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Prefácio

O curso Uniafro: Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar inte-
gra as ações realizadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações 
Raciais e Educação (Nepre), da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). Apresenta-se em consonância às demandas sociais por uma po-
lítica de formação inicial e continuada de docentes, visando à efetivação 
de educação das relações étnico-raciais em todos os níveis de ensino. O 
presente curso, em particular, está voltado à formação continuada de pro-
fessoras e professores que atuam na Educação Básica. Trata-se de um curso 
de aperfeiçoamento, que se realiza na modalidade a distância, composto 
por cinco módulos: Módulo I: Educação a distância e ambientes virtuais 
de aprendizagem; Módulo II: Concepções e Diretrizes da educação das 
relações étnico-raciais; Módulo III: Educação das Relações Étnico-Raciais 
e Currículo no cotidiano escolar; Módulo IV: História e cultura afro-bra-
sileira; Módulo V: Projeto de Intervenção no processo educativo. Cada 
um deles foi elaborado na expectativa de que possa subsidiar o percurso 
de formação e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas que contemplem o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileira e africana na educação escolar. Recomendamos, enfaticamente, 
estudo dos conteúdos, realização das atividades proposta, bem como atenta 
leitura do Guia do Curso e do Guia de Estudo pertinente a cada módulo 
(que também serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendiza-
gem). Nestes estarão disponíveis informações e orientações importantes 
e necessárias durante todo o processo de realização do curso. Desejamos 
que cada módulo seja compreendido como fundamental no processo de 
construção da trajetória de sucesso no curso, de modo que cada cursista 
possa estudar e aprofundar os conteúdos, vivenciando, assim, uma rica e 
consistente experiência formativa.

Candida Soares da Costa 
Coordenadora do Nepre
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Introdução

Professor(a), apresentamos neste módulo, Educação das Relações Étnico-Ra-
ciais e Currículo no cotidiano escolar elementos que poderão contribuir para o 
desenvolvimento de uma educação antirracista. O módulo está dividido em três 
tópicos que trazem discussões teóricas voltadas para a reflexão sobre o racismo, 
que ainda é tão presente nos ambientes escolares. Apresenta também algumas 
proposições para intervenção no cotidiano escolar, no sentido de contribuir com 
a educação escolar na efetivação do necessário processo de construção de pontes 
para o reconhecimento da importância das contribuições negras na sociedade 
brasileira, tão clamada por diferentes setores sociais.

O primeiro tópico, intitulado “Educação e relações raciais no cotidiano escolar”, 
tem como objetivo geral: refletir sobre as relações raciais no ambiente escolar e 
estimular intervenções individuais e coletivas contra atitudes preconceituosas.

No segundo tópico apresentamos algumas reflexões sobre as duas dimensões 
que os currículos assumem no contexto escolar: a formal e a oculta. Neste texto, 
cujo título é Currículo escolar e o Projeto Político-Pedagógico, propomos também 
algumas reflexões sobre o projeto politico-pedagógico, principalmente, o de cada 
unidade escolar em que o cursista esteja lotado. 

Já no terceiro tópico o módulo traz como propósito discutir sobre a prática 
pedagógica do professor e da professora em sala de aula, sob o ponto de vista das 
relações raciais. Nesse sentido, busca: contribuir para a promoção da igualdade 
racial nas escolas brasileiras, pautando a implementação da Lei n. 10.639/2003, 
que estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira 
e africana na educação básica; e propiciar aos profissionais da educação reflexões 
acerca do seu papel como agente mediador de ações que promovam a construção 
de uma educação comprometida com a diversidade étnica-racial.

Como proposta para o final do módulo, convidamos você, cursista, a refletir so-
bre o processo de avaliação dos estudantes, levando em conta, as relações raciais. 
O objetivo geral da unidade nos convida a refletir sobre a história da avaliação 
brasileira, para que possamos entender como, durante muito tempo, sua forma 
serviu como um aparato classificatório de alunos, e como podemos utilizar a 
avaliação enquanto instrumento de perspectiva emancipatória. 
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Relações raciais e educação:  
desafios enfrentados pela  
população negra brasileira 

Durante décadas, dados de pesquisas de cunho sociológico realizadas no 
Brasil vêm demonstrando que a população negra do país sempre amargou 
uma grande desvantagem socioeconômica em relação à população branca. 
Mesmo nas camadas mais desprovidas de bens materiais, os negros são 
vítimas de prejuízos.

Na concepção de Costa (2013, p. 62), essa estratificação social baseada 
na cor se dá na educação em decorrência da perversidade do racismo, pois, 
“[...] mesmo brancos e negros vivenciando condição social indesejável, a 
situação da população negra se apresenta como uma realidade mais dura”. 

As condições desfavoráveis em que a população negra foi submetida 
desde a colonização do Brasil não eram problematizadas, pois, o que pre-
valecia e ainda prevalece no imaginário social é o discurso da igualdade. 
De acordo com Costa (2013), esse é um discurso que foi preconizado pelo 
pensamento liberal e que correspondia ao sucesso ou fracasso enquanto 
questão de mérito individual. 

No entanto, quais foram as condições que o Estado ofereceu para que a 
população negra estivessem em igualdade com relação à população bran-
ca? Costa (2013, p. 72) contribui afirmando que já a Constituição de 1824 
firmou o direito de igualdade a todos ao estabelecer, no Art. 6º, a definição 
de brasileiros: os que fossem nascidos no Brasil, quer fossem ingênuos, ou 
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libertos, ainda que o pai fosse estrangeiro, desde que o mesmo não residisse 
no país por serviço de sua Nação. 

Vale destacar, no entanto, que, historicamente, o reconhecimento da 
população negra se tem configurado com enormes contradições: a análise 
de Costa (2013, p. 73) sobre o texto constitucional afirma que: 

Se por um lado, no aspecto legal, os negros, definidos como ingênuos e 
libertos, foram alçados à condição de cidadãos, por outro, essa mesma 
Constituição impôs limites e circunscreveu essa suposta cidadania a um 
limite geográfico de nascimento, que não implicou garantia de exercício de 
usufruto de direitos. Isso se explica tanto no interior à própria Constituição 
com relação ao voto quanto no que se refere à educação. 

