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RESUMO 

             

A presente dissertação intitulada Relações Étnico-raciais na Escola: diálogo com profesoras e 

crianças das séries iniciais do ensino fundamental é resultado de uma pesquisa desenvolvida 

em uma escola municipal de educação básica, situada no município de Teixeira de Freitas, 

Extremo Sul da Bahia. Contamos com a participação de 25 alunos, 1 professora regente,  1 

auxiliar de sala e 1 bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID. Neste 

trabalho procuramos responder como se desenvolve o processo de implementação da Lei 

10.639/2003 nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a partir do diálogo com um grupo de 

professores (as) e alunos (as), na perspectiva da pesquisa-ação existencial.  Nossos objetivos 

se pautaram pelo desvelamento de preconceitos e a identificação de práticas pedagógicas de 

fortalecimento às raízes culturais de alunos (as) e professores (as). Optamos pela pesquisa-

ação existencial, uma abordagem qualitativa que exige a participação dos sujeitos em todo o 

processo, sem hierarquização de poder, desde a contratualização, denominada fase inicial, até 

a análise de dados. Por se tratar de uma metodologia pautada no diálogo, fundamentamos 

nossas ações nos pressupostos da obra Pedagogia do Oprimido. Considerando a faixa etária 

do grupo selecionado fomos obrigados a utilizar imagens de pessoas, brancas e negras,  em 

diversas situações e desenvolvendo diferentes atividades. No processo de análise, 

estabelecemos diálogos entre as categorias freirianas e as vinculadas ao debate sobre relações 

étnico-raciais (viabilizado pelas políticas de ações afirmativas) em constante consonância com 

os conceitos apresentados pelas  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(DCNERERs). Nesta trajetória detectamos sérios empecilhos à introdução da história da 

África e dos afro-brasileiros no currículo escolar, sendo o descumprimento da Lei 

10.639/2003 e a completa falta de conhecimento sobre as DCNERERs,  os mais desafiadores. 

Entretanto, foi possível observar algumas mudanças durante o processo, como por exemplo, o 

pedido do grupo para a elaboração do Projeto da Semana da Consciência Negra na 

perspectiva das diretrizes. Considerando que a implementação da lei parte da concepção do 

veto à população negra, o estudo indicou que a educação para a diversidade não pode ser 

considerada um desafio somente para as escolas, mas um necessário compromisso a nível de 

políticas e demais instituições. 

 

 

Palavras-chave: Políticas de Ações Afirmativas; Lei n.10.639/2003. Relações Étnico-raciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation entitled Ethnic and Race Relations in School: dialogue with teachers and 

child  the early grades of elementary school is the result of research conducted in a public 

school of basic education, located in the municipality of Teixeira de Freitas, extreme south of 

Bahia. We count on the participation of 25 students, one teacher regent, a room assistant and a 

market Institutional Program Introduction to Teaching - PIBID. In this paper we try to answer 

as it develops the process of implementation of Law 10.639 / 2003 in the early grades of 

elementary school through dialogue with a group of teachers and students from the 

perspective of existential action research. Our objectives were guided by unveiling prejudices 

and identification of pedagogical practices to strengthen the cultural roots of students and 

teachers. We chose existential action research, a qualitative approach that requires the 

participation of the subjects in the whole process without hierarchy of power, since the 

contracting, called the initial phase, to data analysis. Because it is a ruled methodology in 

dialogue, we base our actions on the assumptions of book Pedagogy of the Oppressed. 

Considering the age of the selected group we were forced to use images of people, white and 

black, in various situations and developing different activities. In the process of analysis, we 

establish dialogues between Freirean categories and linked to the debate on ethnic-racial 

relations (made possible by affirmative action policies) in constant consonance with the 

concepts presented by the National Curriculum Guidelines for the Education of Ethnic-Racial 

Relations and the Teaching of History and Afro-Brazilian Culture and African (DCNERERs). 

Along the way we detect serious impediments to the introduction of the history of Africa and 

the african-Brazilian in the school curriculum, and the breach of Law 10.639 / 2003 and the 

complete lack of knowledge about the DCNERERs, the most challenging. However, we 

observed some changes in the process, such as the request of the group for the preparation of 

Black Awareness Week Project in view of the guidelines. Whereas the implementation of the 

law of the concept of the veto to the black population, the study indicated that education for 

diversity can not be considered a challenge only for schools, but a necessary compromise to 

be taking by public policies and other institutions. 

 

 

Key Words:  Affirmative Actions Politics; Law 10.639 / 03; Ethnic-racial Relations. 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas  

ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização 

CNE/CP – Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 

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

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,  

EJA  Educação de Jovens e Adultos 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IDEB  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

KM2 Quilômetros quadrados 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da educação 

MEC Ministério da Educação. 

ONU Organização das Nações Unidas 

OPC Observação Participante Completa 

OPPE Observação Participante Predominantemente existencial 

PDDE  Programa Dinheiro Direto na Escola 

PIBID Programa Institucional de Iniciação à Docência 

PPP Projeto Político Pedagógico 

REDA Regime Especial de Direito Administrativo  

SEB  Sistema Educacional Brasileiro  

SEPPIR/PR  Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República 

UESC Universidade Estadual de Santa Cruz 

UNEB/DEDC X- Universidade do Estado da Bahia/Departamento de Educação Campus X 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

  

Quadro 1  Síntese da 1ª fase: Contratualização........................................................................50 

Quadro 2 Planejamento e a realização em espiral .................................................................... 51 

Quadro 3  Síntese da 3ª fase: Construção de práticas pedagógicas...........................................52 

Quadro 4 Construção da Semana da consciência negra............................................................52 

Quadro 5 Descrição das “Situações-limite”..............................................................................61 

Quadro 6  Descrição das situações de “Invasão Cultural”........................................................62 

Quadro 7  Descrição das situações de “Superação/ser mais” ..................................................63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 14 

  INTRODUÇÃO   ..................................................................................................................... 18 

1 ITINERÁRIOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA ......................... 22 

1.1 Da implementação das políticas de ações afirmativas à promulgação da Lei 10.639/03  .. 22 

1.1.1 Raça, racismo e o mito da democracia racial  ................................................................. 25 

1.1.2 Etnia, discriminação e preconceito  étnico -racial ...................................................... 29 

1.1.3 Marcos Legais: Legislação e Políticas de ações afirmativas ...................................... 30 

1.2 Caminhos metodológicos  ................................................................................................. 34 

1.2.1 Considerações acerca dos pressupostos da pesquisa-ação ......................................... 34 

1.2.2 O método em pesquisa-ação ......................................................................................... 37 

1.2.3 Identificação do problema e a contratualização .............................................................. 37 

1.2.4 O planejamento e a realização em espiral. .................................................................. 38 

1.2.5 As técnicas de pesquisa-ação ........................................................................................ 39 

  1.2.6 A pesquisa-ação e a aproximação com o existencialismo  .............................................. 39 

1.2.7 A pesquisa-ação existencial ........................................................................................... 40 

1.2.8 Pesquisa-ação existencial e as categorias freireanas  ................................................. 41 

2 A PESQUISA-AÇÃO EXISTENCIAL  NAS SÉRIES INICIAIS DO  ENSINO 

FUNDAMENTAL: TRABALHANDO AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS COM 

CRIANÇAS ............................................................................................................................. 45 

2.1 Contextualizando o lócus: O chão onde meus pés pisam  ............................................. 46 

2.1.1 Os sujeitos da pesquisa .................................................................................................... 49 

2.1.2 Roteiro de investigação ................................................................................................... 50 

3 ANÁLISE DOS DIÁLOGOS NA PERSPECTIVA DOS PRESSUPOSTOS DE 

PAULO FREIRE   .................................................................................................................. 53 

3.1 A primeira roda de diálogo: o que dizem as imagens sobre os negros  ....................... 63 

3.2 A segunda roda de diálogo: Quais as preferências das crianças quando confrontadas 

com situações que exigem escolha entre aspectos da cultura branca e aspectos da cultura 

negra? ...................................................................................................................................... 68 

3.3 A terceira roda de diálogo: Os contos africanos na rotina das séries iniciais do ensino 

fundamental I  ......................................................................................................................... 71 

3.4  Avaliação das rodas de diálogos feita pelos sujeitos  .................................................... 72 

3.5  Abrindo caminhos: Construindo a Semana da Consciência Negra na perspectiva das 

Diretrizes  ................................................................................................................................ 74 



3.6 Avaliação e impactos da proposta de Semana da Consciência negra na voz de pais e 

professores   ............................................................................................................................. 78 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ............................................................................................. 80 

      REFERÊNCIAS   ............................................................................................................. 85 

     ANEXOS ............................................................................................................................ 88 

      ANEXOS 1 Imagens utilizadas nas Rodas de Conversa .................................................... 89 

       ANEXOS 2 O Mito da Criação .......................................................................................... 99 

  APÊNDICES  .................................................................................................................. 100 

      APÊNDICE 1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos participantes da 

pesquisa – maiores de idade ................................................................................................... 101 

     APÊNDICE 2 Termo de Consentimento  Livre e Esclarecido dos sujeitos participantes da 

pesquisa – menores de idade .................................................................................................. 103 

     APÊNDICE 3 Relação de obras consultadas e não citadas  .............................................. 105 

      

   



14 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Impossível apresentar-me enquanto militante e pesquisadora sem descrever algumas 

das vivências que se constituíram como formativas na minha caminhada como mulher, neta, 

filha, mãe, professora e esposa negra.  

Meu avô paterno é afrodescendente, já minha avó paterna (in memorian) descendente 

de portugueses. Ela sempre nos contava o quanto havia sido recriminada pela sua família 

devido à opção de se casar com um homem negro.  Segundo ela nos contava, para o meu 

bisavô materno, ser negro era sinônimo de insubordinação e preguiça.  

Minha avó se apresentava como uma pessoa muito sábia, determinista e de 

personalidade forte. Enquanto meu avô, apesar da aparência autoritária, sempre se mostrava 

submisso aos desejos e iniciativas da esposa.  Nos diálogos com os netos/as, por vezes ela nos 

contava o quão difícil havia sido os primeiros anos do casamento. Meu avô sempre muito 

trabalhador, segundo ela, mas de família desestruturada e sem posses.   

Tiveram nove filhos, nenhum herdou de minha avó a textura de seus cabelos lisos e 

finos. Isso sempre era questionado durante as brincadeiras dos encontros familiares. Diversas 

vezes presenciei responsabilizarem meu avô pelo que chamavam de “azar”.  

Meu pai, negro como meu avô, casou-se com uma mulher branca e filha de fazendeiro 

de cacau do recôncavo baiano da década de 1970.  Sou a mais velha de duas irmãs e minha 

mãe, sempre que surgia a oportunidade compartilhava conosco as histórias de fartura vividas 

na sua infância e adolescência. Enquanto meu pai, com 18 anos, precisara abandonar a roça, 

localizada em Ecoporanga, no Espírito Santo, onde morava com meus avós, para se aventurar 

na cidade de Itabuna- Bahia em busca de formação profissional e emprego. 

Nessa perspectiva, cresci em meio às contradições de ordem étnico-raciais e 

econômicas impostas pela sociedade brasileira. Minha infância e adolescência foram 

confortáveis no sentido de que meus pais conseguiam proporcionar às filhas boa parte do que 

lhes havia sido negado historicamente.  Apesar da vida simples, alguns privilégios puderam 

ser garantidos, dentre eles uma educação escolar de boa qualidade. Nesse sentido, tivemos (eu 

e minha irmã) a oportunidade de estudar nas melhores escolas privadas de Teixeira de Freitas.  

Vivenciei no ginásio as primeiras experiências racistas da minha caminhada enquanto 

mulher negra. No ano de 1989, cursava o 6° ano (antiga 5ª série) em uma escola confessional 

católica. Por se tratar de uma instituição privada e diante das explícitas contradições 

econômicas daquele período histórico, fui, durante todo o ano letivo, a única aluna negra da 

turma. Lembro-me de que, num universo de 14 professores, havia somente um educador 
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negro. E ele era sempre hostilizado. Havia também um funcionário (que chamávamos de 

inspetor) que auxiliava no controle da disciplina nos corredores. Recordo-me das brincadeiras 

e dos apelidos racistas que os alunos faziam com ele. Apesar das inúmeras advertências, os 

episódios de racismo eram constantes. Estudei lá todo o meu ensino fundamental e médio. 

O período que antecedia as festas juninas eram momentos difíceis para mim e para a 

minha mãe, pois ela fazia questão de que eu participasse, embora meu pai e minha irmã não 

vissem a menor necessidade. Eu gostava de participar, afinal, tratava-se de uma festa 

tradicional e todos os trabalhos da instituição voltavam-se para a sua realização. No entanto, 

encontrar um par para a quadrilha era uma peregrinação. Mesmo o fato de ser considerada 

uma aluna aplicada e dedicada aos estudos, não ajudava. Como forma de compensar o 

estigma imposto pela cor de minha pele, minha mãe caprichava no vestido e nos adereços. 

Normalmente a estratégia funcionava, pois havia o concurso “Rei e Rainha do milho” e apesar 

de nunca ter levado o título, minha roupa era sempre uma das mais caracterizadas. O 

problema é que todo esse glamour onerava e muito o nosso orçamento. E isso, por sua vez, 

desagradava o meu pai.  

Conclui o ensino fundamental em 1997 sem qualquer problematização por parte da 

instituição escolar acerca dos aspectos sócio-históricos, que culminaram na exclusão social 

dos negros. Nem mesmo nas aulas de História.  

Meus pais haviam planejado que eu me formasse em Direito, talvez pelo status do 

ofício.  Nunca me identifiquei com o curso e resolvi não fazê-lo, pois me realizava enquanto 

profissional, na docência.  Essa notícia frustrou muito minha família.  Em 2002, já casada, fui 

aprovada no curso de Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia/ Departamento de 

Educação – Campus X (UNEB/DEDC X) e logo no primeiro período me engajei nas ações do 

Movimento Estudantil, e esse engajamento exigiu de mim o compromisso com a luta coletiva. 

As disciplinas de Filosofia e Sociologia forneciam subsídios teóricos para o amadurecimento 

político.  Nesse contexto de descobertas, já no terceiro período, tive contato com a disciplina 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira. A abordagem política do professor me 

incomodava, pois suas exposições e textos suscitavam que a Constituição Brasileira não 

contemplava os negros.  E eu pensava: “Como assim? Todos não são iguais perante a Lei?” 

Lembro-me de ter saído chorando da sala, certa vez, tamanha a minha indignação. 

No segundo semestre do mesmo ano, fui aprovada em processo seletivo no Regime 

Especial de Direito Administrativo- REDA para professora de Língua Inglesa da rede 

estadual.  As contradições sociais e étnicas me assustaram, tendo em vista a grande 

quantidade de alunos negros matriculados e repetentes. Mas, ainda não havia sido provocada 
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o suficiente a ponto de questionar a realidade que me cercava.  Trabalhava como educadora 

no turno matutino e no turno vespertino cursava a universidade. À noite cuidava da casa, dos 

filhos e do marido.  

No intuito de problematizar a realidade municipal, o coletivo de professores do curso 

de Pedagogia da UNEB/DEDC X organizou um seminário interdisciplinar em que 

deveríamos observar e se possível, analisar as contradições existentes entre os bairros da 

periferia e os bairros localizados no centro da cidade de Teixeira de Freitas. As mesmas 

considerações deveriam ser desenvolvidas ao visitarmos uma escola pública e outra particular.  

A experiência foi crucial tanto para a minha formação humana, quanto profissional, 

pois fez com que eu saísse definitivamente da minha zona de conforto: não dava mais para 

negar que, aos negros, eram reservados os espaços com qualidade e oportunidades 

visivelmente questionáveis e inferiores.  

Mas o contato com a Lei n. 10.639/03, forneceu os pressupostos que me permitiram 

compreender as causas históricas da exclusão da população negra brasileira. O professor da 

disciplina História e Cultura Africana e Afro-brasileira ao apresentar a referida Lei, exigiu da 

turma estudos acerca dos seus fundamentos históricos. Não fosse por meio desta política de 

ação afirmativa, não existiria uma disciplina específica para discutir História africana e 

afrodescendente na universidade e, talvez, eu jamais tivesse acesso ao protagonismo dos 

homens e mulheres negros/as nos mais diversos períodos da História do Brasil na luta por 

igualdade de direitos. Foi através desses estudos, que me identifiquei com a luta dos 

Movimentos Sociais Negros.  Percebi que a postura docente adotada pelo professor, apesar de 

me contrariar no princípio, envolvia uma criticidade de argumentos nunca antes vivenciada 

em minha caminhada escolar e que me acompanharia pelos anos seguintes. 

Ao longo da minha caminhada como militante social deparei-me com problemáticas, 

que impulsionaram a construção de um trabalho mais sistemático acerca da temática. A 

formação de professores, a função social da escola e o distanciamento dos Movimentos 

Sociais negros junto à instituição escolar, são algumas das inquietações que, caso não 

estudadas, poderiam me levar á acomodação ou à naturalização de certas posturas e 

comportamentos. Em contrapartida, a opção por desvelá-las exigiu desta pesquisadora – 

diante das contradições históricas, sociais e econômicas do Brasil - o compromisso com a 

superação do preconceito para com o povo negro brasileiro, também e concomitantemente, 

com a luta pela transformação social. 

No desenvolver da minha prática enquanto educadora deste município tenho registrado 

a existência de fragilidades no trato com esta temática, considerada relevante para o povo 
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brasileiro, e muito especial para a população negra. Durante a graduação em Pedagogia pela 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB/DEDC X, juntamente com uma colega de curso, 

desenvolvi um estudo acerca dos reflexos da Lei n. 10. 639/03 na organização do trabalho 

pedagógico de uma Escola Estadual do município de Teixeira de Freitas. Na especialização 

em Alfabetização e Letramento, por sua vez, produzi, juntamente um estudo sobre a lei n. 

10.639/03 como ferramenta alfabetizadora nas séries iniciais do ensino fundamental.  Durante 

os processos de desenvolvimento e finalização de ambos os estudos, tomei conhecimento da 

complexidade de variáveis, que interferem e obstaculizam a materialização dessa política de 

ação afirmativa no ambiente escolar.   

Assim, senti necessidade de investigar o que está ocorrendo nas escolas. Para tanto, 

elaborei este projeto de pesquisa intitulado - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA 

ESCOLA: diálogo com professoras e crianças das séries iniciais do ensino fundamental. 

A aprovação neste Programa de Pós-graduação em Formação de Professores da Educação 

Básica pela Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC, me possibilitou a oportunidade de 

aprofundar os estudos acerca desta temática tão importante para a formação humana, tanto de 

educadores, quanto de educandos.   
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de um longo caminho que envolve, como já citei na 

apresentação, variáveis importantes da minha trajetória pessoal, desde a infância, passando 

pelo período do grupo escolar até a graduação, quando comecei a denominada vida 

profissional e agora, na pós-graduação. 

A motivação para a realização desta pesquisa se vislumbra a possibilidade de 

desenvolver estudos acerca da constituição histórica do negro na sociedade, de modo a 

contribuir para o cumprimento do que determina a legislação - “... o estudo da História da 

África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política, pertencentes à História do Brasil” (BRASIL, LDB, 1996 artigo 26 A § 

1).   

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), revelam que 

51% da população brasileira se declaram negros. Diante dessa evidência, a relevância desta 

pesquisa se confunde com a própria necessidade de incluirmos no currículo da escola o estudo 

da Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana, no sentido de que essas ações possam 

contribuir para o bom desenvolvimento das relações étnico-raciais na construção de uma 

educação voltada para a humanização e para a diversidade em que os seus sujeitos se 

reconheçam histórica, cultural e etnicamente.  

Assim, torna-se pertinente compreender de que modo a implementação da Lei nº. 

10.639/03 vem se materializando no cotidiano de uma escola pública, considerando as 

perspectivas colocadas pelo Parecer do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno - 

CNE/CP nº 3/2004 para sua consolidação. O objetivo é estabelecer um diálogo com alunos e 

professores de modo que fossem identificadas ações de superação ou manutenção do 

preconceito racial nos processos educativos desenvolvidos por esses sujeitos na instituição 

escolar, subsidiando o debate sobre igualdade étnico-racial.  Concomitantemente a essa 

intervenção, desenvolver  ações pedagógicas de fortalecimento ao pertencimento étnico, no 

intuito de que o produto desta pesquisa possa contribuir nas discussões acerca da superação 

do preconceito étnico-racial em nosso município e região. 

  

 

Daqui em diante uso a primeira pessoa do plural por se tratar de um trabalho coletivo, 

construído pela luta de militantes do Movimento Social Negro e de aliados à causa. Para o 
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debate sobre as relações étnico-raciais utilizamos, em especial, os fundamentos teóricos 

formulados por Munanga (2006), Franz Fanon (2008), Abramowicz; Gomes (2010) entre 

outros.  Sendo que, para substituir o clássico processo de coleta e análise de dados optamos 

pelos pressupostos metodológicos construídos por dois existencialistas Barbier (2007) e Paulo 

Freire (1980).  

