutura adequada. (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 (BRASIL, 2013, p.10)). 

 

Muller e Coelho (2013) comentam em seu artigo “A lei nº. 10.639/03 e a 

formação de professores: trajetória e perspectivas”, que essa legislação é parte de um 

conjunto de políticas de ação afirmativa, que tem intuito de reparar os erros históricos 

cometidos contra a população negra, e que tiveram a sua história silenciada na descrição da 

história nacional. A Lei Federal nº. 12.288, art. 1º, inciso VI, define Ações Afirmativas 

como: “programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a 

correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades” 

(BRASIL, 2010, p. 1). 

 

Enquanto medida reparatória ou compensatória, sobretudo, a Lei Federal nº. 

10.639/03 é uma Ação Afirmativa, e 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 prevê as seguintes ações: 

 
a) Incorporar os conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

Brasileira e Africana em todos os níveis, etapas e modalidades dos sistemas de 

ensino; 

 
b) Criar Programas de Formação Continuada presencial e a Distância de 

profissionais da educação, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História da África e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

 

 
c) Realizar levantamento, no âmbito de cada sistema, da presença de conteúdos de 

Educação das Relações Étnico-Raciais e do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, como estabelece a Resolução CND/CP nº 01/2004; 
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d) Fomentar a produção de materiais didáticos e paradidáticos que atendam ao 

disposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e às 

especificidades regionais para a temática; 

 

 
e) Adequar as estratégias para distribuição dos novos materiais didáticos regionais 

de forma a contemplar ampla circulação e divulgação nos sistemas de ensino 

(BRASIL, 2013, p. 31-32) 

 

 

Dentre as ações/medidas estatais, 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 menciona que cabe ao Governo 

Estadual apoiar a implementação das Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/2008 nas 

escolas, bem como orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação sobre 

a implementação dessas leis. O Governo Estadual também deve promover e distribuir 

materiais didáticos e paradidáticos para atender e valorizar as especificidades locais e 

regionais da população e do ambiente, que visam ao ensino e a aprendizagem para relações 

étnico-raciais. 

 

Sobre as ações/medidas relacionadas ao Governo Municipal, o mesmo 

documento prevê, sobretudo, para atender às Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08, os 

municípios têm como principais atividades, apoiar as escolas para a implementação do 

ensino antirracista; orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação; 

promover formação dos quadros funcionais do sistema educacional; distribuir materiais 

didáticos e paradidáticos para atender e valorizar as especificidades locais e regionais da 

população e do ambiente visa promover o ensino e a aprendizagem das Relações Étnico-

Raciais; gerar relatório anual sobre os estudos das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; participar dos Fóruns de Educação e 

Diversidade Étnico-Racial. 

 

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 (2013) sinaliza que as Coordenações Pedagógicas, através do Planejamento de 

Curso/Aula e do Projeto Político-Pedagógico, têm maior interface entre o trabalho docente e 

as instituições de ensino, na perspectiva de estabelecer um ensino antirracista, e indica ações 

essenciais que essas coordenações pedagógicas podem seguir: 
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a) Conhecer e divulgar o conteúdo do Parecer CNE/CP nº 03/2004 e a Resolução 

CNE/CP nº 01/2004 e das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 em todo o âmbito 

escolar; 

 
b) Colaborar para que os planejamentos de curso incluam conteúdos e atividades 

adequadas para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de acordo com cada etapa e 

modalidade de ensino; 

 

 
c) Promover junto aos docentes reuniões pedagógicas a fim de orientar para a 

necessidade de constante combate ao racismo, ao preconceito racial, e à 

discriminação racial, elaborando em conjunto estratégias de intervenção e 

educação; 

 

 
d) Estimular a interdisciplinaridade para a disseminação da temática no âmbito 

escolar, construindo junto com os (as) professores (as) e profissionais da educação 

processos educativos que possam culminar seus resultados na Semana de 

Consciência Negra e/ou no período que compreende o Dia Nacional da 

Consciência Negra, 20 de Novembro; 

 

 
e) Encaminhar, ao (à) gestor (a) escolar e/ou responsáveis pela gestão municipal 

ou estadual de ensino, situações de preconceito racial, racismo e discriminação 

racial identificados na escola.” (BRASIL, 2013, p. 40-41) 

 

 

Consideramos essencial conhecer sobre as normatizações sobre a realização de 

uma pedagogia antirracista, desta maneira, docentes, gestores e servidores podem ter 

orientações de como elaborar práticas curriculares para o ensino de uma pedagogia que 

combata ao racismo e a discriminação racial. 