Ainda segundo a citada autora, no que se refere ao voto, o Art. 94 da 
Constituição de 1824 dava esse direito somente às pessoas do sexo mascu-
lino e que tivessem uma renda liquida anual mínima de duzentos mil réis, 
por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Porém, às mulheres e 
negros, independentemente de sua condição social, era proibido participar 
do processo eleitoral: 

A Constituição de 1824 é veemente quanto à proibição aos negros do exer-
cício de votar e ser votado, ainda que libertos e, portanto, cidadãos, sob o 
aspecto legal. Definia-se, portanto, o lugar que se lhes era determinado 
na sociedade brasileira, isto é, entre os desvalidos. (COSTA, 2013, p. 73).

No que diz respeito ao direito à educação, a 1ª Constituição Imperial ga-
rantiu a “A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos”. (BRASIL, 
1824, Art. 179, Inciso XXXII). Vale ressaltar que em relação à população 
negra, cidadãos eram somente os livres ou libertos. Entretanto, esse direito 
adquirido foi praticamente extinto pelo Decreto nº 1.331-A, de 1854, aprova-
do enquanto regulamento para a reforma do ensino primário e secundário 
do Município da Corte. Numa época em que o contingente populacional de 
analfabetos era predominantemente composto por negros, essa legislação, 
ao invés de proporcionar maiores possibilidades de ensino, tratou de impe-
dir ou dificultar o acesso e permanência dos negros aos bancos escolares. 

Costa (op cit, p. 77) destaca que, no Art. 69 esse Decreto estabelece: “Não 
serão admittidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas:

§ 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas.

§ 2º Os que não tiverem sido vaccinados.

§ 3º Os escravos”. 
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Com base na análise na legislação do século XIX, Costa (2013) assinala 
ainda que a restrição do acesso da população negra se estendeu do ensino 
regular ao ensino destinado à população adulta. Segundo ela, em 1878, 
foi instituída a criação de cursos noturnos para adultos masculinos nas 
escolas públicas de instrução primária do município da Corte, através do 
Decreto nº 7.031–A, do dia 6 de setembro de 1878, autorizando a admissão 
de negros, desde que livres ou libertos. Entretanto, a autora observa que, 
somada às dificuldades peculiares que os estudantes do ensino noturno 
teriam de enfrentar, os negros interessados em frequentar a escola teriam 
de cumprir protocolo de exigências e os entraves burocráticos que lhe eram 
impostos, conforme segundo a autora, 

[...] os negros interessados em frequentar tais escolas teriam de efetuar 
suas matrículas somente mediante superação de acentuados entraves de 
cunho burocrático. (COSTA, 2013, p. 77).

Para a autora, com tal legislação pode-se até pensar num discretíssimo 
avanço na sede do Império brasileiro, em comparação à reforma Couto 
Ferraz de 1854. Porém, a autora conclui que, se analisados sob a perspectiva 
qualitativa, tendo as duas legislações como parâmetro, possivelmente não 
ocorreu qualquer avanço nos resultados educacionais dos negros naquele 
período, tanto em função da restrição contida no primeiro decreto quanto 
dos entraves burocráticos do segundo. 

Com relação à Reforma Couto Ferraz de 1854, Araújo e Silva (2005, p. 68), 
consideram que, como as escolas primárias estavam abertas aos negros 
libertos, desde que fosse proveniente de famílias de alguma posse, uma 
pequena porcentagem de ex-escravos poderia ter sido beneficiada com a 
educação escolar formal. 

Do ponto de vista da educação formal, Costa (2013) ressalta que a in-
serção do negro foi ocorrendo, ainda que de forma limitada, pressionada 
pelas históricas transformações (sociais e econômicas) e em decorrência 
das demandas dos movimentos sociais, particularmente do movimento 
social negro. Considera, no entanto, que, de 1981 a 1969, não se encontra 
em quaisquer das constituições brasileiras: 

[...] menções voltadas à perspectiva de se reconstruir socialmente o pa-
ís, no sentido de se redefinir e transformar as condições de descaso e de 
exclusão às quais o Estado brasileiro havia relegado a população negra. 
(COSTA, 2013, p. 81).

Ainda segundo a mesma autora, somente a partir de 1988, com a aprova-
ção da nova Constituição, é que ocorreram avanços significativos. A legisla-
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ção aprovada naquele ano, e ainda vigente, definiu como um dos objetivos 
da nação brasileira, “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(BRASIL, 1988, Art. 3º Inciso IV), e como um dos princípios que regem as 
relações internacionais o “[...] repúdio ao terrorismo e ao racismo” (BRA-
SIL, 1988, Art. 4º, Inciso VIII). No que se refere aos direitos individuais e 
coletivos, definiu “[...] a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” (BRASIL, 1988, 
apud COSTA, 2013, p. 90). 

Costa considera ainda que: 

[...] pela primeira vez na história do Brasil e de suas constituições, o Estado 
brasileiro considera, em perspectiva positiva, as diversas origens de povos 
e culturas sobre as quais se fundou a Nação, ao determinar que o ensino da 
História do Brasil leve “em conta as contribuições das diferentes culturas 
e etnias para a formação do povo brasileiro”. (BRASIL, 1988, Art. 242, § 1º, 
apud COSTA, 2013, p. 90).

A Constituição de 1988 define, em seu Art. 6ª, a educação como um 
direito social e, em relação à cultura, estabelece que o “[...] Estado prote-
gerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, 
e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” 
(BRASIL, 1988, Art. 215, § 1º). No que tange ao patrimônio cultural 
brasileiro, determina o tombamento de “[...] todos os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos” 
(BRASIL, 1988, Art. 216, § 5º) e, em seu Art. 68, garante aos remanes-
centes de quilombos o direito à propriedade definitiva de suas terras. 
Ainda em relação à educação, atribuiu à União competência privativa 
de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Assim, em 20 
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de dezembro de 1996, o Estado brasileiro aprovou a Lei n. 9.394, que 
estabeleceu as diretrizes e bases da educação brasileira, prescrevendo 
como um dos princípios da educação escolar brasileira a “Igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola. (BRASIL, 1996, Art. 
3º, Inciso I). Costa (op cit.) destaca que, embora a Constituição Federal 
de 1988 (CF/1988), tenha determinado obrigatoriedade do ensino da 
História do Brasil levar em conta as contribuições das diferentes culturas 
e etnias para a formação do povo Brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação não avança em termos de sua competência no que se refere 
ao já disposto na CF/1988.   