Na expectativa de construir o estado de arte buscamos no site de dissertações e teses 

da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES trabalhos que 

envolvessem o debate sobre relações raciais, a pesquisa-ação existencial e a Pedagogia do 

Oprimido relativo aos últimos cinco anos (2011 a 2014), tendo em vista que a pesquisa-ação 

(enquanto método) vem sendo adotado recentemente,  e nada encontramos, embora 

encontrássemos um grande volume de obras com temas similares, mas com metodologias 

típicas da pesquisa clássica.   

A busca por obras similares é uma recomendação muito respeitosa da pesquisa 

clássica, conhecer o estado da arte é fundamental para o avanço da ciência, pois ajuda a 

divulgar o trabalho de outros parceiros, aprende-se mais e entre outras vantagens, otimizamos 

o tempo. Entretanto, mesmo que tivéssemos encontrado obras com a mesma configuração, 

diferentemente da pesquisa clássica, a nossa opção metodológica tende a não generalizar os 

resultados das pesquisas, embora não despreze os resultados dos trabalhos semelhantes. A 

pesquisa-ação existencial é uma experiência única, ou seja, cada sujeito tem a sua expressão e 

a de todos é respeitada. 

Consideramos, ainda, que a implementação da História da África e dos Afro-

brasileiros no currículo escolar, como propõe a Lei 10.639/03, exige necessariamente um 

diálogo entre os sujeitos, por se tratar de uma questão baseada nas relações de poder e que, 

portanto, ultrapassa a simples aprendizagem de conteúdos. 

Recusamos discutir relações étnico-raciais utilizando questionários, entrevistas e 

outros instrumentos de coletas de dados que não nos permitissem dialogar com os professores 

e alunos de modo sensível e abertamente. Essa opção dificultou os trâmites do projeto, 

passamos por diversos questionamentos teóricos e administrativos.  Dialogar não é um verbo 

tradicional que compõe os objetivos das diferentes abordagens das pesquisas, portanto, 

durante a trajetória do curso fomos insistentemente questionadas e tivemos que elaborar 

diversas justificativas para o Comitê de Ética.  Dialogar é o que pretendíamos e não foi fácil 

aprender a dialogar sem analisar constantemente a ação do outro, sem perder a perspectiva 

daquele que está na posição de ensinar. 
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Nessa perspectiva, dentro de uma ótica crítica e concebendo a escola como parte 

integrante de uma totalidade social, cujas funções são específicas, imprescindíveis e concretas 

no cerne da sociedade, vislumbra-se, numa perspectiva dialógica, subsidiar o debate sobre 

igualdade étnico-racial. Concomitantemente a esta intervenção, buscamos contribuir para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas de fortalecimento á identidade étnica, no intuito de 

que o produto dessa pesquisa pudesse contribuir nas discussões acerca da superação do 

preconceito étnico-racial em nosso município e região.  

Assim, este trabalho tem por objetivo dialogar com professores e alunos do município 

de Teixeira de Freitas sobre o processo de implementação da Lei 10.639/03, que incluiu no 

currículo escolar a história e a cultura afro-brasileira e africana, fundamentadas nos 

pressupostos teóricos das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

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

DCNERER, promulgada em 2004. Para este estudo foi elaborada a seguinte questão de 

pesquisa: Como se desenvolve o processo de implementação da Lei 10.639/03 nas séries 

iniciais do ensino fundamental, a partir do diálogo com um grupo de professores (as) e alunos 

(as), na perspectiva da pesquisa-ação existencial? A intenção, como dissemos anteriormente, 

era problematizar o tema proposto pelo Movimento Social Negro por meio das políticas de 

ações afirmativas, tendo por finalidade desvelar o preconceito vigente no espaço escolar e 

detectar práticas pedagógicas de fortalecimento às raízes culturais de alunos e professores.  

Como estrutura expositiva, dividimos este trabalho em três capítulos que apesar de 

distintos, completam-se: 

No capítulo 1, “Itinerários teóricos e metodológicos da pesquisa” trazemos uma breve 

descrição do processo de implementação das políticas de ações afirmativas até a promulgação 

da Lei n. 10.639/03 e a conceituação de alguns termos que consideramos importantes para a 

sistematização do nosso problema e compreensão do objeto. Apresentamos, ainda, de modo 

detalhado e rigoroso, os procedimentos metodológicos, momento em que justificamos nossa 

escolha pela metodologia de pesquisa-ação existencial proposta por Barbier (2007) que, 

somada aos pressupostos da “pedagogia do oprimido” elaborado por Paulo Freire, ofereceu-

nos subsídios para o diálogo com os professores sobre a implementação da Lei n° 

10.639/2003 e as possíveis respostas à nossa questão-problema. É aqui, também, que 

descrevemos o contexto da pesquisa, destacando a situação sócio-política e econômica do 

município de Teixeira de Freitas, as condições física e administrativa da escola bem como o 

perfil dos sujeitos da pesquisa. 
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No capítulo 2, aqui chamado de “A pesquisa-ação existencial nas séries iniciais do 

ensino fundamental: trabalhando as relações étnico-raciais com crianças”, trata do processo 

da pesquisa-ação existencial desenvolvida junto às crianças do 2° ano do ensino fundamental 

de uma escola municipal do extremo sul baiano, apresentando as intervenções desenvolvidas e 

os resultados alcançados. É aqui, também, que descrevemos o contexto da pesquisa, 

destacando a situação sócio-política e econômica do município de Teixeira de Freitas, as 

condições física e administrativa da escola bem como o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

No Capítulo 3, “Análise dos diálogos na perspectiva dos pressupostos de Paulo Freire” 

fazemos uma análise das informações obtidas por meio dos estudos desenvolvidos e do 

diálogo com os sujeitos, apresentando possíveis respostas ao problema inicial proposto. 
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1 ITINERÁRIOS TEÓRICOS E METODOLOGICOS DA PESQUISA 

 

1.1 Da Implementação das Políticas de Ações Afirmativas à Promulgação da Lei 

10.639/03 

 

Neste capítulo destinado as fundamentações teórico-metodológicas tecemos breves 

análises sobre a trajetória dos Movimentos Sociais Negros (MSN) no século XX, destacando 

dois pontos: A  implementação das políticas de ações afirmativas e a promulgação da Lei 

Federal n. 10.639/03 . Entendemos que as políticas de ações afirmativas não se restringem 

apenas às cotas para negros ingressarem na universidade e no mercado de trabalho, pois, 

consideramos políticas de ações afirmativas todas as práticas teóricas e pedagógicas previstas 

nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que visam o respeito às 

diferenças étnicas e outras. 

Nessa perspectiva, é correto dizer que existem contradições com relação às condições 

de vida a que está submetida a população negra brasileira. A distribuição de renda no Brasil 

também reflete a situação de exclusão a que vem sendo submetido o povo negro brasileiro.  

Esses dados justificam a afirmação de que, além de uma desigualdade de ordem social, o 

Brasil se caracteriza também por uma desigualdade de cunho racial. Segundo Gomes e 

Munanga (2006) existem, no contexto da sociedade brasileira, dois grupos distintos: uma 

minoria rica e uma maioria pobre. A proporção de negros e brancos que compõe cada um 

desses grupos demonstra a “existência de uma profunda desigualdade social que caminha, 

lado a lado, com a desigualdade de renda em nosso país” (GOMES; MUNANGA, 2006, 

p.122).  

Diante das comprovações históricas e sociais, compreende-se que o abismo racial no 

Brasil existe, de fato. No entanto, não se trata de uma desigualdade meramente racial. Ela é 

fruto de uma estrutura racista diretamente vinculada à exclusão social e à desigualdade sócio-

econômica, que atinge grande parte da população brasileira. Trata-se, portanto, de uma 

disparidade construída ao longo do processo histórico, político e social do país, com vistas à 

manutenção das desigualdades sociais. 

As políticas de ações afirmativas tendem a funcionar como um antídoto à continuidade 

do processo de exclusão, que continuou sendo feito sistematicamente ao negro após a 

abolição. Especificamente, porque o Brasil optou por reconfigurar a composição étnica da 

nação deixando-a esteticamente mais próxima do modelo europeu.  
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Segundo Souza (2007), depois do fim da escravidão no Brasil, as elites tentaram 

eliminar os laços com a cultura africana e os sinais dos afrodescendentes entre os brasileiros, 

sonhando com o branqueamento da população. 

 

[...] este seria conseguido com a chegada de grandes quantidades de imigrantes 

europeus, enquanto os negros desapareceriam não só pela miscigenação como pelos 

altos índices de mortalidade que atingiam as populações mais pobres (SOUZA, 

2007, p. 140). 

  

Segundo Sousa (2006) a mestiçagem condenada por vários teóricos como Gobineau, 

na França e Nina Rodrigues no Brasil, sendo também seriamente recriminada pelos norte-

americanos e outros povos em meados da década de 30, começou a ser defendida pelos 

brasileiros, como uma estratégica política para tornar o país cada vez mais branco. A rejeição 

à estética e a cultura afro-brasileira foi e continua sendo um dos principais ingredientes do 

processo de embranquecimento. Toda a trama se voltava para a tentativa de impingir na 

população negra sentimentos de inferioridade a ponto do povo negro se envergonhar de sua 

estética e abandonar suas raízes históricas. 

 

Assim, se aceitávamos e mesmo estimulávamos a mestiçagem, não era por falta de 

preconceitos, e sim porque queríamos apagar os traços africanos de nossa 

população. Da mesma forma, buscávamos um distanciamento cada vez maior da 

África, considerada terras de povos atrasados, incapazes de construir civilizações 

evoluídas (SOUZA, 2007, p.142). 

 

O branqueamento não se concretizou, apesar dos esforços da elite, mas a precariedade 

das oportunidades oferecidas aos negros e seus descendentes em todas as áreas manteve esse 

grupo totalmente à margem do desenvolvimento. A precariedade das oportunidades oferecidas 

para a sua educação e, consequentemente, para o seu aprimoramento profissional, condenava 

a população negra e mestiça a continuarem ocupando os segmentos mais desfavorecidos da 

sociedade. A esse respeito Prado Junior (1994, p. 260) esclarece que  

 

O estudo da História revela que, no Brasil, a independência e a organização do 

Estado brasileiro, após séculos de colônia império, se processam de acordo com as 

aspirações e interesses da aristocracia rural; o processo de emancipação política do 

Brasil não alterou as estruturas de poder no país. „Permaneceram os mesmos 

quadros administrativos, na maior parte das vezes até as mesmas pessoas; e os 

processos não se modificaram.‟ 

 

O posicionamento político e ideológico hegemônico que prevaleceu nas discussões 

acerca do momento histórico da passagem do trabalho escravo para o trabalho “livre” na 

sociedade brasileira fez com que avançassem as ideias de inferioridade do negro. E a escola, 
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responsável pela transmissão de cultura e conhecimento sistematizado, acaba por legitimar 

esse equívoco.  

No entanto, apesar dos mais fortes e poderosos conseguirem encontrar formas de 

perpetuarem sua concepção de mundo e sociedade, explorando em benefício próprio o 

trabalho e a miséria alheia, os dominados, sempre que possível, tentam reverter essa situação, 

na tentativa de tomar nas mãos o protagonismo de sua história. Frente a esse contexto, a 

população afrodescendente brasileira, por meio de organizações políticas socialmente 

constituídas (Movimentos Sociais), desempenham ações de luta por direitos sociais no Brasil.  

Nessa perspectiva, compreende-se que os movimentos sociais desempenham uma 

função social relevante no sentido de contribuir para a denúncia, politização e reivindicação 

acerca dos direitos historicamente negados à classe trabalhadora brasileira.  Participando das 

manifestações populares pode-se, principalmente, exigir a efetivação das políticas públicas, 

ou seja, por meio dos movimentos sociais pode-se demonstrar a insatisfação, contribuir na 

promoção de transformações na conjuntura política da comunidade, da cidade e quiçá do país, 

uma vez que a participação em movimentos populares possibilita uma caminhada política 

rumo à cidadania.  

A esse respeito, Filicci (2011, p.32), adverte para o fato de que  

 

Nesse universo, torna-se relevante considerar a leitura que se tem feito sobre os 

processos políticos desencadeados pelos sujeitos coletivos como “formas de 

opressão particulares”, sem, contudo, abstrair-lhes a força desarticuladora do 

capitalismo [...] A expressão “formas de opressão particulares” das autoras é 

controversa. Percebe-se como um conjunto de lutas impetradas por diferentes 

sujeitos e agrega visões de mundo e convicções que expõem os limites do 

capitalismo. Mas minimiza, com esses novos sujeitos coletivos na cena política, as 

análises centradas no poder de força do operariado ganharam outra dimensão. [...] 

Nesse contexto, dois fatores parecem consensos:  

a) O protagonismo dos movimentos sociais; 

b) A centralidade da educação e das escolas nessas mudanças. 

 

O MSN nas atribuições de sua função social atingiu um objetivo importante para 

estruturação das políticas de igualdade racial com a instituição da SEPPIR
1
. Nesse ato, o 

governo brasileiro reconhece de forma inequívoca a existência do racismo e de seus nefastos 

                                                           
1
Criada pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei 10.678, a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR/PR- nasce do reconhecimento 

das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. A data é emblemática, pois em todo o mundo celebra-se o 

Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), em memória do Massacre de Shaperville. Em 21 de março de 1960, 20.000 negros protestavam contra a 

lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles podiam 

circular. Isso aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o 

exército atirou sobre a multidão e o saldo da violência foram 69 mortos e 186 feridos. Extraído de 

http://www.seppir.gov.br/sobre acesso em 10/03/2012. 

http://www.seppir.gov.br/sobre
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desdobramentos na qualidade de vida da população negra, provocando discussões acerca do 

famigerado mito da democracia racial, ideologia que exalta a benignidade das relações raciais 

no Brasil e nega a necessidade de qualquer intervenção do poder público em demandas 

raciais. 

Nessa perspectiva, compreende-se que a questão dos movimentos sociais e 

participação popular remetem sempre à problemática, que envolve a desigualdade social 

procedentes de uma sociedade injusta. No bojo dessa relação antagônica e contraditória os 

movimentos sociais, a participação popular e as reivindicações constituem-se formas de 

resistência importantes na luta por melhores condições de existência.  

Diante dessas complexidades, o debate acerca das relações étnico-raciais no Brasil é 

permeado por uma variedade de conceitos, dentre eles:  raça e racismo. No entanto, o uso 

destes termos é permeado por discordâncias entre autores e militantes sociais com 

perspectivas teóricas e ideológicas diferentes. Sendo que, dependendo do posicionamento 

político dos mesmos, pode até gerar conflitos. Assim, trazemos a seguir alguns conceitos 

pertinentes para a configuração dos caminhos percorridos durante a construção dos diálogos.  

  

1.1.1 Raça, Racismo e o Mito da Democracia Racial 

   

Raça, racismo e democracia racial são conceitos pertinentes ao debate proposto, foi 

importante compreendê-los não somente para fundamentar a minha formação, mas também 

para dialogar com os sujeitos da pesquisa. Da mesma forma, foi necessário aprofundar o 

entendimento de outros conceitos que estão colocados mais abaixo, como etnia, discriminação 

e preconceito étnico-racial. Imaginei, nesse sentido, que essa parte do trabalho faz-se muito 

útil para os participantes e para outros membros da escola. 

A antropologia
2
 esclarece que a legitimação da inferioridade africana se dá com as 

primeiras navegações, pois a difícil penetração do continente por parte de seus povos e de seu 

meio ambiente acabou por transformar o desconhecido em exótico e selvagem. O mundo 

encontrado pelos viajantes que lá conseguiam chegar era irreconhecível.  Interpretações com 

base em indicadores europeus, em sua maioria, cristãos, contribuíram para a dificuldade em 
                                                           
2
Esta é uma ciência tardia que surgiu, ou se constituiu como disciplina científica, em meados do século XIX a 

partir das descobertas de Darwin e sua teoria evolucionista quando se concentrava na elaboração de teorias sobre 

a evolução do homem, sua sociedade e cultura. O homem não era mais fruto da criação Divina, então os 

cientistas começaram a procurar pela sua origem: o chamado “elo perdido”, que ligaria o homem moderno a seus 

ancestrais hominídeos. Com o tempo os estudos sobre o homem ganhou forma, os cientistas começaram a se 

interessar pelos grupos humanos primitivos e seus costumes, cultura e características, passando a entender o 

homem não mais como uma criação de Deus, mas da natureza. Extraído de: 

http://www.infoescola.com/ciencias/antropologia/ Acesso em: mai./2015 

http://www.infoescola.com/ciencias/antropologia/
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entender e identificar o desconhecido.  Isso fez com que a distorção da imagem do continente 

africano, atingisse também os povos que ali habitavam. De acordo com as ciências inspiradas 

no evolucionismo biológico de Charles Darwin
3
, povos como os africanos estariam num 

estágio cultural e histórico correspondente aos ancestrais da humanidade.  

 

A menção pejorativa ao continente africano pode ser observada já nas interpretações 

medievais a respeito da constituição do mundo. Na cartografia – em que a 

representação do imaginário tinha maior destaque do que a da realidade – notamos 

que a África um continente associado ao Bestiário (ARNALT; LOPES, 2005, p.13). 

 

Considerando os textos de Abramonwicz e Gomes (2010), existem, atualmente, duas 

discussões em torno do conceito de raça no Brasil: a discussão acadêmica, que cada vez mais 

tende a considerar a inexistência de diferenças raciais, esvaziando a ideia de raça como 

conceito; e o imaginário social, para o qual raça é uma realidade, ainda que o discurso 

dominante nesse imaginário seja o da miscigenação.  

Na perspectiva que orienta o imaginário social, baseada no senso comum e nos 

referencias eurocêntricos de ser humano e sociedade, o conceito de raça está intimamente 

relacionado com o âmbito biológico, as diferenças de características físicas que fazem daquele 

grupo, um grupo particular. Pode-se compreender melhor o que se quer dizer quando se fala 

de raça, ao se atentar para as questões de cor da pele, tipo de cabelo, conformação racial, 

ancestralidade e genética. 

 

No Brasil, desde o momento em que as estatísticas explicitaram em seus indicadores 

o quesito raça, visibilizou-se em todas as dimensões, a imensa desigualdade social 

entre brancos e negros e o forte processo discriminatório existente na sociedade 

brasileira, incansavelmente apontado pelo movimento negro (ABRAMONWICZ; 

GOMES, 2010, p. 8). 

 

Segundo Arnalt e Lopes (2005, p. 24), no que se refere aos africanos, “deve-se insistir 

que estamos falando de seres humanos vivendo em sociedade. Assim, são iguais a todos os 

homens e mulheres do planeta”. Assim, por viverem em sociedade, criam padrões 

comportamentais, linguísticos, culturais, alimentares, religiosos, de honra, de virilidade, de 

tabus, etc. Diante disso, pela lógica, esses seriam os padrões que deveriam prevalecer para 

uma classificação justa através dos tempos. 

 

O não reconhecimento do africano como humano está nas bases das políticas 

discriminatórias que pretenderam tutelar os nativos, negando a estes o papel de 

sujeitos políticos e sociais. [...] Ou seja, deveriam ser tutelados até alcançarem o 

padrão europeu de sociedade, quando poderiam ser considerados civilizados, 

portanto, humanos (ARNALT; LOPES, 2005, p.18). 

                                                           
3
 Cientista responsável pela teoria de evolução das espécies. 
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Nesse sentido, compreende-se que o não reconhecimento do continente africano como 

sociedade portadora de identidade própria, não foi resultado exclusivo da diferença visual 

entre brancos e negros, por mais que fosse evidente num primeiro momento. O fato do 

europeu não reconhecer nesse continente seus padrões sociais, religiosos, culturais e políticos 

de sociedade contribuiu para que chegassem à conclusão de que não havia civilização e nem 

humanidade na África, culminando na ideologia dominante de que o negro pertença a uma 

raça inferior, legitimando, assim, o racismo. 

Racismo é a convicção sobre a superioridade de determinadas raças, com base em 

diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento 

humano. Comportamentos racistas começaram desde cedo na história da humanidade, 

frequentemente era uma forma de defesa de um grupo contra invasores pacíficos que 

apresentavam características distintas. O racismo ganhou mais força quando as potências 

europeias colonizaram outros países. 

Convém destacar ainda que numa sociedade tipicamente capitalista, o viés econômico 

da história configura-se num importante instrumento da ideologia do desenvolvimento 

tipicamente ocidental: dentro dessa linha de raciocínio, o capital emerge de fora das 

sociedades caracterizadas de “primitivas” para regrar suas atividades econômicas de modo 

diferente, conforme interesses externos aos dessas sociedades produtoras e dos povos que as 

constituem, modificando as relações sociais e impondo um novo modo de pensar e de agir.  

 

Como já foi dito, o que motivava os europeus era à busca de oportunidades de 

investimentos lucrativos para o capital excedente. [...] A ocupação dos territórios 

visando sua exploração implicava em introduzir profundas modificações nos moldes 

de vida das sociedades africanas. Duas em especial causaram enorme impacto nestes 

povos: a expropriação das terras e a obrigação (ARNALT; LOPES, 2005, p.68). 