 

 

2.2  Planejamento Escolar, uma realidade pedagógica antirracista em plena construção. 

 

Neste subcapítulo pretendemos dialogar sobre a construção de um planejamento 

escolar que atenda a uma educação antirracista, e inicialmente, recorremos a Vasconcellos 

(2002), que compreende no Planejamento Escolar, um aspecto teórico-metodológico que 

permite cristalizar ações educativas em diferentes níveis de abrangência, tais como: 

 
Planejamento do Sistema de Educação, que corresponde a um planejamento em 

nível nacional, estadual ou municipal; o Planejamento da Escola, que visa a 

dimensão pedagógica, comunitária e administrativa da escola; o Planejamento 

Curricular, compreende-se pela proposta geral de aprendizagem nos diversos 

componentes curriculares; o Projeto de Ensino e Aprendizagem, visa o aspecto 

didático entre o professor e a sala de aula; o Projeto de Trabalho, são projetos com 

tempo determinado desenvolvidos na escola de maneira interdisciplinar; o 
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Planejamento Setorial, dialoga com cursos, departamentos, áreas, direção, 

coordenação/supervisão, orientação e secretaria (VASCONCELLOS, 2002, p. 95-

96). 

 

 

Como já mencionado, o Planejamento da escola tem como abrangência as 

dimensões pedagógica, comunitária e administrativa, e como nos diz Vasconcellos (2002): 

 
Trata-se do que chamamos de Projeto Político Pedagógico (ou projeto educativo), 

sendo o plano integral da instituição. Compõe-se de Marco Referencial, 

Diagnóstico e Programação. Envolve tanto a dimensão pedagógica, quanto a 

comunitária e administrativa da escola (VASCONCELLOS, 2002, p. 95). 

 

Como se trata de um documento que apresenta todas as características 

administrativas, e tem as suas intenções pedagógicas frente ao currículo, e ações à 

comunidade escolar, justificamos a escolha deste tipo de documentos para realização desta 

pesquisa. 

 

É essencial afirmar que o planejamento escolar, em todos os seus níveis de 

abrangência, torna-se num processo determinante, que está relacionado com o fazer, e resulta 

em práticas do cotidiano escolar. Assim, a escola a partir do seu planejamento revela qual o 

tipo de educação que desejar atingir e oferecer aos seus educandos, e ainda, apresentar quais 

sãos as suas finalidades de ensino. Vasconcellos (2002) diz que o tipo de educação que a 

escola assume deve estar claro, mas que: 

 
[...] entendemos que a educação escolar é um sistemático e intencional processo de 

interação com a realidade, através do relacionamento humano baseado no trabalho 

com o conhecimento e na organização da coletividade, cuja finalidade é colaborar 

na formação da educação na sua totalidade - consciência, caráter, cidadania -, tendo 

como mediação fundamental o conhecimento que possibilite o compreender, o 

usufruir ou o transformar a realidade (VASCONCELLOS, 2002, p. 98). 