Para Costa, as diretrizes foram elaboradas sem fornecer orientações à 
educação escolar no sentido de possa contribuir para a elaboração de um 
imaginário social que rejeite as antigas concepções raciais, bem como o 
racismo, presente em todas as instâncias da sociedade. A autora considera 
que, sob essa perspectiva, a LDB subsidiou a preservação de costumes e 
práticas educativas sociais favoráveis ao racismo, que têm se prolongado 
ao longo dos tempos, gerando consequências negativas imensuráveis 
ao processo de reconhecimento das populações negras e indígenas em 
perspectivas positivas. Considera, ainda, que, desse modo, não se con-
tribuiu para construção de condições acolhedoras de permanência da 
criança negra no ambiente escolar, deixando-a exposta aos mecanismos 
intraescolares que interferem em seu desempenho escolar, na construção 
de sua autoestima e de sua autoimagem. 

Mecanismo dessa natureza também foi detectado por Paulino (2013), em 
pesquisa realizada em duas escolas públicas de Cuiabá, consideradas, am-
bas, em condições materiais precárias. Ele identificou que a escola utilizava 
de artifícios para expulsar os alunos, principalmente aqueles que estavam 
à margem da sociedade. Dentre os mecanismos identificados, o autor 
destaca o modo de constituição das turmas e a não informação do total 
de vagas disponíveis para preenchimento no período de remanejamento, 
como tipos de mecanismos seletivos de alunos. A ocultação de vagas visava 
que houvesse seu preenchimento não publicizadas por meio de indicações 
políticas ou por alunos de capital social mais elevado, culminando com a 
dificuldade de acesso, principalmente aos alunos negros. Paulino (2013) 
também observou que a maioria dos alunos que frequentava a escola mais 
precária já havia tentado matricular-se em outras instituições escolares, 
principalmente na escola menos precária, sem sucesso. 

Denúncias sobre racismo no cotidiano escolar não são recentes. Igual-
mente a luta para que a educação escolar contribua para o reconhecimento 
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da importância da população negra. No que se refere às denúncias Costa 
(2013, p. 94), afirma que fatores como: “[...] precariedade da educação es-
colar [...], currículo, formação docente, cotidiano escolar no qual estavam 
presentes inúmeros processos discriminatórios” foram denunciados por 
estudiosos, pesquisadores e representantes de entidades do movimento 
negro, por ocasião do Seminário O Negro e a Educação, que aconteceu 
em 1986, ocasião em que denunciavam as consequências sociais de uma 
educação racista e apontavam para novas perspectivas a partir de relatos 
de experiências voltadas à inserção no currículo de conhecimentos rela-
cionados à população negra e à África. No que se refere à luta pela inserção 
de conhecimentos sobre África e sobre os africanos na diáspora e seus 
descendentes, a autora ressalta que, em 1998, o Deputado Federal Paulo 
Paim propôs, ao Conselho Nacional da Educação, a inclusão da disciplina 
“História da África” nos currículos da educação básica e dos cursos de gra-
duação, como componente curricular obrigatório, mas que tal proposta 
não logrou parecer favorável. No ano seguinte, em 1999, a deputada Esther 
Grossi, em coautoria com o deputado Bem-Hur Ferreira, propuseram à 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, “O projeto de Lei 259/1999, que 
dispunha sobre a obrigatoriedade da inclusão, no currículo, da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira” (COSTA, 2013, p. 96)”. De acordo com a 
autora, após quatro anos de tramitação esse projeto foi transformado na Lei 
10.639, e sancionada pelo Presidente da República, em 9 de janeiro de 2003.

A citada Lei alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 
9394/1996) para “[...] incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obriga-
toriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003). 
Nesse sentido, incluiu na LDB os artigos 26-A, especificando os currículos 
a serem trabalhados no âmbito de todo o currículo escolar, e 79-B, determi-
nando a inclusão do dia 20 de novembro no calendário escolar, como o “Dia 
Nacional da Consciência Negra”. Essa decisão não só resgata a contribuição 
dos negros na construção e formação da sociedade brasileira, como também 
propicia uma educação mais justa e igualitária. No sentido de ampliar a 
legislação de modo a contemplar o reconhecimento da população indíge-
na, a Lei 11.645/2008, alterou o artigo 26-A, determinando a inclusão “no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008). Vale destacar que a 
Lei nº 11.645/2008 não teve a função de revogar a Lei nº 10.639/2003.
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Atividade 1 
a. Você já vivenciou alguma situação de preconceito contra estudantes negros 

no ambiente escolar ou teve notícia de algum ocorrido? Qual foi a reação das 
pessoas? Relate e comente o fato ocorrido, expressando sua opinião a respeito.

b. Na sua unidade escolar, existe algum projeto cujo objetivo é trabalhar a imple-
mentação da LDB nº 9394/1996, considerando as alterações nela efetuadas 
pela Lei n. 10.639/03 e pela Lei n. 11.645/2008? Relate como esse projeto 
está sendo desenvolvido. 

c. Apresente uma estratégia pedagógica para intervir em situação de racismo 
na escola. 

Breve reflexão sobre o currículo 
Iniciaremos nossa reflexão a partir das duas dimensões que o currículo 

assume no contexto escolar: a formal, caracterizada pelos registros e docu-
mentos que são produzidos na escola, como o Projeto Político-Pedagógico, 
a Grade escolar, os planejamentos, os diários, as provas etc. Já a informal, 
também denominada de currículo oculto, se realiza nas relações interpes-
soais que ocorrem no cotidiano escolar.

Em qualquer que seja a dimensão, o currículo tem sido historicamente um 
instrumento de concretização do controle social que, sob muitos aspectos, 
contribui para a discriminação de classe social, raça, sexo, gênero religião etc. 

Os rituais organizados pela escola para manter a disciplina: filas para 
entrar na sala e para o lanche, cadeiras enfileiradas, silêncio em sala de aula, 
dentre outros, também constituem mecanismos de controle. Porém, nem 
sempre eles são aplicados com o mesmo rigor a todos os alunos. Na maio-
ria das vezes, “[...] comportamentos considerados inadequados, quando 
realizados por crianças negras, podem ser qualificados como positivos se 
feitos por crianças brancas” (SILVA JR.; DIAS, 2011, p. 22). 