 

Após três séculos de escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel, 

estrategicamente, assina a abolição. Milhões de negros deixaram de ser escravos, mas por 

outro lado continuam sem educação, qualificação e condições mínimas para recomeçarem a 

vida. Não houve nenhuma medida do governo na época, como uma ampla reforma agrária, 

que de fato mexesse na injusta distribuição da riqueza nacional e permitisse à população negra 

o acesso a uma vida melhor.  Na verdade, segundo Chiavenato (2004) a abolição libertou o 

homem branco do escravo. Em 1888, como resultado de sua resistência e luta secular, o negro 

tinha provocado trincas na estrutura social que sustentava o escravismo de tal forma, que 

praticamente já não havia escravos. 
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O fim da escravidão, portanto, não resolveu a questão do negro brasileiro, que retirado 

de sua terra natal, agora, sem a condição da volta, se depara com uma nação construída com o 

seu trabalho, que não o aceita. Assim, com o advento do trabalho livre o negro é jogado à 

própria sorte, em um modo de organização social que traz em seu bojo a produção das 

desigualdades sociais e que lhe reserva apenas as migalhas. Compreender, sob uma visão 

crítica, as relações raciais no Brasil tem sido difícil, porque o país, historicamente, tem se 

apresentado como uma nação racialmente democrática.  Ao averiguar os indivíduos negros e 

brancos (em várias dimensões) torna-se perceptível que sempre estiveram em posições 

desiguais em virtude da falta de oportunidades. Também se acreditava que no Brasil não 

houvessem obstáculos para a ascensão social da população negra.  Essa era a imagem vendida 

para o exterior, de um território democrático no quesito racial. Entretanto, “todos os 

indicativos sociais como mortalidade infantil, analfabetismo, salários, expectativa de vida, 

mostra que existe um abismo que separa negros e brancos em nosso país.” (GOMES; 

MUNANGA, 2006, p.126). 

À medida que a nação brasileira foi sendo construída, uma crença em torno deste país 

começou a ser criado “O Mito da Democracia Racial”. Como consequência, por muito tempo 

acreditou-se que no Brasil, diferentemente de outros países como os Estados Unidos, por 

exemplo, que se caracteriza por tensões étnicas explícitas, não existia conflitos raciais. 

Gilberto Freyre (1998) caracterizou a escravidão no Brasil como composta de senhores bons e 

escravos submissos. A ideia de que não existe racismo, implementada por Freyre é uma 

tentativa de interpretar as contradições do escravismo como simples passagem sem 

importância, e assim sendo não teria a força de desfazer a (suposta) harmonia entre opressores 

e oprimidos durante aquele momento histórico. A miscigenação, nestas condições, seria um 

processo de enriquecimento racial e cultural dos povos, capaz de gerar civilizações, e ocorre 

de forma livre, democrática e pacífica.  

O mito da democracia racial brasileira, depois de denunciada como fantasia por vários 

estudiosos e transformada no principal alvo dos ataques do movimento social negro e seus 

interlocutores por ser considerado uma ideologia racista, passou a ser o objeto de investigação 

de sociólogos e historiadores. 

 

 

 

1.1.2 Etnia, Discriminação e Preconceito étnico-racial 
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  Compreender os mecanismos de resistência da população negra ao longo da história, 

exige também reconhecer e respeitar suas formas de organização coletiva, tais como: 

comunidades quilombolas e terreiros de candomblé. A população negra, portanto, possui uma 

história de vida passada no continente africano, que somada ao processo de deslocamento de 

continente serviu de base para a criação de estratégias de sobrevivência, alvo de 

discriminação e muito preconceito.  A distinção entre os termos preconceito, discriminação e 

etnia nesse contexto é fundante para o entendimento dos processos sociais em que tais 

comportamentos se apresentam.  

No campo intelectual, muitos profissionais preferem usar o termo etnia para se referir 

aos negros e negras, entre outros grupos sociais, discordando do uso do termo raça. Ao 

usarem o termo etnia, esses intelectuais o fazem por acharem que, se falarmos em raça 

ficamos presos ao determinismo biológico, à ideia de que a humanidade se divide em raças 

superiores e inferiores, a qual já foi abolida pela biologia e pela genética (GOMES, 2005). 

O preconceito, segundo Gomes (2005) é o julgamento negativo e prévio dos membros 

de uma raça, uma religião ou um dos ocupantes de qualquer outro papel social significativo, e 

mantido apesar de fatos que o contradizem, sendo assim, o preconceito tem a ver com um 

conceito anterior, um julgamento prévio que grupos majoritários ou dominantes encontram 

para manterem sua supremacia. Essa autora afirma ainda que o “preconceito é um juízo de 

valor ou opinião que são formados antecipadamente, sem haver conhecimento dos fatos ou 

ponderação” (GOMES, 2005, p.54). 

Discriminar, por sua vez, quer dizer “distinguir”, “diferençar”, “discernir”. A 

discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a efetivação do 

preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no âmbito das concepções de 

mundo e das crenças, a discriminação é a adoção de práticas que os efetivam.  Gomes (2005) 

afirma que a discriminação indireta tem sido compreendida como a forma mais perversa de 

discriminação. Ela geralmente alimenta estereótipos sobre o negro e é exercida sob o manto 

de práticas administrativas ou institucionais. A melhor forma de tornar esse tipo de 

discriminação visível e de superá-la é através da análise de indicadores de desigualdade entre 

os grupos. A discriminação indireta é identificada quando os resultados de determinados 

indicadores socioeconômicos são sistematicamente desfavoráveis para um subgrupo 

racialmente definido em face dos resultados médios da população. 

 

1.1.3 Marcos Legais: Legislação e políticas de ações afirmativas  
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Com a Constituição de 1988, dita Constituição cidadã, as LDBs anteriores foram 

consideradas obsoletas, e em 1996 o debate sobre a nova Lei foi concluído. A atual LDB (Lei 

9394/96) foi sancionada em 20 de dezembro de 1996. Baseada no princípio do direito 

universal à educação para todos
4
, que mesmo não representando os anseios das camadas 

populares, obteve alguns avanços se comparada com as outras. 

  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC nº 19/98 

e EC nº53/2006) 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] (BRASIL, 

Constituição Federal, 2010, p. 56). 

 

Nessa perspectiva, ações propostas pela LDB com o objetivo de corrigir injustiças, 

eliminar discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema 

educacional brasileiro, apesar de pouca referência, passaram a constar                             

 

O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

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

indígena, africana e européia (BRASIL, (LDB, 1996, p, 19, Art. 26 §1)
. 

 

Considerando a educação como um viés relevante na luta política e social, o 

Movimento Negro intensifica sua luta no sentido de se implantar ações efetivas no contexto 

escolar. Com o amadurecimento da militância, se propõe ir além das denúncias e passar às 

propostas nas lutas contra a discriminação racial dentro das escolas.  As políticas de ações 

afirmativas
5
 para o negro, nesse contexto, estão relacionadas às reivindicações dos 

movimentos sociais negros para ampliação das políticas sociais. Nesse sentido, a evidência 

das discussões sobre as questões raciais, culminou com o surgimento de ações afirmativas que 

se originaram das Políticas de Reparação, de reconhecimento e valorização do negro 

brasileiro, levando a implementação da Lei 10.639/03 (GOMES; SANTOS, 2012, p. 39). 

Segundo Joaquim Barbosa Gomes (2001), os objetivos das ações afirmativas são: 

induzir transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, visando a tirar do 

imaginário coletivo a ideia de supremacia racial versus subordinação racial e/ou de gênero; 

coibir a discriminação do presente; eliminar os efeitos persistentes (psicológicos, culturais e 

comportamentais) da discriminação do passado, que tendem a se perpetuar e que se revelam 
                                                           
4
 Art.205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. (BRASIL, Constituição Federal, 2010, p. 56) 
5
 As ações afirmativas constituem-se em políticas que visam a promoção ativa da igualdade de oportunidades 

para todos, criando meios para que as pessoas pertencentes a grupos socialmente discriminados possam competir 

em mesmas condições na sociedade (GOMES; MUNANGA, 2006). 
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na discriminação estrutural; implantar a diversidade e ampliar a representatividade dos grupos 

minoritários nos diversos setores; criar as chamadas personalidades emblemáticas, para 

servirem de exemplo às gerações mais jovens e mostrar a elas que podem investir em 

educação, porque teriam espaço.  

Como resposta à pressão popular, a Lei Federal 10.639/03 alterou as diretrizes e bases 

da educação nacional fixadas pela Lei 9.394/96, incluindo no currículo oficial de ensino a 

obrigatoriedade da temática História e cultura afro-brasileira e africana (ROCHA, 2006). 

 
Art. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamentais e médios, oficiais e 

particulares torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira. 

 

1. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

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

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

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à 

história do Brasil. 

2. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 

Artística e de literatura e história brasileira. 

 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “dia nacional 

da Consciência Negra”. (BRASIL, LDB, 1996, p.20). 

 

A necessidade de conhecer a História da África e dos afrodescendentes brasileiros para 

melhor compreender a História do Brasil, foi um dos argumentos utilizados pelos movimentos 

sociais negros para a criação da Lei 10.639/03. 

 

[...] ao perceberem a inferiorização dos negros, ou melhor, a produção e a 

reprodução da discriminação racial contra os negros e seus descendentes no sistema 

de ensino brasileiro, os movimentos sociais negros (bem como os intelectuais negros 

militantes) passaram a incluir em suas agendas de reivindicações junto ao Estado 

brasileiro, no que tange à educação, o estudo da história do continente africano e dos 

africanos, as lutas dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional brasileira (SANTOS, 2005, p.23). 

 

Nesse sentido, o parecer da relatoria reafirma que procura oferecer uma resposta, entre 

outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente no sentido de políticas 

de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de 

sua história, cultura e identidade. 

 

Trata, ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais 

antropológicas oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros. [...] é necessário sublinhar 

que tais políticas tem, também, como meta o direito dos negros, assim como de 

todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino em escolas 

devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores qualificados para o 

ensino das diferentes áreas do conhecimento; com formação para lidar com as tensas 
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relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir 

a reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais (BRASIL, Parecer 

CNE/CP nº 3/2004). 

 

O estudo da história do povo afro-brasileiro deve ser obrigatoriamente incluído no 

currículo escolar, de acordo, ainda, com a Lei nº 10639/03, sancionada pelo presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada no Diário Oficial da União em 11 de março. 

A lei altera o artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e substitui a 

Lei nº 10.639/03, que já previa a inclusão da temática afro-brasileira nos currículos das redes 

de ensino. Agora, todas as escolas de ensino fundamental e médio, tanto públicas quanto 

privadas, devem conferir o mesmo destaque ao ensino da história e cultura dos povos 

indígenas. De acordo com a nova Lei, todas as disciplinas, especialmente história, geografia e 

literatura, devem incorporar a contribuição dos negros à cultura brasileira. 

 

Assim, a demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas 

para ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, 

sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em 

virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de 

manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de 

influir na formulação de políticas, no pós-abolição. [...] Mais um equivoco a superar 

é a crença de que a discussão sobre a questão racial se limita ao Movimento Negro e 

a estudiosos do tema e não à escola. A escola enquanto instituição social responsável 

por assegurar o direito da educação à todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar 

politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. 

(BRASIL, Parecer CNE/CP nº 3/2004) 

 

A nova legislação, ao longo de sua construção histórica, vem ao encontro de algumas 

reivindicações e preocupações do movimento social negro em relação às condições sociais do 

negro no Brasil, constituindo-se, nessa perspectiva, como um processo em curso na sociedade 

brasileira e não como um projeto a ser executado. 

Algumas categorias foram inicialmente escolhidas para fundamentar esta pesquisa, a 

saber: Políticas de ações afirmativas; Lei n. 10.639/03 e Relações étnico-raciais. Essas 

escolhas justificam-se por estarem estreitamente vinculadas aos debates acerca de conceitos 

que emergiram a partir do delineamento do objeto a ser estudado. Nesse caso, a 

implementação da Lei nº. 10.639/03 estão devidamente discutidas e conceituadas à medida 

que estão aparecendo no texto, seja em reflexões teóricas, seja nas falas dos sujeitos da 

pesquisa.  

Na década de 1990, as reivindicações do Movimento Social Negro são direcionadas, 

em sua maioria, para a reparação aos danos históricos em decorrência da escravidão. 
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Continuam as reivindicações por valorização da cultura
6
, da identidade, da questão jurídica, 

iniciadas em meados de 1970, mas prevalecem as reivindicações de ordem material. 

Entretanto, considerando os problemas relacionados à situação educacional dos negros, 

militantes e pesquisadores começaram a questionar o Estado brasileiro exigindo 

posicionamento. 

No intuito de reafirmar os princípios da Lei, o Parecer da Relatoria apresenta uma 

resposta, dentre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente no 

sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, de reconhecimento 

e valorização de sua história, cultura e identidade, priorizando, dentre outras ações, a 

formação dos professores.  

 

Trata, ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, 

antropológicas oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros. [...] é necessário sublinhar 

que tais políticas tem, também, como meta o direito dos negros, assim como de 

todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino em escolas 

devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores qualificados para o 

ensino das diferentes áreas do conhecimento; com formação para lidar com as tensas 

relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir 

a reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais (PARECER 

CNE/CP nº 3/2004). 

 

A escola constitui-se, portanto, como sendo o lugar privilegiado para o 

desenvolvimento de iniciativas de divulgação da cultura afro, no sentido de reconhecer suas 

contribuições para a formação do povo e da sociedade brasileira. No que diz respeito à 

formação de professores Gomes (2006, p.35) argumenta que,  

A formação de professores/ras tem sido uma preocupação constante do campo da 

educação. O MEC, a universidade, os centros de formação de professores, as 

escolas, enfim, todos se preocupam e concordam que é preciso hoje formá-los mais 

adequadamente tanto em seu percurso inicial quanto em serviço. 

 

Segundo Gomes (2007), no caso específico da educação, a Lei n.10.639/03 

possibilitou uma série de iniciativas do Ministério da Educação visando a formação de 

professores para a diversidade étnico-racial, a produção de material didático, a realização de 

pesquisas e o fortalecimento dos Núcleos de estudos Afro-brasileiros (NEABs). 

                                                           
6
 Compartilha-se do conceito de cultura descrito por Marilena Chauí em Convite à Filosofia “A história-cultura é 

o modo como, em condições determinadas e não escolhidas, os homens produzem materialmente (pelo trabalho, 

pela organização econômica) sua existência dão sentido a essa produção material. Aqui, a cultura não narra o 

movimento temporal do Espírito, mas as lutas reais dos seres humanos reais que produzem e reproduzem suas 

condições materiais de existência, isto é, produzem e reproduzem as relações sociais, pelas quais distinguem-se 

da Natureza e diferenciam-se uns dos outros em classes sociais antagônicas” (1997, p. 292). 
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Como iniciativas do Ministério da Educação citamos: os Fóruns Estaduais Educação 

e Diversidade  Étnico-Racial, os programas Uniafro I e II  promovidos pela 

Secretaria de Ensino Superior (SESU) e Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), as publicações específicas dentro da Coleção 

Educação Para Todos, a inclusão da discussão sobre inclusão e diversidade como 

um dos eixos temáticos da Conferência Nacional da Educação Básica, os 

seminários, os debates, as consultorias e o acompanhamento de experiências de 

ações afirmativas na educação básica e no ensino superior (GOMES, 2007, p.107). 

 

Considerando a educação como um viés relevante na luta política e social, considera-

se pertinente intensificar as ações no sentido de se desenvolver iniciativas concretas e 

intencionais no contexto escolar. Com o amadurecimento da militância e de pesquisadores se 

propõe ir além das denúncias e passar às propostas nas lutas contra a discriminação racial 

dentro das escolas.  As políticas de ações afirmativas voltadas para a população negra, nesse 

contexto, estão relacionadas às reivindicações dos movimentos sociais para ampliação das 

políticas sociais. O pertencimento étnico e o resgate da história da comunidade negra, 

entretanto, não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. 

 

(...) Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente 

branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também 

tiveram suas estruturas psíquicas afetadas (MUNANGA, 2006, p.16)  

 

Assim, compreendemos que a cultura da qual nos alimentamos cotidianamente é fruto 

de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, 

contribuíram cada um ao seu modo na formação da riqueza econômica, social e da identidade 

nacional. 

 

1.2 Caminhos metodológicos 

 

1.2.1 Considerações acerca dos pressupostos da pesquisa-ação  

 

Existem muitas controvérsias sobre a autoria da pesquisa-ação. Barbier (2007) 

menciona Kurt Lewin como precursor, quando começou a desenvolver dinâmicas de grupos 

na perspectiva de tentar integrar as minorias, especialmente as étnicas, à sociedade nos 

Estados Unidos da América.   

Kurt Lewin se opunha ao positivismo buscando novas bases para as ciências. Barbier 

(2007, p.27) argumenta que 
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Costuma-se geralmente sustentar que a pesquisa-ação teve origem com Kurt Lewin, 

psicólogo de origem alemã, naturalizado americano, durante a aprovação da 

Segunda Guerra Mundial. Alguns pensam, entretanto, que John Dewey e o 

Movimento da Escola Nova, após a Primeira Guerra Mundial, constituíram um 

primeiro tipo de pesquisa-ação pelo ideal democrático, pelo pragmatismo e pela 

insistência no hábito do conhecimento científico tanto nos educadores como nos 

educando. 

  

Inicialmente foram quatro as modalidades propostas por Kurt Lewin em relação ao 

desenvolvimento da Action-Reserch, a) a diagnóstica, que se pauta em planos de ação 

encomendados fazendo diagnóstico e recomendando medidas; b) a participativa direcionada 

para membros da comunidade em perigo; c) empírica- que consiste em registrar e acumular 

dados do cotidiano de um determinado grupo social; e d) Experimental- visa acompanhar e 

controlar técnicas utilizadas em situações sociais (BARBIER, 2007). 

Kurt Lewin morreu prematuramente em 1947, depois da Segunda Guerra, mas seus 

estudos foram retomados por alunos e outros pesquisadores, multiplicando-se para diversas 

áreas sociais. Na esfera industrial o trabalho se volta para a auto-organização, formação de 

quadros e notadamente para intervir em áreas com resistência à mudança. Na área social, a 

pesquisa-ação objetiva promover a solidariedade entre grupos em conflitos. 

  Atualmente a pesquisa-ação corresponde a um mosaico de vertentes que foram 

construídas ao longo do tempo. Sua evolução histórica está fartamente registrada incluindo 

um dos trabalhos elaborados por Barbier (2007) intitulado Pesquisa-ação.  Obra que tomamos 

por referência no desenvolvimento desta pesquisa.     

A partir dos anos 70, depois de consolidada, a reflexão sobre a pesquisa-ação torna-se 

mais radical em vários países da Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Na 

Alemanha, mais engajada e emancipatória; na França, Barbier, propõe a teoria da pesquisa-

ação institucional. Na Suiça há uma predominância da reflexividade coletiva; os 

pesquisadores americanos se situam numa perspectiva radical da pesquisa-ação, enquanto na 

América Latina a sociologia radical se une ao chamado militarismo revolucionário e a 

educação libertadora de Paulo Freire.  

Os anos 80 voltam-se para a pesquisa-ação existencial, é nessa mesma década, que o 

pesquisador Jean Dubost 

 

propõe uma primeira definição da pesquisa-ação: „ação deliberada visando a uma 

mudança no mundo real, engajada numa escala restrita, englobada por um projeto 

geral e submetendo-se a certas disciplinas para obter efeitos de conhecimento ou de 

sentido‟ [...] (BARBIER, 2007, p. 36) . 
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A pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa que não permite neutralidade e nem 

distanciamento, ao contrário visa apontar caminhos que possibilitam o diálogo com diferentes 

sujeitos, de modo crítico, sobre suas raízes culturais e outros temas pertinentes. Barbier (2007, 

p. 58) argumenta que nesta metodologia “não se trabalha sobre os outros, mas sempre com os 

outros”, para resolução de problemas coletivos, no qual o pesquisador deve estar implicado, 

ou seja, comprometido com a superação dos limites que impedem o processo de 

transformação. 

Segundo Desroche (2006) na pesquisa-ação os autores da pesquisa e os atores sociais 

se encontram reciprocamente implicados - autores e atores desenvolvem e são responsáveis 

pela ação que se torna coletiva. Os atores não são objetos de observação, de explicações ou 

interpretação, ao contrário todos são sujeitos atuantes introduzidos no projeto em todo o seu 

desenrolar, desde o entendimento da concepção até a avaliação do processo que não comporta 

prazos, de maneira dialética e humanizadora.  

Nesse sentido, não existe um tempo previamente determinado para a finalização da 

pesquisa. O tempo para realização da pesquisa-ação é relativo, depende da natureza do 

problema, das características e do envolvimento do grupo, das propostas de intervenção a 

serem desenvolvidas, do contexto onde o estudo e a ação acontecem. A finalização da 

pesquisa ocorre quando o problema inicial é resolvido e não há como prever quando isso vai 

acontecer somente os participantes podem dar por encerrado o trabalho (MIRANDA, 2012). 