 

Além da criação de um planejamento que atenda as demandas citadas acima pelo 

autor, a escola deve pensar em um planejamento que potencialize o diálogo entre escola e 

sujeitos, promovendo uma educação plural e intercultural que atenda ao ensino com e para as 

diferenças. Vera Candau (2012), no artigo “Diferenças culturais, interculturalidade e 

educação em direitos humanos”, traz os conceitos das palavras “diferença e igualdade”, que 

segundo a perspectiva dos professores participantes de sua pesquisa, e o que ficou 

claramente evidenciado é que a palavra “diferença” sempre é atribuída à algum contexto 

negativo e nunca é valorizada, como relata a própria autora: “Somente em poucos 

depoimentos a diferença é articulada a identidades plurais que enriquecem os processos 

pedagógicos e devem ser reconhecidas e valorizadas” (CANDAU, 2012, p.239). 
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Uma educação pautada pela equidade social, que deve dialogar, principalmente, 

com as diferenças, valorizando-as e destacando as diferentes culturas, conforme na educação 

intercultural citada por Candau (2012): 

 
[...] a educação intercultural é concebida hoje como um elemento fundamental na 

construção de sistemas educativos e sociedades que se comprometem com a 

construção democrática, a equidade e o reconhecimento dos diferentes grupos 

socioculturais que os integram. [...] a interculturalidade fortalece a construção de 

identidades dinâmicas, abertas e plurais, assim como questiona uma visão 

essencializada de sua constituição. Potencializa os processos de empoderamento, 

principalmente de sujeitos e atores inferiorizados e subalternizados, e a construção 

da autoestima, assim como estimula os processos de construção da autonomia num 

horizonte de emancipação social, de construção de sociedades onde sejam 

possíveis relações igualitárias entre diferentes sujeitos e atores socioculturais 

(CANDAU, 2012, p. 242- 245). 

 

Candau (2012) organiza em quatro categorias, a definição de educação 

intercultural, são elas: sujeitos e atores; saberes e conhecimentos; práticas socioeducativas e 

políticas públicas. Destacamos a quarta categoria, Políticas Públicas, onde os processos 

educacionais dialogam com o contexto político-social: 

 
A perspectiva intercultural crítica reconhece os diferentes movimentos sociais que 

vêm se organizando, afirmando e visibilizando questões identitárias. Defende a 

articulação entre políticas de reconhecimento e de redistribuição, não 

desvinculando as questões socioeconômicas das culturais e apoia políticas de ação 

afirmativa orientadas a fortalecer processos de construção democrática que 

atravessem todas as relações sociais, do micro ao macro, na perspectiva de uma 

democracia radical (CANDAU, 2012, p. 246). 

 

Compreendemos a partir da contribuição e esclarecimento de Candau (2012), que 

as unidades e currículos escolares, comprometidos com a transformação social, devem adotar 

um modelo de educação que atenda o ensino com e para a diferença, pautado por uma 

educação intercultural crítica que dialogue com as diferenças e combata as manifestações de 

racismo, preconceito, discriminação e violência. 

 

Dentre o modelo de diálogo junto as diferenças étnico-raciais, recorremos a 

Nilma Lino Gomes (2012) que nós diz sobre a demanda curricular de introdução obrigatória 

do ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras nas escolas da educação 

básica. Este exercício docente exige mudança de práticas que busquem a descolonização dos 

currículos da educação básica e do ensino superior, em relação à África e aos conteúdos 

culturais afro-brasileiros. A autora também sugere que é necessário realizar mudanças de 

representação e de práticas curriculares, que exigem questionamentos sobre os lugares de 

poder, e sobre quem ocupa os espaços de privilégios. 
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Muller e Coelho (2013) corroboram nesta exposição ao tema sobre diálogos com 

as diferenças étnico-raciais no currículo escolar, quando analisam a proposta da LDB 

(substituição do artigo 26 A pela Lei Federal nº. 10.639/03, que prevê a Educação das 

Relações Étnicas Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e História e 

Cultura Africana), que deveria ser desenvolvida através de conteúdos, atitudes e valores, a 

serem estabelecidos pelas instituições de ensino, e aos seus professores, com apoio e 

supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas. 

 

Outro ponto que deve ser problematizado relaciona-se as dificuldades e 

demandas de implementação da Lei Federal nº. 10.639/03. A implantação e a implementação 

são interdependentes, ou seja, quando uma política é implantada, como a Lei Federal nº. 