Esses mesmos autores relatam que em uma entrevista realizada por Vera 
Lúcia Neri da Silva (2002), uma professora classificou uma criança negra 
como “difícil”, pelo fato de ela sempre querer fazer tudo, querer auxiliá-la na 
sala. Porém, esse mesmo atributo foi utilizado como positivo ao se referir 
a uma aluna branca na mesma situação.

Recentemente, em uma das minhas experiências como professor da 
disciplina de Estágio Supervisionado, visitei uma escola com o objetivo 
de acompanhar duas estagiárias do curso de graduação, e presenciei uma 
cena que, infelizmente, ocorre com muita frequência. Uma aluna negra foi 
apontada por uma colega branca como a responsável pelo sumiço de um 
lápis. A professora, também branca, insistia com a criança negra, para que 
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ela devolvesse o material para a colega. Mesmo após 
várias afirmações de que não havia pego o lápis, a 
criança negra teve que abrir o estojo para provar 
sua inocência. Após isso, a professora simples-
mente silenciou. Na concepção de Silva Jr. e Dias 
(2011, p. 25): 

Calando-se, as professoras acabam contribuindo para 
a perpetuação de práticas discriminatórias, colaborando 
para que, de um lado, crianças negras, em sua maioria, cresçam tímidas, 
temerosas e envergonhadas de si mesmas, e, de outro lado, as instituições 
educacionais continuem sendo ambientes que não as acolhem, negando 
insistentemente sua história e cultura, sem protege-las contra a violência 
da discriminação e do preconceito raciais. Acrescente-se a isso o fato de 
que o silêncio colabora para que crianças brancas cresçam acreditando na 
superioridade que a brancura lhes possibilita. 

O currículo oculto permeia os espaços escolares e dissemina todo tipo de 
estereótipo, levando muitos professores a desconfiar não só das atitudes e 
comportamentos, mas também do desempenho de estudantes negros. Por 
outro lado, frequentemente consideram as crianças brancas como as mais 
queridas e que menos lhes dão trabalho. França (1991, p. 127), corrobora 
afirmando que:

Geralmente, o professor estabelece um quadro preconcebido quanto ao 
desempenho do aluno negro: o vê como oriundo de família problemática, 
pais desempregados, mal-alimentados, não acredita na sua capacidade e 
acha que não vale a pena investir nele.

A autora ressalta que muitos alunos sentem raiva da escola porque per-
cebem que o ensino formal não é dirigido a eles, pois, “[..] os currículos 
escolares excluem o estudo da história dos povos africanos, bem como a 
luta dos negros na sociedade brasileira” (FRANÇA, 1991, p. 130).

Para a mesma autora, a cultura negra é apresentada nos rituais pedagógi-
cos apenas na semana do folclore. Além disso, as atividades são realizadas 
pelo olhar da cultura dominante, a branca, contribuindo para a reprodu-
ção de estereótipos. Não se fala do significado dos rituais e tampouco dos 
valores da cultura Africana ou Afro-brasileira. Quem de nós professores 
nunca presenciou apresentações em escolas, onde nos cenários de senza-
las representam a cultura negra? Estampas de crianças ou jovens negros 
acorrentados, para comemorar o dia 13 de maio, ou 20 de novembro? Que 
significado têm essas apresentações para os alunos negros? E o que isso 
sinaliza para os alunos brancos?
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Se perguntarmos para uma criança quem são seus heróis, certamente não 
terá dificuldade para indicar alguns brancos. No entanto, a escola não possi-
bilita que as crianças negras e brancas se identifiquem com personalidades 
de pele escura. Isso porque “[...] aqui no Brasil, crianças brancas e negras 
aprendem sobre figuras e fatos importantes de brancos [...]” (BENTO, 2005, 
p. 44). A autora ressalta também que em um cenário onde haja a falta de 
uma memória positiva, e o desconhecimento de figuras importantes no 
campo das artes ou das ciências, a criança negra terá dificuldade em formar 
uma imagem positiva de seus iguais.

Segundo Moreira e Candau (2007), na filtragem de conhecimento e na 
seleção de cultura o processo de construção de conhecimento escolar sofre 
efeitos de relação de poder. Nesse processo, legitimam-se saberes reconhe-
cidos socialmente e estigmatizam-se os saberes populares, o que redunda 
no silenciamento das vozes de muitos indivíduos e grupos sociais, uma vez 
que em semelhante classificação, muitos saberes são tidos como indignos de 
adentrar na sala de aula e de ser ensinados e aprendidos. Um processo educa-
cional assim estruturado interfere na construção da identidade dos estudan-
tes negros e brancos, posto que “[..] o indivíduo se identifica reconhecendo 
seu próprio corpo, situado em um meio que o reconhece como ser humano 
e social” (CAVALLEIRO, 2005, p. 19). Numa sociedade na qual predomina 
uma visão preconceituosa e estereotipada do grupo racial negro é muito 
difícil ele formar positivamente sua identidade. Por outro lado, cria para a  
criança branca a ilusão de superioridade sobre as crianças negras e indígenas.
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Segundo Moura (2005), a Pedagogia dos anos 70 e 80 do século XX cha-
mava atenção dos educadores para a necessidade de serem consideradas as 
experiências trazidas pelo aluno de sua vivência fora da escola. Costa (2013) 
corrobora afirmando que, na década de 70, as teorias críticas do currículo 
já denunciavam o modo como a escola se organizava para a manutenção do 
bem-estar de uma minoria da sociedade, em detrimento da grande maioria. 

De acordo com Katrib (2013), o entrecruzamento dos saberes que a crian-
ça já possui com o conhecimento escolar sistematizado aproxima-a de uma 
melhor compreensão da realidade e ameniza o distanciamento existente 
entre os conteúdos que se estuda e o que se vive no dia-a-dia. Segundo o au-
tor, é necessário que a escola atente para o mapeamento da comunidade na 
qual se encontra inserida, verificando quais são os valores culturais e sociais 
que expressam melhor a identidade do grupo e, a partir desse mapeamento, 
desenvolver projetos educativos e práticas de sala de aula que valorizem 
todos esses aspectos no processo de construção do conhecimento, para que 
o aluno seja sujeito e objeto do seu próprio aprendizado. Na concepção de 
Moreira e Candau (2007, p. 35), a “[...] escola precisa, assim, acolher, criticar 
e colocar em contato diferentes saberes, diferentes manifestações culturais 
e diferentes óticas”. 