Entretanto, o pesquisador pode fazer um corte temporal na pesquisa para atender os 

objetivos e prazos acadêmicos, sem prejudicar o processo dialógico, mas, sendo um 

pesquisador implicado deverá ainda prosseguir até que o grupo opte pela finalização.  

A pesquisa-ação segue o caminho oposto ao da pesquisa clássica, que exige a 

descrição prévia dos resultados, tendo como alicerce apenas o conhecimento científico, 

enquanto o saber dos sujeitos representa apenas dados coletados para a análise.  Conforme 

Barbier (2007, p. 55) 

 

A pesquisa-ação não tem que formular a priori, hipóteses e preocupações teóricas, 

nem de traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem medidos por 

instrumentos padronizados (questionários, testes). A pesquisa-ação reconhece que o 

problema, nasce num contexto preciso, de um grupo em crise. O pesquisador não o 

provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em ajudar a coletividade a determinar 

todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência 

dos atores do problema numa ação coletiva. 
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Mas, a pesquisa-ação oferece muitos riscos. Barbier (2007) alerta sobre os riscos 

institucionais, considerando que essa modalidade não é o melhor caminho para sucessos 

imediatos. Os riscos pessoais, também devem ser ponderados, “pois a pesquisa-ação, na sua 

intersubjectividade, leva inevitavelmente o pesquisador para regiões de si mesmo que ele, sem 

dúvida, não tinha vontade de explorar” (p. 33).  Isso equivale a dizer, que o pesquisador é tão 

questionado como os demais membros do grupo, e que a resolução do problema é de 

responsabilidade de todos os participantes. Todos têm a liberdade de dialogar e escolher 

caminhos para superação. 

 

1.2.2 O método em pesquisa-ação 

O método da pesquisa-ação é indissociável das noções-entrecruzadas Barbier (2007). 

O pesquisador em pesquisa-ação é um controlador dos processos, realizando uma ação de 

mudança, significa que todo avanço, em pesquisa-ação implica o efeito, recursivo, em função 

de uma reflexão permanente, sobre uma ação.  

Assim quatro temáticas centrais, devem ser examinadas, quando se fala do método da 

pesquisa-ação: 

-a identificação do problema e a contratualização 

-o planejamento e a realização em espiral 

-as técnicas de pesquisa-ação 

-a teorização, a avaliação, e a publicação dos resultados. 

 

1.2.3 A identificação do problema e a contratualização 

Geralmente uma pesquisa–ação não é suscitada pelo pesquisador, mas se esse conhece 

o problema da comunidade e sente a necessidade de abordá-lo ele pode tomar a iniciativa de 

elaborar um pré-projeto que recebe a denominação de projeto abordado, para apresentá-lo ao 

grupo.  

O processo de contratualização deve ser discutido e registrado para servir de apoio ao 

desenvolvimento da pesquisa. Refere-se ao estabelecimento do compromisso da instituição e 

das negociações entre os sujeitos que estão na condição de pesquisadores e pesquisados, 

considerando os objetivos da pesquisa, devidamente apresentados na ocasião. É aconselhável 
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que as funções dos membros sejam definidas num sistema de reciprocidade. Assim como: as 

finalidades de cada ação; a temporalidade, as fronteiras físicas, simbólicas, as zonas de 

transgressão, o código ético da pesquisa, a temporalidade e o encargo financeiro; se houver. 

Trata-se realmente de um contrato aberto como propõe Barbier (2007) ao retomar 

André Morin (1992), isto é deve estar aberto em todas as suas dimensões, tanto na 

problemática, na análise das necessidades, na definição dos problemas, nos questionamentos, 

na metodologia, incluindo a construção de instrumento de coleta de dados, a revisão das 

informações e a constante análise dos significados das ações.  

Mas, a autorização se concretiza quando o grupo se percebe como co-autor do projeto, 

e permite a autorização no ética, isto é torna-se o próprio autor do seu desenvolvimento 

espiritual,  no sentido amplo do termo. 

 

1.2.4 O planejamento e a realização em espiral. 

O segundo passo do método é o planejamento a ser realizado em espiral. É a 

transformação do objeto abordado em co-construído. Essa fase caracterizou-se pela 

apresentação do projeto que foi elaborado considerando apenas as primeiras impressões do 

problema. Nela, foi introduzida a discussão da abordagem teórica, traduzida numa linguagem 

simples e acessível a todos. Essa fase foi longa por se concentrar na reflexão do objeto de 

pesquisa.  

O objeto torna-se cada vez mais co-construido à medida que a análise, se torna mais 

sustentada pelo conjunto de participantes. Barbier (2007) argumenta que é grande o perigo 

dos pesquisadores profissionais utilizarem um conhecimento muito elevado e inadequado para 

resolução dos problemas. Mais do que nunca a constituição de uma linguagem comum se 

torna indispensável. 

A pesquisa em espiral se concretiza pelo diálogo, que exige constante ação-reflexão-

ação e deve ser desenvolvida num clima de solidariedade e amor, mas sem a mínima 

pretensão de esconder os conflitos. Na obra Pedagogia do Oprimido Paulo Freire argumenta 

que “o diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo” 

(FREIRE, 1970, p.42). 
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1.2.5 As técnicas de pesquisa-ação 

Das técnicas apresentadas por Barbier escolhemos a Observação Participante 

Predominantemente Existencial (OPPE) somada à Observação Participante Completa (OPC) 

aquela em que o pesquisador está implicado desde o inicio, porque já era membro antes de 

começar a pesquisa. Essas técnicas foram somadas aos diálogos e a outras ações pertinentes 

ao desenvolvimento da pesquisa e devidamente registradas onde, posteriormente, foram 

confrontadas nas avaliações.  

O registro é uma variável constante do processo que perdurou até o final. Porém, sua 

importância é fundamental e mereceu toda a atenção. Cada registro, devidamente datado e 

catalogado, representou uma fase do diálogo e a soma deles representa a conclusão da 

pesquisa.  

 

1.2.6 A pesquisa-ação e a aproximação com o existencialismo 

 

Para Aranha e Martins (2003) a pesquisa-ação existencialista se fundamenta na 

liberdade. Tal afirmação encontra respaldo no pensamento do filósofo e escritor francês Jean-

Paul Sartre (1905-1980) no qual elas se baseiam para afirmar que a liberdade é a única coisa 

que torna as pessoas iguais. Porém, sem individualismo, a responsabilidade deve se estender a 

toda humanidade.  

O movimento existencialista surgiu nas primeiras décadas do século XX, quando o 

mundo entrou em crise em razão das consequências da segunda guerra. A revolução sexual e 

o anseio de liberdade dos povos oprimidos diante das contradições sociais impostas fizeram 

emergir a esperança de um mundo mais livre e mais justo.  Nesse contexto, há uma tomada de 

posição de alguns pensadores frente ao cientificismo que se desenvolvia na época. Na ocasião 

a aplicabilidade dos procedimentos científicos utilizados nas ciências naturais reduzia os 

sujeitos à mesma condição de outros seres vivos, como animais e plantas.  A oposição 

rediscute as relações que o ser humano estabelece com o mundo, e as interpretações da 

ciência positivista sobre os fenômenos sociais.  

Vale ressaltar que através do existencialismo sartreano, o que se almeja é a superação 

da metafísica tradicional.  De acordo com essa linha de pensamento apresentada por Aranha e 

Martins (2005), a existência precede a essência, isto é, primeiro o ser humano precisa existir 

para depois constituir a sua essência. Os sujeitos constroem sua realidade, sendo, portanto, 

livres para criar seus próprios valores. Liberdade, aqui, representa possibilidade de escolha e 
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por intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo 

que faz.   

A liberdade para Sartre é um dos valores fundamentais da condição humana, 

condição que se configura como um conjunto de limites que delineiam a sua situação no 

universo.  Nessa perspectiva sartreana, caso o ser humano fosse um ser pleno (acabado) e 

com essência definida, não poderia ter nem consciência e nem liberdade. Visto que, sem a 

expressão daquilo que o próprio Sartre chama de “vazio de ser”, sua consciência já estaria 

pronta e fechada, sendo, portanto, impossível à manifestação da liberdade, pois estaria 

preso à realidade estática do ser em si.  Sartre, no entanto, alerta que tal liberdade, 

entretanto, só possui significado se estiver ligada á vida coletiva e a fatos concretos, visto 

que existir é estar no mundo. E somente através da ação torna-se possível modificar a 

realidade. 

 

Antes de surgir como consciência explícita, “antes de explodir em palavras e de 

se referir a fins objetivos”, o movimento amadurece na coexistência com os 

outros. A crítica feita às interpretações tradicionais está, portanto, no fato de que 

elas desconsideram o projeto existencial. A liberdade só se realiza se somos 

capazes de assumir nossa situação natural e social (ARANHA; MARTINS, 

2003, p.322). 

 

Assim, compreende-se que o exercício da liberdade em situações concretas move o 

ser humano, gera a incerteza, leva à produção de sentidos, que impulsiona a superação de 

certos limites e atribui sentido à sua existência. Enfim, a liberdade humana leva todo 

indivíduo a ter de definir o que pretende ser como pessoa, a avaliar o impacto de suas 

escolhas e ser responsável por elas.   

 

1.2.7 A pesquisa-ação existencial 

 

 Como já anunciamos nossa opção é a pesquisa-ação existencial que tem suas bases 

fincadas no existencialismo defendido por Sartre, em oposição à tese referenciada por Platão e 

outros filósofos que acreditavam na predestinação. Sendo, portanto, a humanidade o resultado 

de uma idealização superior da qual ela não podia fugir, ao menos que estivesse disposta a 

correr o risco de distorcer o seu destino e terminar infeliz.  Para os essencialistas o caminho 

da verdade é previamente traçado. De modo que, as forças espirituais e/ou ocultas influenciam 

determinantemente nossa existência. 
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Na perspectiva essencialista, as escolhas são restritas já que as decisões do ser estão 

fora do alcance humano. Assim, não há o que fazer para diminuir a desigualdade já que uns 

nascem naturalmente para comandar e outros para obedecer e servir os mais fortes. Só resta 

aos desfavorecidos se curvarem à essência daqueles que nasceram predestinados para o bem.  

A pesquisa-ação existencial coloca em questão as situações consideradas 

historicamente determinadas, oferecendo ao grupo a oportunidade de dialogar e refletir sobre 

o seu lugar no mundo, porém fora do campo das determinações.  

Barbier afirma que na pesquisa-ação existencial, o pesquisador deve estar envolvido 

coletivamente: “Não há pesquisa-ação sem participação coletiva” (p. 70). Para compreender 

as tramas das relações e do conhecimento é necessário estar junto, obrigatoriamente 

imbricado.  

A pesquisa-ação existencial se preocupa com as mudanças sociais, na qual o 

pesquisador exerce o papel de intermediação no processo de construção do conhecimento. 

Produz as condições para a análise, ajuda a desvelar as situações opressoras, organiza temas 

de debates, sugere ações e se responsabiliza pelo registro com o acompanhamento dos demais.  

Na perspectiva de Barbier (2007), essa postura pressupõe compreender o indivíduo no 

seu processo de existência e aprendizagem. Dessa forma, o pesquisador deve esforçar-se em 

não rotular o indivíduo segundo seus papéis e posições sociais, mas reconhecê-lo como em 

seu ser complexo, livre e criativo. Ao ouvi-lo, conforme propõe a escuta sensível, o 

pesquisador deve suspender, momentaneamente, suas posições filosóficas e valores. 

A escuta sensível, trata de uma suprema atenção é a hiper observação. O pesquisador 

deve saber sentir o universo afetivo, imaginário, e cognitivo do outro, para compreender do 

interior, as atitudes, e os comportamentos, sentir com o outro, penetrar a alma, ser coerente 

não criar rótulos sociais. Dessa forma, a escuta sensível se torna, multirreferencial, não sendo 

uma projeção das nossas angustias. O pesquisador não vai interpretar, mas tentar 

compreender, utilizando para isso os cincos sentidos. 

 

1.2.8 Pesquisa-ação existencial e as categorias freireanas 

 

O sonho de construir, junto com trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, 

um mundo diferente e mais justo fez com que Paulo Freire vivesse intensamente as 

experiências de injustiça de seu tempo. Movido por esse desejo de transformação, Freire, na 
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sua práxis político-pedagógica se opõe ao paradigma de educação que visa domesticar as 

consciências no intuito de adaptá-las ao mundo.  

Segundo Paulo Freire, uma concepção que reconhece os sujeitos como meros objetos, 

nega-lhes a liberdade de escolha no processo de transformação da realidade, reforçando, 

assim, a cultura do silêncio que tem sido historicamente imposta às camadas populares. 

Contrapondo-se à concepção de conservadorismo social, Freire reafirma a natureza política da 

educação. Para ele o aprendizado pressupõe a compreensão do significado da palavra, e isto 

implica reconhecer que ela nasce do contexto existencial dos sujeitos. Nessa perspectiva, o 

dialogo se impõem como práxis que possibilita a reflexão sobre as situações de opressão, 

abrindo caminho para a superação das desigualdades.  

Paulo Freire se apoiou nas ideias de Heidegger, Sartre e outros filósofos 

existencialistas, mas era um existencialista não ateu, que acreditava fielmente na 

potencialidade humana. O comum entre eles era o fato de admitirem que a existência precede 

a essência. 

Existem muitos vínculos entre os pressupostos de Paulo Freire e os elaborados por 

Barbier (2007). Como existencialistas ambos utilizam o diálogo e a ação-reflexão-ação. Para 

Paulo Freire (1980, p. 84) 

 

[o] verdadeiro diálogo não pode existir se os que dialogam não se comprometem 

com o pensamento crítico; pensamento que, não aceitando a dicotomia mundo – 

homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade; pensamento que 

percebe a realidade como um processo de evolução, de transformação, e não como 

uma entidade estática; pensamento que não se separa da ação, mas que se submerge, 

sem cessar, na temporalidade, sem medo dos riscos. 

 

Acreditamos que o diálogo é o caminho para o debate sobre as relações raciais no 

Brasil, por ser uma possibilidade de desvelar as opressões étnico-raciais ainda presentes na 

estrutura das escolas. Na obra Pedagogia do Oprimido (1970) Freire apresenta as categorias 

que correspondem ao processo que culmina na superação das situações-limites  impostas 

pelos chamados opressores, entretanto, é na obra Conscientização (1980) que o autor descreve 

com riqueza de detalhes o conceito de situação-limite que nos norteou na construção deste 

trabalho. 

 

As situações-limite implicam na existência de pessoas que são servidas direta ou 

indiretamente por estas situações, e outras para as quais elas possuem um caráter 

negativo e domesticado. Quando estas últimas percebem tais situações como a 

fronteira entre ser e ser mais humano, melhor que a fronteira entre ser e não ser, 

começam a atuar de maneira mais e mais crítica para alcançar o „possível não 
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experimentado‟ contido nesta percepção. Por outra parte, aqueles que são servidos 

pela situação-limite atual vêem o possível não experimentado como uma situação-

limite ameaçadora, que deve ser impedida de realizar-se, e atuam para manter o 

„status quo‟. Conseqüentemente, as ações libertadoras, num certo meio histórico, 

devem corresponder não somente aos temas geradores como ao modo de se perceber 

estes temas. Esta exigência implica em outra: a procura de temáticas significativas. 

(FREIRE, 1980, p. 91) 

 

Muitos partidários da pesquisa-ação existencial têm se fundamentado nas perspectivas 

teóricas de Paulo Freire utilizando a problematização e outras categorias como ser-mais, 

situações-limites, superação e invasão cultural para dialogar com os sujeitos.  

Nesse contexto, da realidade concreta, que Freire apresenta a educação 

problematizadora.  A relação realidade-homem é o ponto de partida de todo o processo 

investigativo, valorizando-se o diálogo, a reflexão e a criatividade, de modo a construir uma 

pedagogia libertadora. No processo de reflexão-ação-reflexão, proposto por Barbier (2007) e 

próprio do diálogo de Paulo Freire, notadamente na Pedagogia do Oprimido, destacamos as 

categorias “Situações-limite”, “Invasão Cultural” e “Superação”. 

As categorias selecionadas para as análises, como já mencionadas, estão pautadas nos 

princípios dialógicos de Paulo Freire e em consonância com problematizações de ordem 

política defendidas na obra Pedagogia do Oprimido.  

A construção de uma “pedagogia do oprimido”, segundo Paulo Freire, implica num 

método de libertação popular. A característica central desta prática transformadora consiste na 

dialogicidade entre pesquisador e pesquisado, mediado pelo conhecimento que ambos 

possuem e problematizam, afirmando a liberdade uns dos outros. Nessa perspectiva, não se 

pode utilizar o processo para domesticar, doutrinar os sujeitos. Ao contrário, um processo 

pautado numa pedagogia libertadora, consiste em intencionalidade que se materializa em 

ações, é conscientização que coloca pesquisador e pesquisado como sujeitos do ato de 

conhecer a realidade de forma crítica, desvelando-a. 

Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa, em 

relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de oprimidas 

e agir em favor da própria libertação.  Por “situações-limite” compreende-se as barreiras que o 

ser humano encontra em sua caminhada, diante das quais pode se submeter a elas, ou então 

vê-las como obstáculos que precisam ser vencidos. Já a “invasão-cultural” é própria da ação 

anti-dialógica e representa o “extermínio sistemático ou assistemático de quem é invadido 

naquilo que tem de mais próprio e seu: a sua forma de ver o mundo e como concebê-lo” 

(BRITO; VASCONCELOS, 2011, p. 128). Essa categoria perpassa de modo substancial as 

discussões acerca das relações étnico-raciais nas instituições escolares. Por fim, e não menos 
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importante, a “superação” apresenta-se como uma categoria que comprova a possibilidade de 

êxito do trabalho intervencionista, pois revela a alteração da realidade inicialmente posta.   

Nessa perspectiva, estas categorias viabilizaram a discussão e o desvelamento dos 

conflitos contribuindo para aprimorar a percepção de que a pesquisa com seres humanos 

pressupõe, por um lado, respeitá-lo na sua subjetividade e, por outro, tentar superar obstáculos 

que, num primeiro momento, parecem intransponíveis. Vale ressaltar que, já no primeiro 

encontro, observamos muitos traços das situações limites, mas também falas e cenas de 

superação conforme análises do capítulo 3.  
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2 A PESQUISA-AÇÃO EXISTENCIAL NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: TRABALHANDO AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS COM 

CRIANÇAS 

 

Ao contrário do que podem temer alguns, desvelar o preconceito étnico-racial vigente 

no espaço escolar e detectar práticas pedagógicas de fortalecimento das raízes culturais de 

alunos e professores, não estimula tensões entre os distintos grupos. Abramowicz e Gomes 

(2010) avaliam que ignorar a materialidade da definição raça/etnia nas relações pedagógicas é 

negar a forma de como esses conceitos estruturam e fazem intermediações nas atividades 

diárias, individuais e dos grupos.   

No entanto, reconhece-se que os debates desenvolvidos acerca das questões étnicas 

vêm acontecendo em nosso país a partir das demandas particulares de grupos étnico-raciais. 

Nesse caso, o Movimento Social Negro e dos conflitos que abrangem distintos projetos de 

sociedade e de educação, visto que, na tentativa de garantir especificidades e necessidades 

distintas, muitas vezes as ações esbarram no impasse de lidarem com objetivos muitas vezes 

antagônicos.  

Em se tratando de crianças, percebe-se que a problemática racial na infância 

caracteriza-se como uma delicada questão de ordem sócio-cultural. Na concepção que 

Vygotsky (2007) tem do ser humano a inserção do indivíduo num determinado ambiente 

cultural é parte essencial de sua própria constituição enquanto pessoa. É impossível pensar o 

ser humano privado de contato com um grupo cultural, que lhe fornecerá os instrumentos e 

signos que possibilitarão o desenvolvimento das atividades psicológicas mediadas. O 

desenvolvimento da espécie humana e do indivíduo está baseado no aprendizado, que para 

Vygotsky (2007) sempre envolve a interferência, direta ou indireta, de outros indivíduos e a 

reconstrução pessoal da experiência e dos significados. A esse respeito, Fanon (2008, p.28) 

afirma que, 

 

A Sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência 

humana. É pelo homem que a Sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos 

daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do edifício. O negro deve 

conduzir sua luta em dois planos: uma vez que, historicamente, ele se condicionou, 

toda liberação unilateral seria imperfeita, mas o pior erro seria acreditar em uma 

dependência automática. Os fatos, além do mais, se opõem a tal tendência 

sistemática.  
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Justifica-se, então, a necessidade de construção de espaços de diálogos com crianças 

visando a construção de uma educação voltada para o respeito à diversidade. Assim, segundo 

Silva (2010), espera-se que o jeito de ser, viver e pensar dos grupos humanos com suas raízes 

mais genuínas seja respeitado e incluído em atividades sistemáticas já nas séries iniciais do 

ensino fundamental.  Compreende-se, a partir destas considerações, que estudar História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana para os negros significa aprofundar no conhecimento 

próprio. Já para os não-negros, implica dialogar com as diversas concepções de mundo 

diversas que nada tem de menos importantes do que aquelas de que são originários, a fim de 

que se  construa, coletivamente, a sociedade que almejamos. Trata-se ainda de uma ação 

política intencional, pois provoca o questionamento acerca dos paradigmas dominantes que 

historicamente marginalizam, silenciam, desqualificam e negam as contribuições dos 

africanos para a humanidade.  