10.639/03, são determinadas ações para que, ao se articularem, permitem a sua 

implementação. Nesse sentido, Gomes (apud MULLER e COELHO, 2013) esclarece que: 

 
O início de toda e qualquer política pública atravessa por um momento inaugural, 

uma etapa de representação de uma perspectiva que se abre a sociedade, 

denominada implantação. [...] Depois dessa etapa inaugural é a capacidade política 

de execução de um plano, projeto que leve à sua prática por meio de providências 

concretas, denominado implementação. (GOMES, 2012, p. 26, apud. MULLER; 

COELHO, 2013, p.39). 

 

A Lei Federal 12288/10 sobre o Estatuto da Igualdade Racial, Seção II, Da 

Educação, legitima a importância da Lei Federal nº. 10.639/03: 

 
Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da 

população negra no Brasil, observado o disposto na Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. § 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra no 

Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua 

contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural 

do País. § 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial 

e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o 

cumprimento do disposto  no caput deste artigo. 

 

Para que a implementação da Lei Federal nº. 10.639/03 seja de fato efetiva, é 

preciso que os docentes tenham um melhor acesso ao melhor conhecimento sobre o assunto 

e, para isso, é necessário que políticas públicas de ampliação de formação continuada 

sejam oportunizadas. Mas não cabe somente ao professor “procurar” essa formação. É 

necessário, também, que pesquisas e materiais didáticos, que foram distribuídos pela 

SEPPIR as redes públicas e privadas, saiam das estantes e armários e se tornem ferramenta 

de aprendizado e de apoio aos docentes. Muller e Coelho esclarecem sobre os impactos desta 
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medida de ensino antirracista na formação inicial e continuada de docentes: 

 
A análise de seus impactos a partir de pesquisas no campo da educação e relações 

raciais, mobilizações sociais deveriam ser considerados para se projetar uma 

sociedade efetivamente inclusiva. Entre essas ações, podemos destacar: repensar os 

objetos de estudos nas pós-graduações, especialmente aqueles realizados por 

professores da Educação Básica para que esses reflitam a realidade na qual atuam; 

inclusão de itens expressivos nos instrumentos de avaliações das IES e de cursos 

que levam em consideração a admissão desta temática nas matrizes curriculares; 

interlocução das IES com as demandas da Educação Básica no tocante ao tema 

como aspecto relevante das avaliações das IES pelo Inep; ampliação na oferta de 

cursos de Especializações aos professores da rede pública de ensino voltados para a 

temática, sobretudo com garantia de participação, sem prejuízos financeiros para os 

docentes, e dentro de sua carga horária de trabalho; acréscimo na oferta de vagas 

aos professores da rede pública de ensino nos mestrados e doutorados dos 

programas de pós-graduações e inclusão da temática em suas linhas de pesquisas; 

aumento na oferta de Cursos de formação pedagógica aos docentes do Ensino 

Superior para a discussão do enfrentamento pedagógico nos cursos superiores, 

especialmente nas licenciaturas nas IES; utilização de livros, material didático ou 

qualquer outra forma de expressão que contenha expressões de prática de racismo 

cultural, institucional ou individual na Educação Básica e no Ensino Superior; e 

ampliação de editais nas agências de financiamento para investigação dessa 

temática, entre outros (MULLER; COELHO, 2013, p.51). 

 

Compreendemos que o campo da Educação para Relações Étnico-Raciais está 

consolidado enquanto espaço epistemológico, significativamente, acumulou neste início de 

século XXI, após a promulgação da legislação educacional antirracista, uma gama de 

produções que revelam os caminhos pedagógicos para desenvolver um ensino antirracista. A 

questão que mobiliza a realização de pesquisas como esta, é saber quais têm sido as 

estratégias de docentes e gestores, para realizar práticas curriculares de ensino antirracista? A 

oferta de formação continuada, ou seja, cursos de aperfeiçoamento e de especialização, sobre 

o tema da Educação para Relações Étnico- Raciais, têm alcançado aos profissionais das redes 

públicas e privadas de ensino? 