Para Gomes (2007, p. 32), “[...] a consideração destes e outros saberes 
trará novos elementos não só para as análises dos movimentos sociais e seus 
processos de produção do conhecimento como também para a discussão 
sobre a reorientação curricular”. Segundo a mesma autora, a luta travada 
em torno da educação do campo, do indígena, do negro, das comunidades 
remanescentes de quilombos e das pessoas com deficiência tem desen-
cadeado mudanças na legislação, na política educacional, na revisão de 
propostas curriculares e nos processos de formação de professores. 

Como já discutido na unidade anterior, umas das mudanças significati-
vas na educação brasileira foi a aprovação da Lei n. 10.639/03, que tornou 
obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Isso faz com 
que as escolas reorganizem seus currículos em sintonia com essa legislação. 

Desse modo, Gomes (2007) afirma que as escolas poderão se orientar a 
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Afri-
cana, apresentado sugestões de trabalho e de práticas pedagógicas. 
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O Projeto Político-Pedagógico
A Lei n. 9.394/96 estabeleceu, em seu Art. 12º, inciso I, que a escola tem 

a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Também 
no Art. 14º, estabelece que: “Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os vários princípios, entre eles: I - parti-
cipação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola” (BRASIL, Lei n. 9.394/96).

Ou seja, a principal “[...] possibilidade de construção do Projeto Políti-
co-Pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade 
de delinear sua própria identidade” (VEIGA, 2002, p. 2). Para a autora, isso 
significa resgatar a escola enquanto espaço público de debate e diálogo 
fundados na reflexão coletiva. 

Para Veiga (2002, p. 1), o projeto político-pedagógico vai além de um sim-
ples plano de ensino e de atividades. Não é algo construído e arquivado ou 
encaminhado às autoridades educacionais para comprovar o cumprimento 
de tarefas burocráticas, mas “[...] é construído e vivenciado em todos os 
momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola”. 

A autora também ressalta que o Projeto Político-Pedagógico é uma 
ação intencional, busca um rumo e uma direção. Por isso, todo projeto de 
qualquer escola é um projeto político por estar intimamente articulado ao 
compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da comuni-
dade: “É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão 
para um tipo de sociedade”. (Ibidem). A autora afirma ainda que é nessa 
dimensão que reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade 
da escola, que tem como propósito a formação do cidadão participativo, 
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responsável, crítico, compromissado e criativo. As Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana também sobreleva a impor-
tância da escola na formação humana:

A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de trans-
formação de um povo e é papel da escola, de forma democrática e compro-
metida com a promoção do ser humano na sua integralidade, estimular a 
formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças 
e as características próprias de grupos e minorias. Assim, a educação é 
essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre caminhos 
para a ampliação da cidadania de um povo. (BRASIL, 2004, p. 7).

Se tanto na dimensão política quanto na dimensão pedagógica o projeto 
politico-pedagógico tem como propósito a formação do cidadão, deve-se 
pautar em princípios fundamentais para o direcionamento de uma escola 
democrática, pública e gratuita. O primeiro princípio é o da Igualdade de 
condições para acesso e permanência de todos os alunos na escola. Na ótica 
de Veiga (2002, p. 3), “Igualdade de oportunidades requer, portanto, mais 
que a expansão quantitativa de ofertas: requer ampliação do atendimento 
com simultânea manutenção de qualidade”. 

O segundo princípio está pautado na educação de qualidade para todos: 

A escola de qualidade tem obrigação de evitar de todas as maneiras possíveis 
a repetência e a evasão. Tem que garantir a meta qualitativa do desempenho 
satisfatório de todos. Qualidade para todos, portanto, vai além da meta 
quantitativa de acesso global, no sentido de que as crianças, em idade 
escolar, entrem na escola. É preciso garantir a permanência dos que nela 
ingressarem. (Ibidem).

A garantia de permanência e sucesso escolar aos alunos negros implica 
na elaboração de um projeto político-pedagógico voltado à superação das 
desigualdades raciais que ainda existem na sociedade e, consequentemen-
te, na educação. Nesse sentido: 

A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e 
para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos 
conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista 
de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos 
avançados, indispensáveis para consolidação e concerto das nações como 
espaços democráticos e igualitários. (BRASIL, 2004, p. 15).

Vale destacar que, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
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Afro-Brasileira e Africana, para obter êxito a escola não pode improvisar, 
mas tem que desfazer a mentalidade racista e discriminadora secular. É 
importante ter conhecimento da complexidade que envolve o processo 
de construção da identidade da população brasileira. Daí a importância 
da construção de estratégias educacionais que visem combater o racismo 
enquanto tarefa de todos os educadores, independentemente do seu per-
tencimento étnico-racial (BRASIL, 2004, p. 16).

Sabemos que a discussão sobre o Projeto Político-Pedagógico é muito 
mais complexa do que o que apresentamos neste texto, mas, esperamos 
que proposto até aqui possa ajudar o professor a pensar em novas possibi-
lidades de inclusão da educação para as relações étnico-raciais e educação 
quilombola no momento da construção ou reformulação do Projeto Polí-
tico-Pedagógico da escola. 

Atividades 2

a. Em sua opinião, o currículo desenvolvido na sua escola está voltado para 
uma educação antirracista? Que conteúdos e atividades são trabalhados para 
a promoção da igualdade racial? 

b. Busque em sites da Internet um Projeto Político-Pedagógico de qualquer 
unidade escolar e verifique se a Lei n. 10.639/03 está contemplada e qual é 
a proposta para o seu desenvolvimento na prática em sala de aula. Após a 
análise, faça um breve relato e poste no ambiente virtual. 

P P P
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Organização do trabalho escolar e da  
prática pedagógica diferenciada de educação  

das relações étnico-raciais
No texto anterior, vimos que os currículos escolares, em muitos aspec-

tos, têm se colocado totalmente contrários à realização da educação das 
relações étnico-raciais. 

Desse modo, daremos continuidade à discussão com o objetivo de 
apresentar algumas proposições que contribuam para realização de prá-
ticas pedagógicas de valorização das diferenças e que contribuam para o 
reconhecimento e a valorização da população negra no cotidiano escolar e 
social. Vamos tratar neste tópico sobre relações étnico-raciais considerando 
suas relações na educação básica, considerando as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.