O presente capítulo irá tratar da pesquisa-ação existencial desenvolvida junto às 

crianças do 2° ano do ensino fundamental de uma escola municipal do extremo sul baiano. 

Retomando as informações anteriores, trata-se de uma instituição que atende 

aproximadamente 480 alunos distribuídos do 1°ao 5°anos do ensino fundamental I (oferecidos 

nos turnos matutino e vespertino) e 1° segmento da Educação de Jovens e Adultos - EJA 

(disponibilizado no turno noturno). Vale destacar que uma das turmas da EJA é multisseriada, 

sob alegação do reduzido número de alunos.  

 

2.1 Contextualizando o lócus: o chão onde meus pés pisam 

  

 O município de Teixeira de Freitas, localizado a 820 km de Salvador, possui neste ano 

de 2015, população estimada de 153.385 habitantes numa área de 1.163 km², constituindo-se 

como a maior cidade do extremo sul baiano, apesar de ser a mais recentemente emancipada 

(em 1985) em relação aos municípios vizinhos de história centenária, 

como Caravelas, Alcobaça e Mucuri.  

 A instituição escolar atende aproximadamente 480 alunos distribuídos do 1°ao 5°anos 

do ensino fundamental I (oferecidos nos turnos matutino e vespertino) e 1° segmento da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA (disponibilizado no turno noturno). Vale destacar, que 

uma das turmas da EJA é multisseriada, sob alegação do reduzido número de alunos. 

A escola possui, enquanto estrutura física, oito salas de aula, uma biblioteca, uma 

cantina, seis banheiros, uma sala de coordenação, uma secretaria e uma sala de direção. Seu 

corpo docente conta com catorze professoras efetivas e um profissional readaptado. O grupo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caravelas_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mucuri
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de apoio é composto por dois auxiliares de limpeza e duas merendeiras. Nas atividades 

administrativas, por sua vez, a instituição conta com três coordenadoras, uma diretora e uma 

vice-diretora (essas últimas eleitas através do voto direto da comunidade em abril de 2013) e 

duas secretários.  

A estrutura da escola é bastante frágil, as carteiras não são apropriadas as idades dos 

alunos, os banheiros não são adaptados para o uso de pessoas com necessidade especiais, não 

temos quadra coberta e outros complementos extremamente importantes para uma região 

pobre.  

O Bairro onde a escola está inserida, nasce a partir de reivindicações sociais pelo 

direito à terra e moradia, no final da década de 1990, concretizadas por meio de ocupação.  

Assim, a instituição é circundada em sua maioria por construções residenciais podendo ser 

encontradas, também, pequenas lojas comerciais cujo objetivo é atender às necessidades de 

seus moradores, visto que se trata de um bairro afastado do centro da cidade. A rua, por sua 

vez, é de difícil acesso, pois a estrada é de barro vermelho (assim como todo o resto do bairro) 

e em períodos de chuva, a comunidade tem dificuldades para chegar à escola. Além disso, o 

transporte coletivo não chega até a instituição, por isso, os seus profissionais que não possuem 

transporte próprio e que não moram nos arredores, precisam caminhar cerca de 1 km até a 

entrada da escola.   

A fundação da instituição é datada de janeiro de 2012 e seu Projeto Político 

Pedagógico é instituído no início de 2013. Segundo este documento a missão da instituição 

consiste em:  

Formar indivíduos conscientes, reflexivos e solidários capazes de construir sua 

própria história e desenvolver efetivamente suas relações interpessoais para viver na 

sociedade dentro dos princípios que norteia os direitos humanos: justiça, respeito, 

cidadania, igualdade, liberdade X responsabilidade, cooperação, moral, ética e 

humanismo (PPP, 2013, p.11). 

  

E, quanto ao seu objetivo, o documento descreve que a instituição pretende: 

 

Proporcionar aos educandos a construção de saber científico, para sua formação 

pessoal e profissional, buscando desenvolver as habilidades e competências 

necessárias para exercer a cidadania global e se reconhecer integrante do processo 

que garante uma aprendizagem efetiva (PPP, 2013, p.14). 

 

Nessa perspectiva, almejando uma educação de qualidade, o Projeto Político 

Pedagógico da instituição assegura, ainda, que “esta instituição se organiza coletivamente de 

forma eficiente para o cumprimento de suas funções” (PPP, 2013, p.5), estabelecendo suas 

metas com a atenção voltada para as necessidades do educando, buscando a integração com 
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todos os envolvidos no processo. A elaboração do PPP da instituição, segundo o próprio 

documento, consiste num esforço da comunidade, no sentido de considerar imprescindível 

para uma unidade escolar possuir um referencial a ser seguido.  Vale destacar, ainda no bojo 

das ações previstas nesse documento, que a Semana da Consciência Negra é mencionada 

como “uma atividade importante para a comunidade” (PPP, 2013, p.7).  Nessa perspectiva, 

completa afirmando que,  

 

O Projeto Político Pedagógico indicará aquilo que deve ser preservado, garantido a 

todos sem descaracterizar o que é peculiar ao contexto sócio-cultural da região. [...] 

estabelecendo o PPP para fortalecer a unidade da comunidade escolar, reunindo 

todos os agentes indispensáveis para alcançar os objetivos desejados e buscar 

garantir o respeito à diversidade apresentada por estes mediante a probabilidade de 

integrar as diferentes práticas pedagógicas. [...] O Projeto Político Pedagógico 

expressará a identidade do nosso Colégio traçada num processo dinâmico de 

discussão e elaboração permanente (PPP, 2013, p.7). 

 

Diante das especificidades didático-pedagógicas do tema proposto neste trabalho de 

pesquisa, é importante destacar que a situação da biblioteca da instituição não contribui para 

que se trabalhe conteúdos voltados para o respeito à diversidade, pois o acervo de livros 

disponibilizados, embora garanta as necessidades básicas dos alunos (as), não atende às 

demandas da comunidade para o trato com a temática de forma satisfatória, visto que só existe 

uma única coleção que a contempla: “Vivenciando a cultura afro-brasileira e indígena”- 

distribuída pelo governo federal, com cinco exemplares (1° ao 5° anos) que discute a 

temática.  

De acordo com o Parecer CNE/CP nº3/2004, a meta das políticas de ações afirmativas 

voltadas para a comunidade afrodescendente, consiste em o negro reconhecer-se na cultura 

nacional com recursos disponibilizados, via Lei n.10. 639/03, também pela instituição escolar. 

A esse respeito o documento acrescenta que 

  

Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, freqüentados em sua maioria 

pela população negra, contém com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, 

com professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino [...] (p.344). 

 

Julgamos importante acrescentar informações acerca do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB da instituição. Segundo a coordenadora do vespertino, devido ao seu 

curto espaço de existência (inaugurada em janeiro de 2012) a instituição aplicou as avaliações 

Provinha Brasil (2° ano) e Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA (3° ano) somente no 

ano de 2013, cujo resultado de 4.2 ficou acima da média do município que é de 4.1.   Diante 
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dessa realidade, no intuito de melhorar seu IDEB, a instituição aderiu aos programas: 

Programa Dinheiro Direto na Escola
7
 - PDDE, o Programa Institucional de Iniciação à 

Docência- PIBID
8
, o Programa Atleta na Escola

9
 e ao programa Mais Educação

10
. 

 

2.1.1 Os sujeitos da pesquisa 

A seleção da turma e do turno se deram mediante minha disponibilidade de atuação na 

instituição. No turno matutino, trabalho como professora em outra escola. Optamos pelo 2° 

ano C, pois, além de ser uma turma do turno vespertino, contemplava a prioridade desta 

pesquisadora pelas séries iniciais do ensino fundamental. No turno vespertino, a mesma 

leciona junto á turma do 1° ano B e esse fato poderia comprometer a qualidade dos trabalhos, 

caso fosse optado por essa turma.  Tendo em vista a liberação apenas parcial para cursar o 

Mestrado, não sendo bolsista e diante da impossibilidade de desenvolver a investigação no 

turno matutino, optamos por desenvolver este trabalho de pesquisa junto a uma turma (das 

séries iniciais do vespertino) cuja regente manifestasse interesse tanto pela temática, quanto 

pela proposta do projeto. Por isso a escolha pelo 2° ano C.  

A professora regente é graduada em Pedagogia e ainda não concluiu a especialização 

em Artes. É concursada na rede municipal desde 2012 e lotada na instituição desde então.  A 

auxiliar de sala é contratada desde março do corrente ano e não possui graduação ou 

magistério. A bolsista do PIBID, por sua vez, é graduanda em Pedagogia e vem 

desenvolvendo atividades junto á escola desde fevereiro de 2015. Ambas declaram-se negras.  

O 2° ano C é uma turma de 25 crianças de 7 anos, exceto pelo aluno cadeirante que 

possui 13 anos. 90% da turma é negra. Trata-se de um coletivo composto de dezesseis 
                                                           
7
O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins 

lucrativos. O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão 

escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de 

acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. 

http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&id=12320  
8 O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação 

básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência 

desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede 

pública de ensino. https://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid  

9
 O Brasil sedia, em 2014, a Copa do Mundo de Futebol e, em 2016, as Olimpíadas e Paraolimpíadas. Tendo em 

vista este cenário esportivo ímpar na história brasileira, lançou-se em 2013 o Programa ATLETA NA ESCOLA 

que tem como objetivo incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao esporte, desenvolver 

e difundir valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da educação básica, estimular a formação do atleta 

escolar e identificar e orientar jovens talentos. http://atletanaescola.mec.gov.br/  
10

 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 

7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113  

http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&id=12320
https://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
http://atletanaescola.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
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meninos e nove meninas. Os trabalhos de seus pais e mães variam entre a função de 

trabalhadores na colheita de café até prestadores de serviços informais desenvolvidos na 

comunidade ou fora dela (diaristas, vendedores ambulantes...). Ao longo das intervenções, e 

por motivos particulares das famílias, sete educandos foram transferidos para outra escola, 

restando apenas 18 crianças. 

Diante da composição étnica da turma, das características do bairro (formado por 

ocupação) e do perfil étnico da comunidade (80% negros, segundo seu Projeto Político 

Pedagógico), compreende-se a necessidade de viabilizar espaços de diálogos e atividades que 

contemplem a história e cultura afro-brasileira e africana na instituição, de modo a educar 

para a convivência e o respeito à diversidade cultural. Premissas historicamente defendidas 

pelo Movimento Social Negro, cujas lutas deram origem à implementação da Lei n.10.639/03.  

No que diz respeito ao desenvolvimento dessas atividades e determinações da 

legislação, sinto-me segura em afirmar (uma vez que sou professora efetiva na instituição 

desde junho de 2012) que só aconteciam na semana do dia 20 de novembro, período 

denominado “Semana da Consciência Negra”, em que as comemorações se concentravam na 

culinária afro-brasileira e no desfile da Beleza Negra.  

2.2 Roteiro de investigação 

 

Mediante diálogo com os professores e alunos, construímos um roteiro de diálogo 

iniciando pelo contrato, conforme destacamos abaixo. Desse modo, o diálogo se concentrou 

nas seguintes fases reflexivas: 1) Apresentação do projeto; 2) Diagnóstico ou levantamento 

das situações limites; 3) Construção de Práticas Pedagógicas e 4) Organização da semana da 

consciência negra. 

Quadro 1- Síntese da 1ª fase: Contratualização 

Ordem Problematização Procedimento Conteúdo (Re)integração 

dos diálogos*  

Avaliação 

01 Compreensão do 

significado e dos 

objetivos do 

desenvolvimento 

do projeto.  

 

Diálogo Texto 

resumido do 

projeto 

 

  

02 Acordos e 

organização do 

calendário  

Diálogo TCLE --------  

*A reintegração dos diálogos é uma retomada do que foi dito e combinado ao final de cada diálogo. 
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Quadro 2- Planejamento e a realização em espiral 
 Problematização Diálogos Conteúdo e/ou 

fundamentação 

(Re)Integração 

dos diálogos 

Avaliação 

01 A composição étnica 

do país 

Qual é a composição 

étnica do Brasil?  

Qual é a composição 

étnica do Estado da 

Bahia?   

Na sua escola tem 

mais negros, brancos 

ou indígenas? 

 

Dados do IBGE 

Classificação do 

IBGE 

  

02 Quem é o negro 

brasileiro? 

De onde vieram os 

negros? 

 

Você conhece a 

historia do negro 

brasileiro?  

Que personagem 

negra você mais 

gosta?  

O que você aprendeu 

sobre a história do 

negro na escola? 

Lei 10.639/2003   

03 Você sabe porque a 

Lei 10.639/2003 é 

obrigatória?  

Você acha a 

obrigatoriedade da 

Lei legítima? 

Diálogo Leis 10.639/2003   

04 O que você gostaria 

de aprender sobre a 

África?  

Diálogo Lei 10.639/2003 e 

DCNERER 

  

05 Com quem você se 

parece? 

  Imagens de várias 

pessoas de 

diferentes etnias e 

situações 

 

06 Quais iniciativas de 

formação docente 

para a Diversidade 

cultural você 

(professor) 

participou? 

   

Contos africanos 

 

*A reintegração das falas é uma retomada do que foi dito e combinado ao final de cada diálogo. 
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 Quadro 3 – Síntese da 3ª fase: Construção das práticas pedagógicas 
 Problematização Procedimento Conteúdo e/ou 

fundamentação 

Material 

de apoio 

Registro Avaliação 

01 Historia da África e 

dos africanos 

 

Estudo e 

diálogo 

 Vídeos e 

textos 

  

02 Identidade étnico- 

cultural 

Estudo e 

diálogo 

    

03 Relações étnico-

raciais no ambiente 

escolar 

Estudo e 

diálogo 

    

 

Quadro 4 - Construção da Semana da Consciência Negra 
 Problematização Procedimento Conteúdo e/ou 

fundamentação 

Material de 

apoio 

Registro Avaliação 

01 História da África 

e dos africanos 

 

Diálogo Localização 

geográfica, fauna, 

flora, clima 

Vídeos, 

textos e 

mapas 

  

02 Identidade étnico-

cultural 

Diálogo  

Religiosidade, 

culinária, estética, 

linguagem, artes, 

técnicas e 

Textos   

03 Relações étnico-

raciais no 

ambiente escolar 

Diálogo Preconceito, 

discriminação 

Textos, 

músicas 

  

 

Os roteiros apresentados acima são muito mais que apenas guias para os diálogos.  

Eles trazem em seu bojo toda a intencionalidade pedagógica e política deste trabalho. O 

roteiro, assim como os sujeitos, a pesquisadora e a própria metodologia adotada são 

instrumentos utilizados para se atingir um determinado fim, neste caso, o diálogo com 

professores (as) e alunos (as) acerca da implementação da Lei n. 10.639/03.   
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3. ANÁLISE DOS DIÁLOGOS NA PERSPECTIVA DOS PRESSUPOSTOS DE 

PAULO FREIRE 

Encontrei nos princípios da pesquisa-ação, em sua versão existencial, a possibilidade 

de aprofundar os dados. A postura assumida pautou-se nas noções de sujeito implicado e 

escuta sensível de René Barbier (2007) e nos pressupostos da “pedagogia do oprimido” de 

Paulo Freire. Tais princípios submetem o pesquisador a uma relação de compromisso e 

envolvimento com os sujeitos, aceitando que as dimensões pessoal, social e mítica de todos os 

atores da pesquisa estejam presentes, interfiram e tenham relevância.  

Diante da minha experiência como professora da instituição e por meio das 

observações preliminares das aulas ministradas, das ações desenvolvidas e da culminância do 

Projeto Consciência Negra, foi possível perceber tanto a limitação política do projeto, quanto 

a fragilidade formativa dos colegas professores para trabalhar com as questões étnico-raciais 

no ensino fundamental. Importante destacar, que a proposta inicial de intervenção consistia 

numa ação formativa junto ao corpo docente da escola. Planejamos o estudo de textos que 

discutiam a relação existente entre a Lei n° 10.639/03 e a educação, a História do Movimento 

Social Negro, bem como o estudo coletivo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o estudo da Historia e Cultura afro-brasileira e 

africana. Segundo uma das coordenadoras: 

  

“Não temos qualquer orientação, mas precisamos atender a Lei. Se tivesse alguém 

para nos ajudar, neste sentido, seria muito bom” (Coordenadora A, Diálogo de 

apresentação aos professores 1 Situação-limite, 2014). 

 

Foram previstos, então, três encontros que aconteceriam no momento das Atividades 

Complementares (AC‟s), sendo que a cada 15 dias, estudaríamos um texto. A alternância de 

semanas seria necessária para garantir os momentos de planejamentos e informes da 

coordenação, que, neste caso, aconteceriam também a cada 15 dias.  Por fim, foi sugerido, 

pela coordenadora, que construíssemos uma nova proposta de Semana de Consciência Negra, 

que, de fato, atendessem às reivindicações descritas nas Diretrizes.   

Entretanto, embora aceita pela coordenadora do vespertino e a princípio também pelos 

professores, a proposta não se consolidou e os estudos não aconteceram, pois a cada dia 

marcado, éramos informados da ausência de alguns dos profissionais. Por motivo de saúde ou 

compromissos diversos assumidos, o diálogo de apresentação aos professores precisou ser 

adiado por duas vezes. Assim, diante desses incidentes e do escasso prazo para o 
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desenvolvimento e conclusão da pesquisa, expus o problema aos professores, já na 

apresentação, e alguns justificaram com base na falta de tempo para os encontros e estudos, 

conforme transcrito na fala de uma delas:  

 

“Não temos tempo nem de planejar nossas aulas. O professor do ensino 

fundamental I não tem folga e o AC
11

 precisa ser feito em 90 minutos semanais. Tem 

dia que uso o planejamento da outra escola. Como vamos arranjar tempo de 

estudar esses textos? A direção não libera os alunos. E aí?” (Professora A, Diálogo 

de apresentação aos professores 1, Situação-limite,2014). 

 

Outros, entretanto, denunciam em seus discursos total desconhecimento acerca da 

legitimidade das lutas históricas do movimento social negro por garantias de acesso à 

educação escolar, o que os impede de conceber a existência do preconceito ao povo negro.  

Conforme destacado à seguir: 

“Mas eu não acho certo isso, não. O Branco e o índio também precisam dos seus 

direitos garantidos.” (Professora B, Diálogo de apresentação aos professores 1, 

Situação-limite,2014). 

 

Também havia aqueles, que naturalizados com a pesquisa clássica, desejavam uma 

intervenção que já estivesse pronta e acabada.  

 

“Você poderia desenvolver os trabalhos e passar o planejamento prá nós. Aí 

pouparíamos tempo e atenderíamos a Lei”. (Professora D, Diálogo de apresentação 

aos professores 1, Situação limite,2014). 

 

Uma grande tristeza se abateu sobre mim. Um misto de frustração e impotência me 

impedia de compreender que a opção pela pesquisa-ação pressupõe reconhecer que o 

problema nasce de um contexto preciso de um grupo em crise. Nessa perspectiva, o 

pesquisador constata-o e seu papel consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os 

detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do 

problema numa ação coletiva (BARBIER, 2007).  

Diante dessa primeira situação-limite, precisei retomar as leituras acerca do método de 

pesquisa-ação proposto por Barbier (2007) e também da obra Pedagogia do Oprimido, de 

Paulo Freire (1970), no intuito de amadurecer a compreensão dos conceitos e proposições 

defendidos por esses autores e abraçados por mim na elaboração desta pesquisa com 

intervenção.  Essas (re)leituras foram imprescindíveis para a continuidade e desenvolvimento 

                                                           
11

 Atividades Complementares 
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da proposta, visto que elas possibilitaram um maior entendimento e assimilação do conceito 

de Barbier chamado por ele de “escuta-sensível” em que, segundo esse autor, o pesquisador 

deve saber sentir o universo afetivo, imaginário, e cognitivo do outro para compreender o 

interior, as atitudes, os comportamentos, sentir com o outro, penetrar a alma, ser coerente e 

não criar rótulos sociais.  

Amadurecidos os conceitos e considerada a primeira situação-limite, foi preciso 

(re)planejar as atividades. Tendo em vista as limitações, que comprometiam a consolidação 

das ações da Semana da Consciência Negra e diante do interesse manifestado pelo coletivo de 

professores e coordenadores de implementarem a Lei n.10.639/03 de forma crítica, era 

necessário descobrir caminhos que contemplassem o diálogo deste tema com os  alunos, de 

modo que o estudo da História e Cultura africana e afro-brasileira se materializasse na rotina 

da instituição.     

Nos encontros com a orientadora, amadurecemos a proposta de um trabalho, que 

estivesse voltado para o diálogo acerca das relações étnico-raciais com a turma de uma das 

regentes, que tivesse manifestado interesse em trabalhar a temática com a sua turma, tendo em 

vista a impossibilidade de realizarmos o diálogo com todos os professores, conforme previsto 

inicialmente.  