 

 

  



 

 

 

26 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Apresentamos neste capítulo os resultados da coleta de dados em duas escolas 

públicas da rede estadual, localizadas na região central e periférica da cidade de Diamantina 

– MG. A análise documental consistiu em leitura do Projeto Político Pedagógico das escolas, 

do Currículo Básico Comum e dos Diários Escolares de todas disciplinas. Entendemos que 

esses documentos retratam o cotidiano escolar e das ações do professor junto ao currículo. 

 

Este capítulo consistirá em subcapítulos com denominados pelas análises do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), dos Diários de classe e do Currículo Básico Comum 

(CBC). Onde os documentos serão confrontados com o Plano Nacional de Implementação 

das Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais e com a teoria 

revisada nesta pesquisa. 

 

3.1 Análise do Projeto Político Pedagógico: 

 
No Projeto Político Pedagógico da escola localizada na região central, datado do 

ano de 2016, fala que “A temática História e Cultura Afro-brasileira e indígena é, 

obrigatoriamente, desenvolvida, no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no 

ensino de Arte, Literatura e História do Brasil”. 

 

Ainda no referido Projeto Político Pedagógico (2016), dentro da categoria 

titulada como “Outros Projetos” há o Projeto Interdisciplinar – Consciência Negra. No 

Cronograma de eventos, no mês de Novembro há o Dia Nacional da Consciência Negra que 

objetiva “tratar da importância e valorização da cultura afro-brasileira na escola, [...] 

promover apresentações artístico-culturais herdadas da cultura afros, conscientizando os 

alunos para a preservação dessas origens” físicos (PPP, 2016, p.68- 70). São responsáveis 

pelo evento: direção, professoras para uso da biblioteca, professor de Ensino Religioso, 

professores de Educação Física, professor eventual, professores regentes e alunos. 

 

Embora no Projeto Político Pedagógico fale sobre História e Cultura Afro- 

brasileira e indígena, bem como menciona sobre um projeto interdisciplinar sobre o dia da 

Consciência Negra, não há, nas referências do PPP da Escola, nenhuma referência específica 

sobre as relações étnico-raciais e/ou cultura afro-brasileira, e nem sobre as Leis Federais nº. 

10.639/03 e nº. 11.635/08. A presença da responsabilidade do projeto de novembro, ser 
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direcionada a alguns atores, sobremaneira, ao docente de ensino religioso, revela que há uma 

predileção ao tema Educação para Relações Étnico- Raciais, pela perspectiva de realização 

do Projeto Semana pela Vida, projeto que tem tido data de culminância no mês de novembro, 

e quando participamos da ação deste projeto, no momento do nosso estágio supervisionado, 

não presenciamos quaisquer ações voltadas ao dia da consciência negra ou a Educação 

antirracista. Este pode ser um dado que nos revela a presença do racismo, de maneira 

naturalizada, que negligencia qualquer ausência das práticas culturais que promovam um 

diálogo com as diferenças étnico-raciais. Ao adotar esta postura, a comunidade escolar é 

vítima do racismo institucionalizado da referida unidade escolar investigada. Qual tem sido a 

posição da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais frente a esta cristalização do 

racismo institucional? Docentes e Gestores desta unidade escolar não tiveram oportunidade 

de acesso a formação continuada em Educação Relações Étnico-Raciais ou a Rede Pública 

Estadual é ausente nesta questão? 

 

Já no Projeto Político Pedagógico da escola situada na parte periférica da cidade, 

datado do ano de 2014, não foi encontrado nenhuma referência bibliográfica sobre as 

Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como nenhuma 

citação ou menção sobre Educação das Relações Étnico-Raciais e/ou Educação antirracista. 

 

O PPP da escola deve trazer quais são os objetivos que aquela instituição 

pretende desenvolver, e qual é o tipo de educação que irá oferecer para sua comunidade. 

Conforme Vasconcellos nos lembra: “[...] o plano integral da instituição, compõe-se de 

Marco Referencial, Diagnóstico e Programação, envolve tanto a dimensão pedagógica, 

quanto a comunitária e administrativa da escola” (VASCONCELLOS, 2002, p.95). 

 

Entre estas dimensões, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das escolas 

investigadas estão aquém de implementar o ensino antirracista no currículo, e entendemos 

que o caráter eurocêntrico e monocultural das práticas curriculares, contribuem para 

manutenção do racismo. 