Educação das relações étnico-raciais  
na educação básica

Sabemos que a Lei n. 10.639/03 foi uma das principais conquistas da so-
ciedade brasileira para a superação das desigualdades em geral e também 
as manifestas no interior dos espaços educacionais. Espera-se que, a partir 
dela, a educação escolar possa contribuir para que o Brasil se torne mais 
justo e que supere as desigualdades raciais. De acordo com Katrib (2013, 
p. 35), a lei “[...] é um dos caminhos possíveis de reelaboração do olhar 
cultivado nesse modelo educativo.
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Na acepção de Silva (2005), os cursos de formação de professores devem 
oferecer subsídios para que a temática “História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena seja trabalhada desde a educação infantil, pois, neste nível a 
criança está em processo de construção da identidade. Conforme ressal-
tam Silva Jr. e Dias (2011, p. 20), “Durante a educação infantil, as crianças 
começam a perceber as diferenças e semelhanças entre os participantes 
de seu grupo, a reconhecer as próprias características e potencialidades e, 
dependendo, pode ser mais positivo ou mais negativo para a constituição 
de sua identidade”. 

Para os autores, a identidade está fortemente marcada pela relação que 
estabelecemos com nosso grupo, com o grupo de fora e, particularmen-
te, com nosso próprio corpo. No Brasil, as representações do corpo da 
população negra estão marcadas por estereótipos negativos, difundidos 
amplamente pelos meios de comunicação e pelos livros didáticos. Se 
tais estereótipos não forem desconstruídos a partir dos primeiros anos 
de escola, as consequências poderão recair em prejuízo da construção da 
identidade das crianças, que corre o risco de ser consolidada sobre bases 
racistas. Na criança branca, pode construir uma perspectiva que alimente 
uma percepção distorcida de si enquanto superior em relação aos grupos 
negros e indígenas; já no que se refere às crianças negras, pode gerar sofri-
mento e dificuldades em relação à aceitação de suas próprias características 
fenotípicas, que podem acompanha-las durante toda a sua trajetória escolar 
e, possivelmente, por toda sua vida. 

Isso impõe que Projetos Políticos Pedagógicos, currículos, organi-
zação escolar e práticas pedagógicas tenham em suas bases a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9394/96), conside-
rando, obviamente, as alterações que a ela foram introduzidas pelas 
Leis n. 10.639/2003, e n. 11.645/2008, no que se refere à educação das 
relações étnico-raciais, e também pela Lei n. 12.796/2013, que dispõe 
“[...] sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras pro-
vidências” (BRASIL, 2013), inserindo dentre os princípios basilares 
definidos pela LDB, de nº 9.394/96, o princípio de que o ensino leve 
em conta a “[...] consideração com a diversidade étnico-racial” (BRASIL, 
2013, artigo 3º, inciso XII). 

Em relação à visão equivocada de que a educação das relações ét-
nico-raciais possa supervalorizar os negros:

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico 
marcadamente de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos 
currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica 
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brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estu-
dos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições 
histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes asiáticos, além 
das de raiz africana e europeia. (BRASIL, 2004, p. 17).

Nessa perspectiva, a escola estará promovendo uma educação em que to-
dos sejam incluídos através do reconhecimento e valorização da identidade, 
história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de seus direitos de cidadãos, 
reconhecimento e igual valorização das raízes africanas da população bra-
sileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, conforme determinam 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

De acordo com o Parecer n. 03/2004, assumir semelhante responsabi-
lidade implica em compromisso com o entorno sociocultural da escola, 
da sociedade em que esta se encontra inserida e da formação de cidadãos 
atuantes, democráticos, críticos e capazes de compreender as relações 
sociais e étnico-raciais de que participam. 

Esse Parecer também explicita que o ensino de História e Cultura 
Afro-brasileira e Educação das Relações Étnico-Raciais se desenvol-
verão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades 
de ensino, sem prejuízo das demais disciplinas, especialmente nos 
conteúdos de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. 
Portanto, deve ser ensinada em atividades curriculares ou não, nos 
trabalhos de sala de aula, nos laboratórios de informática e de ciên-
cias, nas salas de leituras, bibliotecas, brinquedotecas, em áreas de 
recreações, quadra de esportes enfim, em todos os espaços e contex-
tos escolares.

No que se refere à condução das ações no sentido da educação 
das relações étnico-raciais, o Parecer n. 03/2004, que fundamenta a 
Resolução CNE/CP n. 01/2004 à instituição das Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, definem 
três princípios para condução das ações dos sistemas de ensino, dos 
estabelecimentos e dos professores: consciência política e histórica 
da diversidade; fortalecimento de identidades e de direitos e ações 
educativas de combate ao racismo à discriminações: “Estes princípios 
e seus desdobramentos mostram exigências de mudança de menta-
lidade, de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular, 
assim como das instituições e de suas tradições culturais” (PARECER 
CNE/CP n. 03/2004, p. 20). E, nesse sentido, faz a seguinte orienta-
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ção, tanto em relação ao dia 13 de maio, quanto em relação ao 20 de 
novembro:

O 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado 
como o dia de denúncia das repercussões das políticas de eliminação física 
e simbólica da população afro-brasileira no pós-abolição, e de divulgação 
dos significados da Lei Áurea para os negros. No 20 de novembro será 
celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, entendendo-se consci-
ência negra nos termos explicitados anteriormente neste parecer. Entre 
outras datas de significado histórico e político deverá ser assinalado o 21 
de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação 
Racial. (PARECER CNE/CP n. 03/2004, p. 21).