Construímos uma nova proposta de atividades, que foi devidamente apresentada ao 

coletivo de professores e aos pais dos alunos da turma escolhida.  Esse momento, denominado 

por Barbier (2007) de contratualização, foi dividida em duas etapas, pois era necessário o 

consentimento também dos pais das crianças, tendo em vista serem menores de idade.  

Esse novo momento da contratualização aconteceu com as sete professoras do 

vespertino e uma coordenadora. A reunião de pais para a entrega das atividades bimestrais foi 

planejada para o mesmo dia, de modo que eu aproveitasse o momento para apresentar a 

proposta também para os responsáveis do 2° ano C. O tempo que me foi disponibilizado 

foram 30 minutos. A bolsista do PIBID e a auxiliar de sala não pôde estar presentes, pois em 

dia de reunião elas são liberadas das atividades na escola. Justificaram a recusa do convite 

dizendo que já haviam assumido outro compromisso antecipadamente.  

O diálogo com os professores foi permeado por conflitos de ordem estrutural e 

conjuntural, visto que o encontro precisou acontecer na biblioteca da escola, espaço muito 

utilizado pelos alunos. O entra e sai de crianças, por vezes, interrompia o diálogo. Devido à 

reunião de pais, algumas professoras eram chamadas pela secretária da escola para prestarem 

esclarecimentos acerca do encontro que seria realizado mais tarde. A apresentação se deu por 
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meio do data show em que foram expostos os objetivos, a justificativa e as propostas de 

intervenção junto à turma escolhida. A professora ressaltou: 

 

“Nunca tinha visto um projeto que quisesse dialogar com crianças. Normalmente o 

pessoal traz atividades para eles fazerem. Conversar com eles eu nunca vi. 

Principalmente sobre este tema. Acho que eles vão gostar muito” (Diálogo de 

apresentação aos professores 2, Superação,2014).  

 

Diante dessa afirmação, é possível perceber a relevância da pesquisa-ação e suas 

peculiaridades com relação à pesquisa clássica.  O exercício de reflexão e a necessidade 

constante do diálogo, marcas da pesquisa-ação existencial em Barbier, ancorada nos 

pressupostos da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, possibilitam novos olhares sobre o 

fenômeno e uma interpretação mais pertinente podendo levar, por fim, à proposição de ações 

intervencionistas.   

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e existencialista apresenta dois 

momentos distintos e inseparáveis para a construção de uma educação libertadora, caminhos 

esses, que servem de sustentação metodológica para as ações intervencionistas deste trabalho. 

No primeiro, os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão se comprometendo, na 

práxis, com a sua transformação e no segundo, em que, transformada a realidade opressora, 

esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de 

permanente libertação. 

Como já conheciam a proposta da pesquisa, as professoras reafirmaram a relevância 

da intervenção, principalmente, segundo elas, pela proximidade do dia 20 de novembro e pela 

necessidade de atender às determinações da Lei n. 10.639/03.  A coordenadora destacou: 

“Precisamos garantir nossa atividade da Semana da Consciência Negra, hein... Vou 

deixar a coordenação desta atividade por sua conta, viu, Jack!?” (risos) (Diálogo 

de apresentação aos professores, Coordenadora A, Situação-limite,2014).  

     

A realidade que permeia a instituição escolar envolve desafios a serem enfrentados, ou 

pelo menos, a serem colocados na pauta das discussões junto aos professores (as) e a toda a 

comunidade escolar, dentre eles, as relações étnico-raciais, visto a necessidade de se construir 

uma proposta de educação que contemple as reivindicações dos movimentos sociais, nesse 

caso, o Movimento Social Negro. Nessa perspectiva, compreende-se que a responsabilidade 

de se construir estratégias para a construção de uma educação para a diversidade perpassa 

pela instituição escolar, visto que,  
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Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se 

limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à escola. A escola, 

enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da educação a todo e 

qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e 

qualquer forma de discriminação (BRASIL, DCNERER, 2004, p.16). 

 

Em se tratando de pesquisa-ação, a opção por esse método visa mudanças e resoluções 

de problemas, pressupondo para tanto, uma ação coletiva entre os participantes do processo. 

A relação do meio é interativa, desprovida de circunstâncias pré-fabricadas. O que existe 

nessa relação é uma ação intencional e deliberada, porém, não previamente planejada, já que o 

trabalho é “com os outros” e não “sobre os outros” (MIRANDA, 2012). Exatamente por isso 

o momento da contratualização é tão importante. Aqui são definidas as funções de cada um, o 

sistema de reciprocidade, as finalidades da ação, os encargos financeiros, a temporalidade, as 

fronteiras físicas e simbólicas, as zonas de transgressão, e o código ético da pesquisa 

(BARBIER, 2007). 

Concluída esta etapa e passados os 30 minutos, os professores precisaram se dirigir 

para as suas respectivas salas para o início da reunião de pais. A regente do 2° ano C cedeu os 

primeiros 30 minutos para que eu apresentasse a proposta de intervenção aos responsáveis. 

Dos 25 pais esperados, compareceram seis mães e um pai.  Durante a exposição do projeto, 

os/as presentes se mostraram interessados pelo tema e pela problemática. Iniciei o diálogo 

perguntando se eles achavam o Brasil um país racista. A resposta veio rápido. 

“Sim” (Mãe D, Diálogo de apresentação aos pais, Superação,2014). 

Destacamos também, situações de indignação:  

“Já passei por situação de preconceito por ser negra. Acho que foi por isso que 

aconteceu. Fiquei com muita raiva quando não me deixaram entrar na loja”.  (Mãe 

B, Diálogo de apresentação aos pais, Superação,2014).   

 

Importante destacar, também, as falas que mostram o desconhecimento da Lei n° 

10.639/03 e de seus objetivos.  Mesmo após onze anos de sua implementação.  

 “Lei que fala do racismo na escola? Eu ouvi dizer que é crime xingar alguém de 

macaco, mas eu não sabia que tinha lei que explica isso, não.” (Mãe A, Diálogo de 

apresentação aos pais, Situação-limite,2014).   

  

A partir desses relatos, entendemos que um número significativo de pais e mães já 

vivenciou alguma situação de preconceito. Tal fato revela a importância de abordarmos a 

questão do preconceito racial, com a finalidade de discutirmos como as práticas 
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discriminatórias são construídas e disseminadas para colaborarmos na construção de uma 

educação voltada para a diversidade e para além dela, o respeito às diferenças.  Faz-se 

necessário desvendar o rosto do preconceito étnico-racial. De acordo com Gomes e Munanga 

(2006), os efeitos do preconceito são tão perversos que, muitas vezes, leva os próprios negros 

a naturalizarem situações que deveriam ser substancialmente repudiadas e denunciadas.  Ao 

problematizar o histórico e o objetivo da referida Lei n. 10.639/03, fui interrompida pela única 

mãe branca presente na reunião, que disse: 

Mas não é só os negros que sofrem preconceito, não. Eu acho que branco também 

sofre preconceito por ser branco no meio de pessoas negras. Minha filha não gosta 

quando chamam ela de branquela azeda. Nós brancos também sofremos 

preconceito por ser brancos e o governo não faz nada. (Mãe A, Diálogo de 

apresentação aos pais, Situação-limite,2014).  

 

Como notamos, o desconhecimento das raízes históricas que impuseram o racismo no 

Brasil também obstaculizam uma compreensão mais social e política acerca do problema. 

Nessa perspectiva, compreende-se que o resgate da história da comunidade negra interessa 

também aos brancos, pois, ao receberem uma educação envenenada pelos preconceitos, 

negros e brancos tiveram suas estruturas psíquicas afetadas (MUNANGA, 2006).  

Utilizei o recurso do data show para otimizar a exposição de modo a facilitar o 

diálogo. Foi feita também a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

como forma de garantir que não houvessem quaisquer dúvidas acerca dos interesses e 

objetivos da pesquisa. Conforme solicitado pela orientadora, enfatizamos na leitura o 

compromisso de manter sigilo absoluto de todos os dados, declarações e opiniões dos sujeitos, 

bem como a privacidade das crianças quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa 

e ainda a liberdade da criança de se recusar a participar ou o responsável, de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da intervenção.   

Diante da exposição da justificativa do projeto, o pai então desabafa:  

“Preto e pobre não tem vez neste mundo, não, minha amiga...”. (Pai A, Diálogo de 

apresentação aos pais, Invasão-cultural,2014).  

  

Tais relatos sinalizam para o fato de que a discriminação originada pelo preconceito 

possui, segundo esses sujeitos, um caráter conceitualmente negativo. O diálogo construído 

revelou, nessa perspectiva, que apesar de não reconhecerem os aspectos históricos e políticos 

que envolvem a temática, os sujeitos da comunidade reconhecem a existência de conflitos 

étnico-raciais. A ideologia racista, segundo Kabengele Munanga (2006), que embute no 
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imaginário social a ideia de inferiorização do povo e da cultura negra naturaliza a sua 

condição de invisibilidade.    

Assim, garantida a condição de interesse da comunidade e após a compreensão 

coletiva da proposta, os presentes assinaram o TCLE. Nessa primeira etapa, do contrato 

fechado, aconteceram os acordos, a coleta das assinaturas de documentos e foram 

identificadas as responsabilidades dos participantes, o compromisso do pesquisador e a 

definição de cronograma.  

A segunda fase, mais aberta, só se consolida após as negociações e o acordo dos 

sujeitos sobre os diferentes momentos do trabalho, chamado por Barbier de acordo noético, 

estágio em que os sujeitos se identificam como co-autores da pesquisa, tamanho o 

envolvimento e a cumplicidade.  Nesse processo, os membros do grupo se tornam íntimos 

colaboradores, pois na pesquisa-ação existencial todos são sujeitos ativos que buscam as 

mudanças de atitudes, concepções, em função de um projeto alvo maior (BARBIER, 2007). 

Compartilhando dessa perspectiva, iniciamos o processo de construção dos diálogos com a 

contratualização proposta por Barbier. 

Findado o momento da contratualização apresentamos o objeto abordado, que se refere 

à questão de pesquisa, aos seus objetivos e à metodologia de pesquisa-ação, que se inicia com 

a observação participante e a escuta sensível, conforme descrito na imagem a seguir: 

 

                  Fonte: Tripp- Ciclo da investigação-ação (2005) 

Ao longo do processo de intervenção junto aos sujeitos, realizamos três rodas de 

diálogos que, conforme combinado no contrato, aconteceram no período em que as crianças 

estavam em sala de aula. Além disso, foi planejada de forma intencional e coletiva, a Semana 

da Consciência Negra. Para o desenvolvimento das intervenções, foram priorizados os dias 
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em que estavam presentes a bolsista do PIBID e a auxiliar de sala, visto que ambas 

manifestaram interesse de colaborar com a pesquisa. 

A primeira roda de diálogo teve por finalidade identificar como o preconceito era 

manifestado pelas crianças a partir de imagens de pessoas negras, previamente, selecionadas 

com base nos trabalhos desenvolvidos na Semana da Consciência Negra da escola. Também 

visava possibilitar que os professores, a partir desse diálogo com alunos, adotassem uma 

postura mais intencional na escolha do material que envolvesse imagens de pessoas negras.   

  A segunda roda de diálogo, por sua vez, apresentava as imagens numa abordagem em 

que as crianças pudessem manifestar suas preferências entre imagens, que evidenciavam 

características da cultura de brancos e negros, apresentadas lado a lado.  Manifestando a 

escolha e justificando-a, acreditou-se ser possível compreendermos o impacto dessas imagens 

(amplamente espalhadas pelas paredes da escola na Semana da Consciência Negra) na 

construção de uma educação voltada para a diversidade.  

Reconhecendo a literatura infantil como um espaço rico de possibilidades na 

construção de uma educação crítica e democrática, a terceira roda de diálogo desenvolveu, 

junto à turma, uma roda de leitura que tivesse a diversidade como principio educativo com a 

finalidade de apresentar outras formas de conceber a realidade e introduzir a cultura africana e 

afro-brasileira bem como outros personagens para além daqueles da literatura clássica, 

normalmente trabalhada com as crianças.  Percebemos que a literatura invade o espaço 

escolar levada pelas mãos do próprio professor, muitas vezes, para dar a esse espaço uma 

abertura à transformação, ao prazer e ao entretenimento. A literatura infantil, nessa 

perspectiva torna-se um espaço privilegiado para se introduzir o tema diversidade na rotina 

das crianças e, a partir daí, desenvolver a representação de valores, visto que a introdução de 

diferentes gêneros possibilita a problematização da realidade e a reflexão de situações de 

preconceito.  

Diante do interesse da coordenadora em desenvolver uma proposta de atividades que 

contemplassem democraticamente a diversidade e as questões étnico-raciais de maneira 

crítica e reflexiva e no intuito de contribuir no fortalecimento das raízes culturais de alunos e 

professores da instituição investigada, organizamos de modo coletivo as atividades 

comemorativas da Semana da Consciência Negra.  

Assim, a observação, o desvelamento e o diálogo dos conflitos, aqui propostos como 

ações assistemáticas de coleta de informações a respeito das tensões étnico-raciais (problema 

que se pretendeu intervir), tiveram por pressupostos metodológicos as seguintes categorias da 

obra Pedagogia do Oprimido de Paulo freire: Situações-limite, Invasão Cultural e Superação.  
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O delineamento de suas variáveis foi considerado os primeiros passos na problematização da 

realidade social, conforme apresentamos a seguir. 

As categorias freireanas para o trato com as problemáticas da educação, aqui 

defendidas, estão descritas no livro Pedagogia do Oprimido. Cabe mencionar, que a 

orientação de Paulo freire diz respeito à práxis do profissional da educação no que se refere às 

construções epistemológicas do conhecimento que ele se serve para, conjuntamente com o 

aluno, transformar a realidade imposta.  

Quadro 5- Descrição das “Situações-limite” 

Variáveis 

Estrutural Pedagógica       Políticas educacionais Religiosidade 

1-Falta de espaço 

físico para 

reuniões, grupo de 

estudo e atividades 

que exijam a 

presença da 

comunidade; 

2- Acervo 

bibliográfico 

insuficiente. 

 

1-Falta de 

formação 

específica 

para a 

prática da 

diversidade 

cultural e 

combate ao 

preconceito; 

2- Falta de 

clareza sobre 

a função 

social do 

coordenador 

pedagógico. 

1-Desconhecimento da Lei 

10.639/2003 e outras. 

2-Não reconhecimento das 

políticas educacionais como 

resultado das conquistas dos 

movimentos sociais. 

3-Tempo insuficiente para o 

cumprimento das atividades 

administrativas e pedagógicas 

4-Carga horária de trabalho 

excessiva. 

1-A cultura negra e a 

religião afro-brasileira 

são vistas como algo 

maligno. 

 

Como podemos observar as situações limites apresentam múltiplas faces, por vezes 

impossibilitando o cumprimento do Contrato inicial. No âmbito normativo é notório 

(mediante análise documental do PPP) que os pressupostos da Lei 10.639/03 são 

contemplados como instrumentos norteadores das práticas educativas da instituição. 

Entretanto, mediadas pelos dados coletados, observa-se que existe uma contradição com 

relação à função desse documento
12

 e sua materialização na unidade escolar, visto que as 

rodas de diálogo sinalizam para o fato de que a comunidade desconhecia a lei 10.639/03 e 

suas especificidades teóricas e metodológicas.  

As posturas teórico-práticas evidenciadas nas rodas de diálogo, refletem o 

distanciamento político entre os pressupostos da legislação (nesse caso a Lei 10 639/03) e as 

                                                           
12

 A Escola investigada estabelece o PPP para fortalecer a unidade da comunidade escolar, reunindo todos os 

agentes indispensáveis para alcançar os objetivos desejados e buscar garantir o respeito à diversidade, 

apresentada por esses mediante a probabilidade de integrar as diferentes práticas pedagógicas. 
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ações no interior da instituição, visto que a escola investigada e seus sujeitos não recebem 

suporte formativo (formação continuada de professores acerca da Lei 10 639), didático 

(material de apoio que contemple os pressupostos da Lei) e nem pedagógico, pois a 

coordenadora externou nunca ter recebido qualquer tipo de orientação. 

As questões relacionadas às situações limites são oriundas em parte, dos diagnósticos 

e também do resultado dos diálogos, baseados na ação-reflexão-ação, conforme quadro 3 que 

se refere ao roteiro.  

Quadro 6 – Descrição das situações de “Invasão Cultural” 

 

A invasão cultural está a serviço da opressão, consciente ou inconscientemente por 

parte de seus agentes, comprometendo a criatividade do sujeito. É no trabalho de construção 

de uma educação libertadora, que se encontra a possibilidade de superação do caráter da ação 

induzida pelo opressor, imposta à população negra brasileira.  

Desrespeitando as potencialidades do ser que condiciona, a invasão cultural é a 

penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a 

estes sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua 

expansão (FREIRE, 1970, p. 173). 

Paulo Freire destaca, nesses termos, que os educadores devem assumir uma postura 

revolucionária passando a conscientizar as pessoas da ideologia opressora, tendo como 

compromisso a libertação dessa classe. O povo e lideranças devem aprender a fazer junto, 

buscando consolidar a transformação da realidade que os mediatiza.  

 

 

 

 

 

                                              Variáveis 

Folclorismo Negação       Dominação  Ideologia 

Generalização, ou 

seja, falta de 

compreensão e 

desrespeito aos 

fundamentos da 

cultura negra. 

 

Negação a 

estética 

negra 

Rejeição as 

religiões de 

origem  afro-

brasileira. 

  Literatura infantil permeada 

por personagens brancas. 

louvam apenas características 

físicas de pessoas brancas. 

Naturalização das 

condições de 

inferioridade aos quais 

são submetidos o povo 

negro. 
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Quadro 7- Descrição das situações de “superação/ser mais” 

 

Uma vez rompida com a proibição ao direito existencial do ser humano de ser e existir 

no mundo, o oprimido resgata a sua humanidade a partir de um processo de libertação 

coletiva, substancialmente mediatizado pelo meio.  Isso porque, na resposta à violência do 

opressor e na busca pelo seu direito de ser, o oprimido tira do opressor o poder de oprimir e 

de esmagá-lo (FREIRE, 1970). Nessa perspectiva, e lutando por ser, o indivíduo se liberta no 

respeito à diversidade e na assunção da responsabilidade mútua pela condição de vida dos 

sujeitos de uma coletividade. 

3.1 A primeira roda de diálogo: o que dizem as imagens sobre os negros  

A pesquisa-ação junto à turma do 2° ano C se deu por meio de rodas de diálogos, 

dividida em três encontros, tendo como título “Discutindo o preconceito étnico-racial com 

crianças e professores”. A opção pelo trabalho com imagens se justifica devido ao fato do 

diálogo com crianças exigir a necessidade do lúdico como recurso disparador. Além disso, as 

                                              Variáveis 

Políticas 

Educacionais 

Diálogo       Intencionalidade Formação 

 Iniciamos o 

processo de 

implementação da 

Lei 10.639/03 com 

a participação de 

toda a comunidade 

 A Lei 10.639/03 

exige que as 

instituições 

incluam a História 

e cultura da África 

e dos 

afrodescendentes 

nos currículos 

escolares. 

 O Programa Mais 

Educação (na 

instituição) inclui 

a Capoeira na 

rotina das 

crianças. 

As rodas de 

conversas 

permitiram 

discutir os 

conflitos que 

permeiam a 

temática. 

O processo 

de ação-

reflexão-

ação nos 

permitiu 

colocar o 

conflito e os 

preconceitos 

em pauta. 

 As rodas de 

conversas 

viabilizaram 

a troca de 

experiências 

entre os 

professores.  

A pesquisa-ação não permite 

neutralidade, nem 

espontaneísmos; 

A intervenção desvelou o 

preconceito vigente no espaço 

escolar e fortaleceu as raízes 

culturais de alunos (as) e 

professores (as). 

Os contos africanos apresentam 

outra forma de enxergar a 

realidade. 

O projeto 

desenvolvido para a 

Semana da 

Consciência Negra; 

20 de novembro 

deixa de ser 

folclorizado para ser 

compreendido como 

Dia Nacional da 

Consciência Negra. 
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observações apontaram para o fato de que esse recurso vem sendo utilizado pelas professoras 

da instituição na construção dos cartazes e murais, que enfeitavam a instituição na Semana da 

Consciência Negra. A escolha delas, entretanto, se dava sem qualquer critério de 

intencionalidade pedagógica ou compromisso político, o que compromete os trabalhos 

voltados para a superação do preconceito étnico-racial na escola.  Ao mostrar as imagens 

fomos construindo problematizações.  

As imagens, nessa perspectiva, possibilitaram que a conversa acerca do tema 

diversidade cultural fosse desenvolvida num contexto em que a criança se sentisse a vontade 

para expor seu ponto de vista e manifestar sua opinião de forma democrática.    