 

 

3.2 Análise dos Diários de Classes 

 
Devido à digitalização dos diários escolares, e apenas o professor regente ter 

acesso ao mesmo, a análise foi realizada nos diários manuais, que, segundo a direção das 
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duas unidades escolares investigadas, são apenas um resumo das atividades ministradas pelas 

professoras regentes. Todos os diários escolares, com todas as disciplinas inclusas, do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental I foram analisados, minuciosamente, nas duas últimas 

semanas de Novembro de 2018. 

 

Embora previsto no Projeto Político Pedagógico da escola localizada na região 

central da cidade de Diamantina – MG, nos diários escolares dos professores regentes não há 

nenhuma aula relacionada à cultura de matriz africana ou indígena, e também não há 

cumprimento do projeto interdisciplinar sobre o dia da Consciência Negra. 

 

Na escola localizada na região central da cidade de Diamantina – MG, conta no 

seu quadro de docentes, com três professores de Educação Física que aqui representamos 

como Professor 1, Professor 2 e Professor 3. O professor 1 ministra aulas para 5º ano, 3º ano 

e 2º ano do Ensino Fundamental I. O professor 2 ministra aulas para 4º ano, 2º ano e 3º ano 

do Ensino Fundamental I. E o professor 3 ministra aulas para o  5º ano e 1º ano do Ensino 

Fundamental I. 

 

Nos diários escolares do professor 1, há uma aula com tema “brincadeiras 

africanas” para as turmas do 5º ano, 3º e 2º ano. Para as turmas do 3º ano, há também seis 

aulas sobre o maculelê. Nos diários escolares do professor 2, há oito aulas sobre o maculelê 

em todas as turmas (4º ano, 3º ano e 2º ano). Já nos diários escolares do professor 3, não há 

nenhuma atividade relacionada à cultura de matriz africana para nenhuma das turmas. Os 

Diários Escolares em questão (do professor 3) ainda não estavam totalmente preenchidos, 

faltando as atividades referente aos meses de Outubro e Novembro de 2018. 

 

Na escola localizada na região periférica, não foram encontradas aulas e/ou 

atividades relacionadas ao tema. Quando conversado com uma das professoras, ela relatou 

ter ministrado aulas sobre o Dia da Consciência Negra, mas ainda não tinha registrado no 

Diário de Classe. Se lançarmos a hipótese de que a população negra localiza-se nas 

periferias das cidades brasileiras, a referida escola ignora a presença de seus alunos pretos e 

pardos, que devem ser a maioria do total de discentes, e os conteúdos que poderiam ter maior 

relevância e representação de identidade racial, não são dialogados nas práticas curriculares, 

e o caráter monocultural do currículo eurocêntrico não atende a realidade social dos alunos 

pretos e pardos da comunidade da unidade escolar investigada. 
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O Diário de Classe é um documento onde há registros do cotidiano curricular 

escolar, onde os professores descrevem quais os temas foram dialogados e os seus objetivos. 

Em suma, o que relatamos foi a ausências dos temas que buscamos, revela descumprimento 

das Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico- Raciais, assim como a 

discrepância entre os temas ditos serem abordados no PPP, e os temas que realmente são 

abordados no cotidiano escolar, relatados pelo Diário Escolar. 

 

 

3.3 Análise do Currículo Básico Comum (CBC) 

 
O Currículo Básico Comum é um documento norteador do Estado de Minas 

Gerais, que pretende contribuir com os professores para o desenvolvimento das 

competências do sujeito: 

 
[...] que os alunos consolidam as competências fundamentais de que necessitam 

para avançar em seus estudos, com sucesso, desenvolvendo habilidades intelectuais 

e criando atitudes e comportamentos necessários para a vida cidadã (MINAS 

GERAIS, 2014, p.6). 