Esse parecer destaca, ainda, a necessidade de a História da África valorizar 
a história da ancestralidade e religiosidade, a história dos núbios e egípcios 
como grandes civilizações que contribuíram para o desenvolvimento da 
humanidade, as civilizações e organizações políticas existentes no con-
tinente africano antes da colonização dos europeus. Considera-se ainda 
a ênfase ao tráfico e à escravidão, mas do ponto de vista dos escravizados, 
ocupação colonial na perspectiva dos africanos, a luta por independência 
política, os acordos políticos, econômicos, educacionais e culturais entre 
África/Brasil e outros países e a questão da diáspora, enquanto temas de 
relevância a serem trabalhados articuladamente com a história dos negros 
africanos e de seus descendentes no Brasil.
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Sobre Cultura africana, compreende-se a abrangência do seu ensino 
desde as contribuições do Egito para a ciência e filosofia ocidentais, as uni-
versidades africanas de Timbuktu, Gao, Djene, as tecnologias de cultivos, 
de mineração e de edificações que foram trazidas pelos escravizados para 
as Américas, assim como a produção científica e artística, tais como no 
campo das artes plásticas, literatura, música, dança e teatro, devendo ser 
abordados também, temas relacionados à política da atualidade.

Conforme está explícito no Parecer n. 03/2004, o ensino de História e 
de Cultura Afro-brasileira se dará por diferentes meios, inclusive através 
de projetos de diversas naturezas que serão desenvolvidos no decorrer do 
ano letivo, objetivando o estudo da participação tanto dos africanos como 
de seus descendentes na história do Brasil, dando-se ênfase aos inúmeros 
episódios importantes da história brasileira que tiveram a partici-
pação e contribuição dos negros, tanto na construção econômica 
quanto na social e cultural da nação, em diferentes áreas do co-
nhecimento, atuação profissional, criação tecnológica e artística 
e personagens negras que se destacaram na luta social, tais como: 

Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Ga-
ma, Cruz e Souza, João Cândido, André Rebouças, Teodoro 
Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Antonieta de 
Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimen-
to, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias 
do Nascimento, Henrique Antunes Cunha, Tereza Santos, 
Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos 
Santos, entre outros. (PARECER CNE/CP n. 03/2004, p. 22).

Espera-se que os conteúdos trabalhados levem em consi-
deração a participação dos africanos e seus descendentes na 
diáspora, em episódios da história mundial, na construção 
econômica, social e cultural, tanto dos países africanos 
como em outros, com destaque para a atuação dos ne-
gros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação 
profissional, de criação tecnológica e artística, bem 
como o conhecimento sobre várias personalidades que se 
destacaram em lutas sociais como: Rainha Nzinga, Toussain-
t-L’Ouverture, Martin Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, 
Aimé Cesaire, Léopold Senghor, Mariama Bâ, Amílcar Cabral, 
Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson Mandela, Aminata 
Traoré, Christiane Taubira, dentres outros. 

Zumbi dos Palmares
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 Conforme está previsto no referido Parecer, os sistemas de ensino e os 
estabelecimentos de educação básica hão de se preocupar também com o 
registro da história dos negros brasileiros, não contemplados pela histo-
riografia oficial, tais como a dos remanescentes de quilombos, das comu-
nidades e territórios negros urbanos e rurais, abarcando, desse modo, as 
iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos e de 
seus remanescentes que contribuíram para o desenvolvimento de comu-
nidades, bairros, localidades, municípios, regiões, dando destaques aos 
acontecimentos e realizações próprias de cada região e localidade.

Educação Escolar Quilombola
Os remanescentes de quilombos integram comunidades específicas e por 

isso necessitam de uma educação que contemple suas especificidades. Os 
currículos das unidades escolares que atendem estudantes destas comu-
nidades devem ser construídos a partir dos valores e interesses específicos 
em relação ao seu projeto de sociedade e de escola, definidos nos Projetos 
Político-Pedagógicos. A Resolução MEC/CNE/CEB n. 8, de 20 de novembro 
de 2012, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola na Educação Básica, destinada ao atendimento das populações 
quilombolas rurais e urbanas em todo território brasileiro. Segundo essa 
resolução, considera-se Educação Escolar Quilombola a educação “[...] 
ofertada por estabelecimentos de ensino localizados em comunidades re-
conhecidas pelos órgãos públicos responsáveis como quilombolas, rurais e 
urbanas, bem como por estabelecimentos de ensino próximos a essas comu-



28 IR PARA SUMÁRIO

nidades e que recebem parte significativa dos estudantes oriundos dos ter-
ritórios quilombolas”. Segundo o Art. 1º, §, I dessa Resolução, “[...] o ensino 
ministrado nas instituições educacionais fundamentando-se, informando-
-se e alimentando-se: a) da memória coletiva; b) das línguas reminiscentes; 
c) dos marcos civilizatórios; d) das práticas culturais; e) das tecnologias e 
formas de produção do trabalho; f) dos acervos e repertórios orais; g) dos 
festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio 
cultural das comunidades quilombolas de todo o país; h) da territorialida-
de. Desse modo e, considerando o disposto no Art. 32 da Resolução MEC/
CNE/CEB nº 8/2012, deve-se considerar que “[...] o Projeto Político-Pe-
dagógico da Educação Escolar Quilombola deverá estar intrinsecamente 
relacionado com a realidade histórica, regional, política, sociocultural e 
econômica das mesmas comunidades quilombolas”, devendo estar pauta-
do na realização de diagnóstico da realidade da comunidade quilombola 
e de tudo o que há em seu entorno, num processo que envolva as pessoas  
da comunidade, as lideranças e as organizações existentes no território. 

É importante ressaltar que o diagnóstico a ser realizado deve ter por base 
vários critérios para que a realidade da comunidade seja contemplada. Ou 
seja, conforme estabelecem as diretrizes, o Projeto Político-Pedagógico 
deverá considerar: 

I – os conhecimentos tradicionais, a oralidade, a ancestralidade, a estética, 
as formas de trabalho, as tecnologias e a história de cada comunidade. 

II – as formas por meio das quais as comunidades quilombolas vivenciam os 
processos educativos cotidianos em articulação com os conhecimentos 
escolares e demais conhecimentos produzidos pela sociedade mais ampla.

De acordo tais diretrizes, a territorialidade, associada ao etnodesenvol-
vimento e à sustentabilidade socioambiental e cultural das comunidades 
quilombolas deverá orientar todo o processo educativo, que será definido 
no Projeto Político-Pedagógico.

Também deverá ser incluído no Projeto Político-Pedagógico da Educação 
Escolar Quilombola o conhecimento dos processos e hábitos alimentares 
das comunidades, por meio de troca e aprendizagem com os próprios mo-
radores e lideranças locais. 