Ao todo, foram apresentadas 12 imagens diferentes representando pessoas negras e 

brancas nas mais variadas situações.  Nesse primeiro encontro cada uma das crianças, a 

regente, a bolsista do PIBID e a auxiliar de sala tinham a liberdade de discutir e expor o que a 

imagem representava para eles e elas, além de poderem se posicionar, criticamente, caso 

houvesse interesse. Foi proposto que todos sentassem em círculo para uma roda de diálogo 

acerca do que eles e elas achavam sobre as imagens.   

Cada figura trazia uma abordagem diferente e foram selecionadas pelo coletivo de 

professores da escola para a construção dos painéis para o mural da Semana da Consciência 

Negra.  Algumas delas versavam personalidades negras e brancas cujos trabalhos envolviam o 

preconceito racial. A primeira imagem mostrava uma criança negra e outra branca abraçando-

se.  As crianças logo destacaram o que viam: 

 

“O menino é preto e a menina é branca” (Roda de diálogo 1, Aluna A, Imagem 1, 

Situação-limite,2014). 

 

“O preto é pobre e a branca é rica. Na novela é assim” (Roda de diálogo 1, Aluno 

B, Imagem 1, Invasão Cultural,2014). 

 

A partir do posicionamento das crianças, percebemos que a cor da pele é logo notada 

como aquilo que diferencia duas pessoas. Além disso, entendemos que o negro é 

discriminado, também por ser pobre. Esse preconceito, além de racial, possui um caráter 

também social e econômico uma vez que, naturalizado pelos estereótipos construídos pelos 

veículos de comunicação de massa, são internalizados e reproduzidos pelas crianças. A 

segunda imagem mostrava a bandeira do Brasil e ao lado dela, uma criança negra. 

 

“Uma bandeira do Brasil” (Roda de diálogo 1, Aluna D, Imagem 2, Situação-

limite,2014). 

 



65 

 

“Mas tem um menino moreno aí, também! Parece que ele está pensando alguma 

coisa” (Aluno C, Roda de diálogo 1, Aluno C, Imagem 2, Invasão cultural,2014). 

 

“Deve ser na família dele que não mora com ele”. (Aluna A, Roda de diálogo 1, 

Aluna A, Imagem 2, Invasão cultural,2014). 

 

 

Na terceira figura, apresentei um homem negro com uma criança negra nos braços. 

 

“Ele parece muito triste, coitado. O pai parece estar apertando ele prá ele parar de 

chorar” (Aluna A, Roda de diálogo 1, Imagem 3, Invasão cultural,2014). 

 

“Lá na minha casa quem faz minha irmãzinha dormir é minha avó. Meu pai não 

mora com a gente. Moramos só eu, minha vó, minha mãe e meus três irmãos” 

(Aluno B, Roda de diálogo 1, Aluno B, Imagem 3, Situação-limite,2014). 

 

“Ah, tia... meu pai é muito bravo porque ele bebe muito e chega em casa tarde. 

Minha mãe e ele brigam muito e mandam a gente dormir” (Roda de diálogo 1, 

Aluno C, Imagem 3, Situação-limite,2014). 

 

A quarta imagem, apresentava um gesto de afeição de um homem branco dirigido a 

uma mulher negra. As crianças perceberam que a mulher negra da imagem é tratada com 

carinho porque precisa de atenção. No entanto, a cor da pele é concebida como algo negativo. 

 

“Verdade, tia. Ele tá prendendo ela. Ela é preta. Ela é feia” (Roda de diálogo 1, 

Aluno H, Imagem 4, Invasão cultural,2014). 

 

Segundo Gomes e Munanga (2006), a desigualdade racial não nasce do ambiente 

escolar. Mas é nele e também em várias outras instâncias da vida social que ela se manifesta.  

Entende-se, nessa perspectiva, que essas desigualdades contribuem para naturalizar e 

disseminar o preconceito, visto que repercutem principalmente na distribuição de renda, 

fazendo com que a diferença entre brancos e negros seja percebida no mercado de trabalho, na 

habitação, na saúde, na cultura midiática, na estrutura familiar e em outros setores da vida. 

A imagem 5 e 6 trazem personalidades famosas do futebol brasileiro. Diante da 

exposição excessiva na televisão e por suas imagens serem associadas a conforto material e a 

uma vida de luxo, destacamos as seguintes falas:   

 

“Ele é o jogador de futebol que tem na revista da minha tia” (Roda de diálogo 1, 

Aluno D, Imagem 5, Invasão cultural,2014). 

 

“Eu sei que ele joga muito futebol. É rico também, porque já vi ele na televisão” 

(Roda de diálogo 1, Aluno C, Imagem 6, Invasão cultural,2014). 

 

Diante das características estéticas que contribuem para a valorização da identidade 

negra, apresentados pela personalidade da imagem 6, destaca-se a seguinte fala: 
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“Eu não acho ele bonito. Ele tem o cabelo muito feio” (Roda de diálogo 1, Aluna F, 

Imagem 6, Invasão cultural,2014). 

 

A busca pela visibilidade positiva do afrodescendente, defendido pelo movimento 

Social Negro e previsto na Lei n. 10.639/03 tem raiz na ideia de tornar visível e disponível a 

história de um povo e resgatar sua memória. Entretanto, sem a devida problematização a 

própria construção da identidade negra tendo por referência a identidade branca é questionada 

por Fanon (2008). Esse autor defende que a colonização e seus efeitos moldaram sociedades 

psicologicamente doentes. De um lado, o opressor que precisa do oprimido para legitimar sua 

superioridade. Do outro, o oprimido que precisa do opressor para legitimar seu lugar de 

vítima em busca de reparação.  

As imagens 7 e 11 apresentam aspectos da cultura afro-brasileira, praticados (nas 

imagens) por pessoas negras. Em se tratando das imagens 7 e 11 que apresentam danças e 

vestimentas típicas da cultura negra, destaca-se a seguinte fala: 

 

“Gente dançando no carnaval” (Roda de diálogo 1, Aluna J, Imagem 7, Invasão 

cultural,2014). 

 

 

Em relação às imagens 8 e 12 que, especificamente, valorizam os aspectos estéticos do 

cabelo, típicos da cultura africana e afro-brasileira, vale destacar as seguintes falas: 

 

“Gostei do cabelo, não”. (Roda de diálogo 1, Aluno C, Imagem 8, Invasão 

cultural,2014). 

 
“Esse aí é um capoeirista, tia. Tenho certeza! Olha o jeito dele e o cabelo dele”. 

(Roda de diálogo 1, Aluno E, Imagem 12, Invasão cultural,2014). 

 

Um aspecto bastante interessante observado foi o fato de que a aluna J usa dreads
13

 e 

não se posicionou verbalmente com relação aos aspectos estéticos das imagens 8 e 12, que, 

em contrapartida, atraiam a atenção das demais crianças que se manifestaram no sentido de 

relacionar a característica à capoeira. Por compreender que dar voz aos representantes da 

valorização da cultura afro-brasileira é fornecer-lhes as ferramentas necessárias para a 

edificação da sua identidade e autoestima, as quais são fundamentais no processo de definição 

das formas de ser e estar no mundo (MUNANGA, 2005), pensei ser pertinente que ela 
                                                           
13

 Dread é uma palavra em inglês que em muitos casos é usada como abreviatura de dreadlocks, que descreve 

um estilo de cabelo caracterizado pela apresentação de tranças longas e finas. Os dreads ganharam mais 

popularidade graças ao movimento rastafari e Bob Marley. (Extraído de http://www.significados.com.br/dread/ 

Acesso em 18/07/2015) 

http://www.significados.com.br/dread/
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compartilhasse sua opinião com a turma, no entanto, mesmo diante da minha insistência, a 

aluna não concordou em falar a respeito.  

Esse comportamento nos revela que, conforme afirma Abramowicz, Oliveira e 

Rodrigues (2010), as crianças negras estão tendo diversas experiências, que as levam a 

constituir uma autoimagem negativa relacionada com a dimensão histórica do contexto da 

escravidão e de suas consequências posteriores na vida dos negros brasileiros que coopera 

para a construção de estigmas. “Se esse fato não for considerado, acaba por naturalizar a baixa 

estima da criança negra como sendo algo inerente à sua personalidade” (ABRAMOWICZ; 

OLIVEIRA; RODRIGUES, 2010, p. 85). 

A imagem 9 apresenta uma criança negra e outra branca fazendo a leitura de um livro 

num ambiente escolar. As falas de algumas crianças demonstram o modo pelo qual elas 

percebem o negro na escola:  

 

“O menino branco está ajudando o menino preto a fazer o dever. Igual a tia pede 

pra Mônica
14

 fazer com a gente” (Roda de diálogo 1, Aluna N, Imagem 9, situação-

limite,2014). 

 

Importante destacar que Mônica, a qual ela se refere, é a única aluna de pele branca da 

turma. Nesse sentido, percebe-se que a escola e seus atores precisam assumir uma postura 

intencional de desconstrução dos estigmas e preconceitos, não havendo espaços para 

amadorismos ou improvisos, pois nada passa despercebido aos olhos e ouvidos das crianças. 

A esse respeito, percebendo, ao longo do diálogo, que trabalhar a história e a cultura 

da África e dos afrodescendentes com as crianças das séries iniciais do ensino fundamental 

pode proporcionar um avanço na construção de uma educação voltada para o respeito à 

diversidade, importante destacar as seguintes falas: 

 

“Sou professora há 3 anos e nunca participei de formação que tivesse me 

apresentado a Lei 10.639/03. Trabalho com os alunos do jeito que dá e só na 

Semana da Consciência Negra” (Professora regente, Diálogo de apresentação aos 

professores 2, Situação-limite,2014).  

“No curso de Pedagogia ainda não ouvi falar desta Lei. Parece que vamos ter uma 

disciplina sobre ela no próximo semestre” (Bolsista do PIBID, Roda de diálogo 1, 

Situação-limite,2014). 

 

“Trabalhava na limpeza da escola. Aí me chamaram para trabalhar como auxiliar 

de sala. Fiz um curso na prefeitura, mas nunca me falaram nada sobre diversidade, 

não” (Auxiliar de sala, Roda de diálogo 1, Situação-limite,2014). 

 

                                                           
14

 Nome fictício usado para manter o sigilo da identidade do sujeito 



68 

 

De modo a dar continuidade aos trabalhos, apresentei a imagem 10. Nela, constam 

duas bonecas artesanais: uma de cor branca e outra com características negras. As falas 

denunciam aspectos da religiosidade presentes como forma de manutenção do preconceito 

diante daquilo que se apresenta como diferente:  

 

“Credo tia! Isso é boneca de macumba!” (Roda de diálogo 1, Aluno C, Invasão 

cultural,2014). 

“Minha mãe fala que é macumba, uai!”. (Roda de diálogo 1, Aluno H, Invasão 

cultural,2014) 

 

A Lei n° 10.639/03 tem por finalidade explicitar a preocupação com o acesso e o 

sucesso escolar da população negra, a Resolução CNE/CP nº 01/2004 dispôs, em seu Art. 5º, 

que 

os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de 

alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, 

que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos 

ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e 

comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir 

posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. 

 

3.2 A segunda roda de diálogo: Quais as preferências das crianças quando confrontadas 

com situações que exigem escolha entre aspectos da cultura branca e aspectos da cultura 

negra? 

Na segunda roda de diálogo, apresentamos o paralelo de imagens que de um lado, 

trazia características da cultura africana e afro-brasileira e do outro, imagens que abordavam 

aspectos da população branca.  Ao todo, foram apresentados quatro pares de imagens. No 

intuito de perceber suas preferências e, sobretudo, qual o impacto das imagens utilizadas na 

Semana da Consciência Negra na rotina das crianças, no sentido de estarem ou não 

contribuindo na construção de uma educação voltada para a diversidade, a cada par de 

imagens, eram feitas problematizações acerca de suas preferências.  

Ao observarem o primeiro par, que apresentava de um lado uma família branca e de 

outro uma família de pessoas negras, destacam-se as falas a seguir: 

 

“É ruim, hein! Esta aí vive bem melhor. (apontando para a família branca). Eles são 

ricos. A outra é pobre” (2° Roda de diálogo, Aluno C, 1° par de imagens, Invasão 

cultural,2014). 

“Os brancos devem ter carrão na garagem e viajar de avião” (2° Roda de diálogo, 

Aluno F, 1° par de imagens, Invasão cultural,2014). 
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Compartilhando da perspectiva de Fanon (2008), ao escolher o outro, o inferiorizado 

acredita se valorizar. Diante da visão, historicamente, produzida de que tudo o que se refere 

ao negro possui menos valor quando comparado ao branco. Compreende-se que a criança 

negra, mediada pelo meio e pelos estereótipos nele existentes, vê na cor da pele os 

determinantes sociais para classificar grupos em pobres ou ricos. 

Compreende-se que ocorre uma essencialização das diferenças que leva à classificação 

entre as crianças à partir de rotulações. “Precisamos, no nosso trabalho cotidiano, incorporar o 

discurso das diferenças não como um desvio, mas como o mote de nossas práticas e das 

relações entre as crianças” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2010, p. 92). 

O segundo par de imagens apresentava uma boneca de marca muito conhecida entre as 

crianças, de um lado um modelo de características brancas, e do outro um modelo com 

características da cultura negra.  

 

 “Uai!? Nunca tinha visto uma boneca Barbie Negra. Mas já tinha ouvido falar. 

Nossa!! Ela parece bonita né, crianças?” (2° Roda de diálogo, Professora regente, 

2° par de imagens, Invasão cultural,2014). 

“Ela é bem diferente!” (2° Roda de diálogo, Auxiliar de sala, 2° para de imagens, 

Invasão cultural,2014). 

 “A minha irmã tem uma parecida com esta. Ela é mais bonita” (Apontando para a 

boneca de características brancas) “Só o cabelo aí que eu não gostei. (apontando 

para a boneca de características negras). “A roupa é esquisita, mas é bonita. A 

boneca da minha irmã tem roupa de princesa”. (risos) (2° Roda de diálogo, Aluno 

D,  2° par de imagens, Invasão cultural,2014). 

 

Percebe-se que o espanto da professora regente, bem como o adjetivo “diferente” 

utilizado pela auxiliar de sala sinalizam para o fato de que bonecas negras ainda são pouco 

frequentes na rotina de crianças e adultos brasileiros. Vale ressaltar, ainda, que as vestimentas 

e os cabelos que caracterizam as princesas europeias são referências no imaginário infantil. 

No terceiro par de imagens, foi exposto exportes. De um lado a capoeira e do outro, o balé.  

“Minha mãe não gosta de capoeira, não. Mas eu gosto de ficar olhando... Mas o 

balé é mais bonito” (2° Roda de diálogo, Aluna L, 3° par de imagens, Invasão 

cultural,2014). 

“Eu faço capoeira no Mais Educação. Eu gosto. O professor é legal” (2° Roda de 

diálogo, Aluno D, 3° par de imagens, Superação,2014). 

“Minha prima fazia lá no centro. Mas aí ela parou de fazer. Eu achava bonita a 

roupa dela”. Se aqui no Mais Educação tivesse, eu queria fazer” (2° Roda de 

diálogo, Aluna B, 3° par de imagens, Invasão cultural,2014). 
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As falas apontam que apesar de ser ofertada na instituição por meio do Programa Mais 

Educação, a Capoeira ainda é vista com resistência pelas famílias. O balé, por suas vestes e 

delicadeza é idealizado pelas crianças como o referencial de esporte a ser praticado por 

meninas. Importante destacar, que não se defende a extinção das origens europeias da escola, 

mas se propõe que cada um se sinta acolhido, de modo que as contribuições de todos os povos 

estejam presentes e sejam reconhecidos pela comunidade como parte integrante da nossa 

cultura.  

Tanto as ideias do aluno L, quanto dos alunos D e B indicam a necessidade de desde o 

início envolver as crianças nos diálogos, que respeitem e valorizem a diversidade, oferecendo-

lhes condições para que amadureçam conscientes de seu pertencimento étnico e que saibam 

questionar e reivindicar seus direitos de cidadãos, independente de cor, raça, religião, etnia, 

sexo ou classe social (GOMES; OLIVEIRA; SOUZA, 2010).   

O quarto e último par apresentam dois atores infantis que protagonizaram uma novela 

para crianças em que o preconceito étnico-racial aparecia como pano de fundo: A personagem 

Maria Joaquina e o personagem Cirilo. 

“Ele é o Cirilo da novela Carrossel. Ele é burro! Tudo que mandam ele fazer ele 

faz. Ele gosta da Maria Joaquina que é rica e não gosta dele porque ele é feio e 

pobre. Tia, ele é o mais preto da sala. (diz, apontando para o aluno G) Ele parece 

com o Cirilo, né?” (risos)  (2° Roda de diálogo, Aluno F, 4° par de imagens, 

Invasão cultural,2014).  

 “Ela é muito bonita, tia. Uma gatinha”! (2° Roda de diálogo, Aluno C, 3° par de 

imagens, Invasão cultural,2014). 

“Acho ela muito metida. Mas ela é bonita, tia” (2° Roda de diálogo, Aluna B, 4° par 

de imagens, invasão cultural,2014). 

“Porque ela tem a pele rosa e o cabelo lisinho e bonito” (2° Roda de diálogo, aluna 

B, 4° par de imagens, invasão cultural,2014).    

“Tia, quem é moreno não vai para o Céu, não, né!? Porque na minha Bíblia não 

tem nenhuma gente morena no paraíso” (2° Roda de diálogo, Aluno C, 4° par de 

imagens, situação-limite,2014).    

 

As transcrições apontam para a necessidade de se romper com o imaginário negativo 

acerca da população negra, ainda perpetuado nas telenovelas e muito arraigado em nossa 

sociedade. Não se pode pensar em uma educação, que contemple a diversidade sem discutir e 

problematizar na sala de aula o modo pelo qual o negro aparece na televisão e o modo como é 

concebido no cerne das religiões tradicionais.  Não se trata de contemplar essas questões na 

escola, simplesmente, para atender à reivindicação desses sujeitos.  É necessária uma ação 
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intencional de combate ao estereótipo de inferioridade, que a sociedade insiste perpetuar 

acerca do negro brasileiro.   

 

3.3 A terceira roda de diálogo: Os contos africanos na rotina das séries iniciais do ensino 

fundamental I 

 

Apesar de compreendermos que as histórias clássicas infantis, além de não 

contemplarem a história e cultura da população negra em seus enredos, naturalizam uma 

cultura que exclui e isola o diferente. Acreditamos no potencial transformador da literatura, 

visto que ela cumpre o papel de veiculação de conhecimento e valores, justamente por fazê-lo 

de maneira lúdica e prazerosa. 

Nessa perspectiva, foi escolhido para a leitura junto à turma o conto africano 

intitulado: “Mitos da Criação”, extraído do livro de contos africanos Mãe África: mitos, 

lendas, fábulas e contos. A escolha por esse texto se deu mediante necessidade observada de 

introduzir uma literatura que problematizasse a cultura afro-brasileira e africana na rotina das 

crianças.  Com as crianças sentadas em círculo, anunciei a roda de leitura e iniciamos a 

intervenção. Ao término da leitura, o livro foi socializado para que todos pudessem apreciá-lo.  

 

“Mas o nome de Deus não é Bumba, não. É Jeová” (Aluno D, 3° roda de diálogo, 

Dia 24/11/2014, Invasão cultural,2014). 

 

“Se fala da Criação, é uma Bíblia, tia?” (Aluno F, 3° roda de diálogo, Invasão 

cultural,2014). 

 

“Tem gente negra aqui!” (Aluna A, 3° roda de diálogo, Dia 24/11/2014, 

Superação,2014). 

 

“Tia, mas como a história se passa na África se na Bíblia não tem ninguém 

moreno?” (Aluno C, 3° roda de diálogo, Invasão cultural,2014). 

 

 

Percebemos a religiosidade como um tema relevante na discussão que envolve as 

relações etnicorraciais com crianças. Embora não seja uma categoria pesquisada neste 

trabalho, vale ressaltar que as questões religiosas surgem como manifestação daquilo que as 

crianças aprendem fora da escola. Interessante destacar também a limitação de suporte 

didático-pedagógico que contribua para a construção de uma educação voltada para a 

diversidade.   

“Muito legal este livro, Jack. Nunca trabalhei com eles o gênero contos africanos. 

Já trabalhei o livro “Menina bonita do laço de fita”. Na escola não tem livros que 

trazem o negro desta forma aqui” (Professora regente, 3° roda de diálogo, 

Superação,2014). 
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“O título dos textos e as ilustrações são bem interessantes” (Bolsista do PIBID, 3° 

roda de diálogo, Superação,2014). 

 

Diante das falas, compreende-se que o preconceito étnico-racial se mantém porque as 

próprias vítimas o naturalizam por meio da educação.  Uma educação em sentido amplo, ou 

seja, aquela que começa na família, na igreja e é socializada e naturalizada na escola. 

Compartilhando dessa perspectiva de Munanga (2006) entende-se que desse modo, o racismo 

se mantém e reproduz.   Frente a essa realidade de negação étnica a professora regente afirma 

para as crianças: 

 

“Sou negra. Olha o meu cabelo crespo! Tem como negar, não... Só aliso prá 

manter ele baixinho” (Professora regente, 3° roda de diálogo, Invasão 

cultural,2014). 