 

O documento traz uma perspectiva sobre o processo de ensino- aprendizagem e 

como eles devem ser orientados em consideração da diversidade cultural como ponto de 

partida inclusiva: 

 
O reconhecimento da diversidade, além de ser a essência dos princípios da 

democracia e da estética, é também uma das diretrizes da educação nacional. O 

ensino terá que considerar a cultura local, regional – própria de um grupo social –, 

bem como a cultura universal, ou seja, o saber cultural, historicamente acumulado 

como patrimônio da humanidade. Por isso, é necessário dialogar com a diversidade 

cultural e a pluralidade de concepções de mundo, posicionando-se diante das 

culturas em desvantagem social, compreendendo-as na sua totalidade. Esse 

princípio desafia os educadores a desenvolver uma prática pedagógica que 

possibilite educação de qualidade social, independentemente da classe social, do 

grupo étnico a que pertencem os alunos (MINAS GERAIS, 2014. p.14). 

 

O Componente Curricular História, considera o “desenvolvimento da habilidade 

de pensar historicamente, de relacionar ao passado e ao presente” (MINAS GERAIS, 2014, 

p.177). Assim, a disciplina História traz no Eixo 2 - Vida e Sociedade, os Conteúdos: 

Diversidade etnocultural; Discriminação; Desigualdade social; Cultura africana e indígena; 

Convivência entre diferentes grupos sociais; Relações políticas, direitos e deveres, e tem 

como Competências e Habilidades: 

 
2.6 Reconhecer a discriminação e o preconceito como atitudes que reforçam a 

desigualdade social. 
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2.6.1 Perceber e valorizar as diferenças individuais e de grupos, a partir do 

conhecimento da história familiar, das pessoas da escola, da localidade e/ou do 

bairro. 

 
2.6.2 Reconhecer que a diversidade étnica contribui para a produção e 

diversificação cultural. 

 
2.6.3 Compreender que o preconceito pode se manifestar através do tratamento 

diferenciado entre pessoas, a partir da observação de situações do cotidiano 

escolar. 

 
2.6.4 Compreender as linguagens como instrumento de mediação para o 

desenvolvimento de atitudes de respeito à diversidade etnocultural 

 
2.6.5 Compreender a importância da convivência e do respeito entre diferentes 

grupos sociais (MINAS GERAIS, 2014, p.177). 

 

Compreendemos que o CBC (2014) é um documento de orientação para 

unidades escolares, para que os seus atores sociais (docentes e gestores) tenham acesso as 

possibilidades de construção de um currículo escolar, que se aproxime da realidade dos seus 

discentes. O que este estudo revela que nas escolas investigadas, o diálogo com as diferenças 

étnico-raciais está ameaçado, seja pela negligência, pelo descompromisso, pelo 

desconhecimento do campo das Relações Étnico-Raciais, e pela presença do racismo 

institucional. Mesmo que na escola localizada na região central, dois docentes tenham 

dialogado com práticas culturais brasileiras de matriz africana. Seria importante acompanhar 

estas ações docentes, e buscar saber se o docente problematiza a questão da Educação para 

Relações Étnico-Raciais ou apenas anuncia a prática conteudista enquanto manifestação 

folclórica, sem promover reflexão, problematização e emancipação sobre o tema aos seus 

educandos? 

 

Necessário que se amplie o campo de investigação e realizar uma pesquisa 

fenomenológica e dialética com os atores sociais envolvidos nas ações curriculares destas 

referidas escolas da rede pública estadual, localizadas na cidade de Diamantina – MG. É 

preciso conhecer outra parcela desta realidade, que não foi possível realizar nesta pesquisa, 

em razão de ser um trabalho de conclusão de curso de graduação, e pela necessidade de 

tempo reduzido e recorte objetivado ao tema, a pesquisa, a metodologia e ao referencial 

teórico. Pretendemos continuar nossos estudos neste campo, através da formação continuada, 

em curso lato senso, e depois em curso stricto senso, de mestrado e doutorado, e assim, 

contribuir para interpretação sobre a realidade de implementação das legislações antirracistas 

nas unidades escolares da rede pública estadual, na cidade de Diamantina – MG.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As análises dos documentos investigados neste trabalho de conclusão de curso 

revelaram que são mínimas as iniciativas e práticas que atendam a promoção de uma 

Educação para Relações Étnico-Raciais no currículo do Ensino Fundamental I de duas 

unidades escolares investigadas em Diamantina – MG. 