Portanto, a realização de uma educação diferenciada e inclusiva, que ga-
ranta não só o acesso, mas a permanência do alunado oriundo de comunida-
des quilombolas, implicam no entendimento de que o projeto pedagógico 
“[...] não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado 
às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas buro-
cráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
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envolvidos com o processo educativo da escola”. (VEIGA, 2002, p. 1), posto 
que o currículo deve considerar, na sua organização e prática, os contextos 
socioculturais, regionais e territoriais das comunidades quilombolas:

Na construção dos currículos da Educação Escolar Quilombola, devem ser 
consideradas as condições de escolarização dos estudantes quilombolas 
em cada etapa e modalidade de ensino; as condições de trabalho do pro-
fessor; os espaços e tempos da escola e de outras instituições educativas da 
comunidade e fora dela, tais como museus, centros culturais, laboratórios 
de ciências e de informática. (BRASIL, 2012, p. 14).

Neste sentido, é extremante importante que o Projeto Político-
-Pedagógico e o currículo sejam construídos com a realização do 
diagnóstico e análise dos dados colhidos, conforme está previsto 
nas diretrizes. De acordo com Moura (2005, p. 73), “Nos quilombos 
contemporâneos, a cultura da festa, que perpassa o seu modo de vida, 
comanda o desenvolvimento lento do currículo invisível, por meio 
do qual se dá a transmissão das tradições do grupo, constantemente 
recriadas, reinventadas, ressemantizadas”. 

Ao aproximar-se da comunidade, a escola estará fazendo uma co-
nexão entre o currículo formal e o invisível, através da valorização da 
vivência de cada aluno, conforme ressalta Katrib (2013, p. 40):

A escola, ao valorizar a cultura local, pode aproximar-se com mais facilidade 
da sua comunidade dando visibilidade positiva às riquezas culturais da 
sua clientela, fazendo com que se redimensione os valores, as impressões 
negativas e os preconceitos em relação às muitas formas de reelaboração 
de seus costumes, promovendo a consciência, o respeito e, sobretudo, o 
exercício da alteridade em relação a nossa cultura e a cultura do outro. 

Ou seja, é preciso conhecer a realidade de cada estudante e de suas co-
munidades para que os professores possam desenvolver suas práticas pe-
dagógicas em conformidade com as características e interesses do alunado.

Atividade 3

a. Pesquise em sites da Internet, a história de dois reinos africanos e socialize 
com os demais alunos do curso. 

b. Faça uma pesquisa em sites de Internet de, pelo menos, três manifestações reli-
giosas de origem africana ou afro-brasileira, e poste no ambiente virtual. Não 
se esqueçam de colocar os sites de onde foram retirados dados da pesquisa. 

c. Você sabe quantas comunidades quilombolas certificadas existem no Brasil 
e quantas dessas estão em Mato Grosso? Pesquise na Internet e insira na 
plataforma do curso para apreciação da tutoria.
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Análise e avaliação do processo educativo
A avaliação, dentro do processo histórico da educação, foi, por muitos 

anos, utilizada enquanto instrumento de classificação de alunos. Como 
mencionado em tópicos anteriores, Costa (2013) enfatiza que, na década de 
70 do século passado, as teorias críticas do currículo denunciavam como a 
escola se organizava para a manutenção do bem-estar de uma minoria da 
sociedade, em detrimento da grande maioria. 

Era um período em que não se valorizavam os saberes adquiridos pelos 
estudantes, principalmente dos inseridos nas camadas populares. Os 
currículos eram excludentes e as provas estavam condicionadas aos con-
teúdos trabalhados em sala de aula, que não tinham qualquer relação com 
a realidade social e cultural da maioria dos alunos. 

O aprendizado era medido através de notas. O aluno ou a aluna que não 
atingisse a média estabelecida pela escola não estava habilitado(a) a passar 
para a próxima série, provocando um alto índice de repetência.

De acordo com Luckesi (1988, p. 76), 

A média mínima de notas é enganosa do ponto de vista de ter ciência 
daquilo que o educando adquiriu. Ela opera no que diz respeito ao apro-
veitamento escolar, com pequena quantidade de elementos -dois, três ou 
quatro resultados; e a média, em número reduzido de casos, cria, como 
sabemos, uma forte distorção na expressão da realidade.

Para esse mesmo autor, o ideal seria a inexistência de nota. A aprovação 
ou reprovação do estudante deveria ocorrer pela efetiva aprendizagem 
dos conhecimentos mínimos necessários. No entanto, o próprio sistema 
educacional, através dos similares nacionais de avaliações, ainda utiliza re-
gistros baseados em notas, números que servem como critério de medição 
do aprendizado dos estudantes. 

No processo de avaliação processo ensino-aprendizagem escolar, espe-
ra-se que a avaliação deixe de ser mero instrumento classificatório através 
de provas, onde o aluno necessitava atingir uma média, e passe a ser uma 
“[...] categoria do trabalho escolar que o inicia, mantem, propicia revisões 
e oferece elementos para análise do produto final” (ASSIS, 2006, p. 18). 

Para esta mesma autora, a avaliação deve adotar uma perspectiva de-
mocrática e garantir o seu potencial transformador. Não deve se limitar 
ao enfoque meramente classificatório, mas analisar o autoconhecimento 
de cada aluno e seus avanços no processo de ensino-aprendizagem. Na 
avaliação é necessário considerar as diversidades culturais dos estudantes. 
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Na concepção de Assis (2006), uma alternativa é levar em conta a avalia-
ção diagnóstica, pois é um processo voltado para a formação dos alunos ten-
do por base o diagnóstico dos seus saberes, de suas potencialidades e difi-
culdades. A autora ainda nos dá sua contribuição afirmando que a avaliação  
diagnóstica é um processo contínuo e perpassa todo o processo de ensino-
-aprendizagem com o objetivo de descobrir os pontos falhos e corrigi-los. 

Para a autora, a avaliação em uma perspectiva diagnóstica e emancipa-
tória e transformadora corresponde aos ideais de uma prática antirracista, 
permitindo que todo o conhecimento adquirido pelo aluno, na escola ou na 
sua própria comunidade ou no seio familiar, seja compartilhado e ampliado, 
quando estes valores são valorizados pelas unidades escolares. 

Atividade 4

a. Releia com atenção a unidade e, a seguir, elabore um texto, detalhando de que 
maneira você realizaria a avaliação dos alunos em uma perspectiva antirracista.
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