 

Entre os documentos investigados, o Currículo Básico Comum, da rede pública 

Estadual de Minas Gerais, em comparação aos Projetos Políticos Pedagógicos e aos Diários 

de Classe das unidades escolares, apresenta dados que se aproximam de uma tentativa de 

cumprimento das Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08 e ao Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais e o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A análise destes documentos revela 

a hipótese de que a falta de formação continuada em Educação antirracista, entre os docentes 

e gestores, favorece a manutenção do status quo do currículo monocultural e eurocêntrico 

das unidades escolares investigadas. 

 

Nossa pesquisa reafirma a tese de Silva (2005) que diz: Currículo é poder, e o 

caráter eurocêntrico do currículo das duas escolas investigadas é notório. Acreditamos que 

seja preciso considerar o que Moura e Candau (apud MINAS GERAIS, 2014) compreendem 

ser currículo: 

 
Conjunto de experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 

permeadas pelas relações sociais, [...] articular vivências e saberes dos alunos com 

os conhecimentos historicamente acumulados, [...] para construir as identidades 

dos estudantes (MOURA; CANDAU; apud. MINAS GERAIS, 2014). 

 

Como ficam as experiências de discentes pretos e pardos que tem contato com as 

práticas culturais brasileiras de matriz africana? Elas não seriam significativas para serem 

dialogadas em sala de aula? O conhecimento acumulado historicamente pela população 

negra não merece espaço no currículo escolar da Educação Básica nas unidades investigadas 

em Diamantina – MG? 

 

Lembramos que esta investigação aconteceu na gestão anterior do Estado de 

Minas Gerais (2015 a 2018), que indicou programas e medidas em política pública 

educacional, voltadas a combater o racismo e a intolerância religiosa, então, por que as 

unidades escolares investigadas, em Diamantina – MG  isentaram-se de dialogar com o 
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ensino antirracista? A medida de política educacional não alcançou todo o território do 

Estado de Minas Gerais? As escolas localizadas na região central do Estado foram 

privilegiadas com formação continuada de docentes e gestores para Ensino Antirracista? 

Como ficaram as escolas e profissionais das outras regiões do Estado de Minas Gerais? O 

racismo só se manifesta em regiões centrais e nas periferias urbanas? As regiões rurais e 

afastadas dos grandes centros urbanos estão isentas da manifestação do racismo? Qual é o 

papel da universidade pública nesta ação de promoção e implementação de formação 

continuada para docentes e gestores, que atenda a especificidade da Educação das Relações 

Étnico-Raciais? 

 

Entendemos que uma pesquisa junto aos docentes e gestores, poderá revelar 

quais foram as razões dessa realidade excludente, preconceituosa que naturaliza as práticas 

racistas no currículo monocultural escolar. Recorremos a Oliveira e Sacramento (2016) que 

nos revela o compromisso de um currículo antirracista em promover ações de uma pedagogia 

progressista, que busque oportunizar a presença de valores civilizatórios africanos e 

indígenas, que devem ser problematizados em conjunto a outros conteúdos acumulados na 

história da humanidade. Somente assim, podemos ter um currículo que contemple e valorize 

os diferentes saberes, valores e produções históricas acumuladas por toda a humanidade. 

 

Consideramos que seja essencial, necessária e emergencial, a oferta de formação 

continuada em Educação para Relações Étnico-Raciais aos docentes e gestores das unidades 

escolares investigadas. Lançamos a hipótese de que ao ter conhecimento sobre a presença 

das formas sutis e diretas, das quais, o racismo se manifesta, estes servidores públicos devem 

corroborar com a elaboração e execução de ações curriculares que promovam a 

implementação das Leis Federais nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08, que, contribuirão para 

conhecimento sobre as práticas do racismo na sociedade brasileira, e vise a formação de 

cidadania plena aos brasileiros, desde a educação básica. 
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