 

Apesar de reconhecer-se negra, a professora regente afirma que alisa os cabelos para 

mantê-lo “baixinho”. Por causa da ideologia racista de inferiorização do negro, há aqueles que 

alienaram sua personalidade negra e tentam buscar a salvação no branqueamento. Isso não 

significa que elas sejam racistas, mas que incorporaram a inferioridade e alienaram a sua 

natureza humana (MUNANGA, 2006). 

 

 

3.4 Avaliação das rodas de diálogos feita pelos sujeitos  

 

Como toda pesquisa-ação, de acordo com e Barbier (2007), além do planejamento e da 

execução, deve haver um momento de avaliação, o que ocorreu neste encontro, devidamente 

analisado a seguir. 

No intuito de perceber os impactos dos encontros junto ao grupo, perguntamos para as 

crianças e professoras o que eles e elas acharam desses nossos três momentos. As falas 

revelaram que, apesar da pouca idade e da ingenuidade das respostas, as crianças reconhecem 

a existência do preconceito étnico-racial, fato que comprova a importância de se dialogar 

temas que contemplam a diversidade desde a infância. 

  

“É feio xingar o colega.  Todo mundo é igual, né? A gente tem que respeitar as 

pessoas que são negras” (Aluno D, 1° Diálogo de avaliação, Superação,2014). 
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“Eu aprendi que Deus não gosta só das pessoas brancas. Os negros também são 

filhos de Deus porque Deus é bom e gosta de todo mundo” (Aluna F, 1° Diálogo de 

avaliação, Superação,2014). 

 

“Eu gostei da história do deus Bumba. Ele é engraçado. Ele tem dor de barriga e 

vomita as coisas”. (risos) (Aluno C, 1° Diálogo de avaliação, Superação,2014). 

 

“O Cirilo não é burro, não, né tia?” (Aluna A, 1 ° Diálogo de avaliação, 

Superação,2014). 

 

Destaca-se também a fala da professora ao reconhecer a necessidade de se criar 

espaços de diálogo junto aos alunos acerca da temática, bem como de desenvolver com eles 

leituras de textos literários, que contemplem a história e cultura africana e afro-brasileira, com 

personagens que manifestem as características étnicas da diversidade brasileira, de modo que 

as crianças negras se reconheçam e se identifiquem na trama, mesmo considerando a 

inexistência desse material no acervo bibliotecário da escola.  

 

“A gente escolhe as imagens que tem pessoas negras e não pára pra discutir com os 

alunos o que acham delas. (...) Também gostei muito dos contos africanos. As 

mensagens e as ilustrações são diferentes das historinhas infantis que eu costumo 

usar com eles. E eles perceberam isso. Pena que na escola não tem esse material” 

(Professora regente, Diálogo de avaliação, Superação,2014).  

 

Conforme vimos, discutir o preconceito racial com crianças a partir de recursos do 

cotidiano desses alunos, tais como imagens e textos, permitiu que eles problematizassem suas 

realidades e que conversem a respeito com colegas e professora.  Desse modo, podem 

fornecer subsídios para que o professor, enquanto profissional da educação, ao perceber suas 

limitações, fragilidades e também possibilidades seja capaz de realizar intervenções 

intencionais para a construção de uma educação voltada para a diversidade. Nessa perspectiva 

de educação, os alunos serão levados a compreender a cidadania enquanto participação social 

e política; a posicionar-se de modo crítico e construtivo; a conhecer características sociais, 

materiais e culturais do país; a identificar e valorizar a pluralidade cultural; a posicionar-se 

contra a discriminação cultural, social, religiosa, de gênero, de etnia, dentre outras 

(MUNANGA, 2006). 
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3.5 Abrindo caminhos: Construindo a “Semana da Consciência Negra” na perspectiva 

das Diretrizes 

Todo e qualquer movimento de mudança pode gerar algum incômodo. Por mais que se 

queira mudar, é trabalhoso questionar valores e práticas arraigados na educação e na cultura, 

que, às vezes, são até considerados válidos e legítimos por determinados grupos. Diante da 

possibilidade concreta de mudança, tendo em vista o interesse da comunidade, foi sugerido 

pela coordenadora o planejamento de uma ação intencional e coletiva que contemplasse a 

educação para a diversidade na perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais junto aos alunos do ensino fundamental I do turno 

vespertino.  

Determina essas diretrizes que os conteúdos que se referem à História e Cultura Afro-

brasileira sejam ministrados em todo o currículo escolar, principalmente nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. Estabelece, ainda, o dia 20 de 

novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra". 

Nessa perspectiva, foi organizada uma roda de diálogo com todos os professores do 

turno vespertino, que se reuniram numa quarta-feira, dia em que não havia AC, para não 

comprometer o planejamento semanal. A coordenadora precisou interceder junto à direção no 

sentido de solicitar a dispensa dos alunos logo após o recreio.  A falta de material disponível 

na instituição para o trato com a temática, apresentou-se como um entrave.   

“Acho que só vai dar certo se você trouxer o material prá gente. Eu não tenho 

tempo de procurar na internet”. (Professora C, 1° roda de diálogo com professores, 

Situação-limite,2014). 

 

A professora regente da turma investigada (2°ano C) compartilhou algumas 

considerações acerca da experiência desenvolvida com a sua turma: 

“Nós não temos material para fazer os trabalhos nesta perspectiva, Jack. E não dá 

prá trabalhar no improviso, pois o resultado pode não ser o esperado.” (risos) 

(Professora A, 1° roda de diálogo com os professores, Situação-limite,2014).  

 

Diante das problemáticas, que exigiam uma tomada de decisão no sentido de garantir a 

realização da atividade, aceitei o desafio. Nos dois dias que se seguiram, em momentos extra-

escolares e no contra-turno, providenciei o material necessário para os trabalhos que seriam 

desenvolvidos com cada turma.  O envolvimento de algumas professoras fez da experiência 

um relevante espaço de aprendizado, conforme destacado na fala a seguir: 
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“Poderíamos fazer no formato de salas temáticas. Já trabalhei assim numa outra 

escola. Cada professor fica com um tema a ser apresentado pelos alunos nas suas 

salas. Dá um resultado bem legal.” (Professora B, 1° roda de diálogo com 

professores, Superação,2014). 

 

“O desfile da Beleza Negra podia ter critérios que valorizassem as características 

de alunos e alunas negras, tipo, cor da pele, vestimentas e cabelo.” (Professora C, 

1° roda de diálogo com professores, Superação,2014). 

 

Os temas foram discutidos e selecionados coletivamente de modo a contemplar todas 

as áreas do conhecimento. Ao todo, priorizamos oito temas. No intuito de familiarizar 

professores e alunos com alguns nomes importantes na luta contra o preconceito étnico-racial 

no Brasil. Cada turma também seria responsável por apresentar a biografia pelo menos uma 

dessas personalidades, já previamente sugeridas e selecionadas no momento do planejamento.  

Ficou a cargo de cada professor a escolha de seu respectivo tema e metodologia, sendo eles: 

Sala temática I – Contribuição dos povos africanos nas ciências e nas técnicas; 

Sala temática II – Memória afro-brasileira e indígena: Uma história de resistência e luta; 

Sala temática III – Localização geográfica do Continente Africano e seus países; 

Sala temática IV – As contribuições africanas na dança, música, língua e literatura; 

Sala temática V- Influência africana na culinária brasileira; 

Sala temática VI – A colonização africana e o tráfico de escravos; 

Sala temática VII – África, berço da humanidade e do conhecimento. 

Sala temática VIII – A religiosidade africana e afro-brasileira 

Personalidades negras brasileiras sugeridas para pesquisa e conhecimento da biografia: 

 Milton Santos; 

 Abdias do Nascimento;  

 Zumbi dos Palmares; 

 Castro Alves; 

 Machado de Assis; 

 Lima Barreto; 
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 Pixinguinha; 

 Aleijadinho; 

 Dandara dos Palmares; 

 Mãe Menininha; 

 Clementina de Jesus 

 

Os momentos de estudos aconteciam, junto aos alunos, durante o período das aulas. As 

temáticas eram, normalmente, pouco exploradas o que exigia leitura prévia para garantir que a 

perspectiva das Diretrizes fosse atendida.  

“Pensava que a África era um país. Só agora descobri que o Egito fica na África” 

(Professora D, 1° Roda de diálogo com professores, Superação,2014). 

 

O cuidado com a escolha das imagens também foi lembrado, conforme transcrição 

abaixo:  

“Gente, é bom conversar com as crianças sobre a escolha das imagens... Lá na 

minha turma, precisa ver as coisas que os alunos falaram sobre algumas delas” 

(Professora A, 1° Roda de diálogo com professores, Superação,2014). 

 

Durante as apresentações, ficou combinado que cada turma ficaria 15 minutos em cada 

sala temática, momento em que os responsáveis poderiam socializar todo o aprendizado com 

os colegas. Cada turma saia de uma sala e logo entrava em outra. As salas estavam 

personalizadas com o tema e as imagens chamavam a atenção das crianças. A metodologia 

contemplava jograis, apresentações orais, cantigas de roda, leitura de contos africanos, 

degustação de comidas típicas e exposição dos trabalhos de alguns alunos e alunas no mural 

da escola. A oficina de capoeira do programa Mais Educação foi convidada para uma 

apresentação no pátio da escola. Importante ressaltar, que essa oficina contava com a 

participação dos alunos da própria instituição.  

A seleção dos/das participantes da beleza negra, por usa vez, conforme previsto no 

planejamento coletivo, priorizou as crianças que apresentassem características étnicas e 

estéticas que valorizassem a cultura afro-brasileira. Uma das professoras da instituição, de 

modo a colaborar com a valorização dos trabalhos, vestiu-se de acordo às tradições africanas. 

Segundo ela, 
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“Se queremos influenciar, precisamos dar o exemplo. Vou estar vestida de acordo 

com a cultura africana”. (Professora C, 1° roda de diálogo com professores, 

Superação,2014). 

 

Importante destacar aqui, que a comunidade não pôde ser convidada para as 

atividades, pois o espaço físico da escola não suportaria a itinerância de alunos e comunidade 

de uma sala temática para outra. No entanto, algumas mães estavam presentes, visto que 

algumas são servidoras contratadas da escola. A mãe da criança ganhadora do desfile da 

Beleza Negra era uma delas e deu um depoimento comovente: 

“Obrigada professora! Sempre peço prá minha filha soltar o cabelo, mas ela nunca 

solta. Tem vergonha... Quando eu fiquei sabendo que prá ganhar o concurso tinha 

que ter o cabelo crespo, corri e pedi prá ela soltar. Ela chorou. Chorou muito, mas 

me ouviu. E olha lá como ela está agora! Linda e feliz. Tão feliz com o sucesso que 

nem lembra mais de prender o cabelo” (Mãe C, Desfile da Beleza Negra, 

Superação,2014). 

 

Diante da experiência relatada, argumentamos, pois, que o desafio aos preconceitos 

pode e deve acontecer na escola. Mas, o que normalmente vemos nas instituições é uma 

abordagem meramente folclórica acerca da temática. Percebemos, nesses termos, que a Mãe C 

apontou para a necessidade de construir projetos junto à comunidade, que eleve a autoestima 

das pessoas negras, exaltando as suas características e valorizando os aspectos estéticos e 

culturais que tanto contribuem para a diversidade do povo brasileiro. A esse respeito, Paulo 

Freire (1970, p. 40) afirma que, “a pedagogia do oprimido que, no fundo, é a pedagogia dos 

homens empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí. E tem que ter nos 

próprios oprimidos, que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos, um dos 

seus sujeitos”.  

 

Entende-se que projetos desenvolvidos nessa perspectiva podem viabilizar o respeito 

aos diferentes modos de perceber as relações humanas, com a finalidade de criar uma 

educação para a diversidade, onde a escola entenda e valorize as diversas possibilidades de 

culturas e, consequentemente, suas contribuições. Se a escola apresenta características de uma 

sociedade plural e diversa, ela será capaz de envolver seus agentes em situações de desafio 

aos preconceitos e viabilizar, por meio de estratégias, situações que resgatem o respeito pelas 

diversas culturas presentes em todos os segmentos da nossa sociedade. 



78 

 

Diante dessa realidade, questionamos qual deve ser o papel do professor. 

Continuaremos reproduzindo essas situações ou passaremos a considerar a importância da 

construção de uma educação escolar verdadeiramente voltada para a diversidade? 

 

3.6 Avaliação e impactos da proposta de Semana da Consciência negra na voz de pais e 

professores  

 

Pelo próprio desenvolvimento do trabalho, notamos que a pesquisa-ação existencial 

desenvolvida na comunidade possibilitou impactos, também, sobre os pais e professores, 

conforme descrito nas falas a seguir: 

 

“Achei legal ver os alunos apresentando sobre o que aprenderam sobre a África. 

Mas não vou mentir: gostei mesmo foi de ver a alegria da minha filha quando 

ganhou o concurso da beleza negra com seu cabelo solto. Tava linda demais a 

minha filha” (Mãe E, 2° diálogo de avaliação, Superação,2014). 

 

“Êta! Gostei demais de conhecer um pouco sobre o cantor Pixinguinha. Meu avô, 

que já morreu, era doido com ele. Cresci ouvindo ele lá na roça (risos)” (Mãe F, 2° 

diálogo de avaliação, Superação,2014). 
 

“Trabalhar assim é muito bom, né Jack. Você ajudou a gente com o material e 

passava de sala em sala oferecendo ajuda e perguntando se tava tudo bem. Gostei 

disso. Você fez a gente se sentir importante.” (Professora C, 2° diálogo de avaliação, 

Superação,2014). 

 

“Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia sobre a África. Como eu vou 

ensinar uma coisa que eu não sei?” (Professora A, 2° diálogo de avaliação, 

Superação,2014). 
 

Compreende-se, diante desses depoimentos, que a intervenção contribuiu para 

fornecer subsídios teóricos e metodológicos que permitiram tanto às mães presentes, quanto 

aos professores problematizarem a realidade mediante atividades e estudos relativos à história 

e cultura da África e dos afrodescendentes. Assim, atendem a atual demanda de inserção 

dessas temáticas nas mais diversas áreas do conhecimento, (prevista nas Diretrizes), visto que 

esses estudos promoveram reflexões sobre aspectos geográficos, estéticos, históricos, 

culturais, dentre outros, acerca da história da humanidade e em especial, da formação étnica 

do povo brasileiro, apresentando a população negra como um grupo étnico que luta, trabalha e 

produz cultura e conhecimento (GUIMARÃES, 2012). 
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Além disso, importante destacar que a fala da professora C, aponta para a necessidade 

de que a comunidade necessita (re)discutir acerca das atribuições do coordenador pedagógico 

na instituição escolar, com vistas a resgatar a importante função desse profissional no 

processo de construção de uma educação democrática, crítica e libertadora.   

             

            Nesta perspectiva, reconhecendo a escola como um sistema social que se compõe de 

um conjunto de funções inter- relacionadas e interinfluentes, onde a ação numa das áreas se 

refletirá nas demais (Luck, 1998), o papel da orientação educacional se faz importante nesse 

sentido à medida que esta consiga  atender às necessidades da comunidade na superação das 

suas situações-limite. Nestes termos, a falta de assistência ao professor quanto ao seu 

desempenho em sala de aula, bem como na sua formação (funções estas, do coordenador escolar)  

foi percebido  como uma das causas de entraves do processo  educativo. 

Por fim, acreditamos, diante dos fatos e relatos, que foi possível corroborar para que a 

comunidade se reconhecesse e se identificasse com as imagens, conteúdos e posturas adotadas 

pelos professores e alunos empenhados nas exposições, com vistas a um maior 

aprofundamento do tema.  A partir das questões centrais exploradas, como conceitos, 

biografia das personalidades negras brasileiras e o resgate histórico das contribuições do povo 

negro na formação da sociedade brasileira, foi possível aguçar não só a curiosidade e a 

criatividade dos envolvidos, mas também minimizar algumas lacunas historicamente 

presentes tanto nos currículos escolares, quanto de formação de professores(as). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso das políticas de ações afirmativas, visando reparações, reconhecimento e 

valorização da identidade, da cultura e da história do povo negro brasileiro, como é o caso da 

Lei 10.639/03 depende necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas 

para o ensino e aprendizagem. Depende também, e de maneira decisiva, da reeducação tanto 

das relações entre negros e brancos quanto dos próprios professores, além de um trabalho 

conjunto de articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas e movimentos 

sociais, visto que as mudanças culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais 

não se limitam à escola. 

Nessa perspectiva, procuramos por meio deste trabalho, desvelar e questionar posturas 

racistas desalienando, por meio do diálogo com os sujeitos, processos pedagógicos 

“envenenados” pelo eurocentrismo europeu. Compreendemos a ação de pesquisar o 

preconceito étnico-racial na escola, como um grande desafio, visto que o tema exige do 

pesquisador um olhar individualizado para cada sujeito do processo educativo, que necessita 

assumir suas limitações e dificuldades na construção de uma educação voltada para a 

diversidade.   

Em relação às rodas de diálogos desenvolvidas com alunos e professores ao longo da 

pesquisa, ressalto que uma das dificuldades encontradas para implementação da Lei na 

perspectiva das DCNERERs é que a instituição escolar necessita abordar imagens e criar 

espaços educativos na escola que se mostrem diferentes daquelas utilizadas pelos veículos de 

comunicação de massa e redes sociais, pois, tais imagens apresentam o povo negro e sua 

cultura por meio de representações que os consideram como um grupo marcado pela 

inferioridade, miserabilidade, folclorismo e enfermidades. Importante destacar, também, o 

fato de que as histórias infantis clássicas, cotidianamente trabalhadas nas rotinas com 

crianças, não apresentam contribuições positivas na construção de uma educação voltada para 

o respeito à diversidade étnica do Brasil, pois oferecem enredos e personagens que 

evidenciam e priorizam comportamentos, vestimentas e características físicas com as quais a 

população negra não se identifica. Diante destas evidências, foi possível constatar que alunos 

e professoras não dialogam a respeito das relações étnico-raciais em sala de aula de forma 

crítica e reflexiva.  

  Nesse sentido, as falas dos professores (as) denunciam a falta de orientação didática e 

pedagógica, que viabilize os trabalhos nessa outra perspectiva, pois afirmam não terem 
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recebido qualquer tipo de orientação que norteassem as ações acerca do trato com as questões 

étnico-raciais no Brasil, sob a ótica do Movimento Social Negro ou das DCNERERs, na 

ocasião dos seus cursos de formação docente ou, até mesmo, via Secretaria Municipal de 

Educação. Dessa maneira, acabam por assumirem a regência de uma sala de aula sem ter 

consciência dos problemas que irão enfrentar, levando-os a buscarem soluções para as tensões 

que envolvem as relações étnico-raciais na prática cotidiana e no senso comum, negando, 

assim, a legitimidade das políticas afirmativas e, consequentemente, qualquer necessidade de 

preparação pedagógica.  

Mesmo considerando legítimos os questionamentos acerca da ausência de materiais, 

sabemos que parte pequena desses recursos estão disponibilizados, porém não são utilizados 

pelos professores (as), muitas vezes até pelo desinteresse do corpo gestor, que transfere para o 

professor a obrigação de pesquisar sobre o tema.  Vale ressaltar, ainda, que o Ministério da 

Educação assim como o próprio Movimento Social Negro por meio de parcerias amplamente 

divulgadas nas redes sociais, têm disponibilizado, através de sites, várias ações no intuito de 

contribuir na garantia de implementação da lei. No entanto, percebemos que a escola em 

questão desconhece tais materiais, levando seus educadores a pesquisarem por si só, buscando 

de maneira isolada e descontextualizada os recursos necessários para o incremento de seus 

planejamentos, condicionando-os à acomodação e ao descompromisso no que diz respeito ao 

cumprimento da legislação.  

Os dados dessa pesquisa-ação acerca da implementação da Lei 10.639/03 com alunos 

e professores (as) das séries iniciais do ensino fundamental mostraram, ainda, que as crianças 

refletem e reproduzem as situações de discriminação racial observadas e vivenciadas em seus 

cotidianos, sejam elas na escola, nos programas de televisão, na família ou igreja com uma 

crueldade singular. A desigualdade social brasileira traz em seu bojo as discrepâncias 

socioeconômicas entre negros e brancos, naturalizam a ideia de que ser negro é marca de 

inferioridade fazendo com que os pequenos sejam levados a negar suas raízes étnicas e 

culturais, desprezando tudo o que evidencia ou exalta as características africanas, seja ele um 

brinquedo ou até mesmo, um (a) colega.   

Aspectos da religiosidade também surgiram como entraves na construção dos 

diálogos. Alunos (as) e professores (as) resistem em conceber as religiões de matrizes 

africanas como um legado positivo do povo africano na história da formação da cultura 

brasileira. A discriminação historicamente construída em torno das tradições religiosas 

africanas e afro-brasileiras (embasadas em perspectivas eurocêntricas) associada à falta de 
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conhecimento contribui para a reprodução dos preconceitos em torno dos cultos praticados 

pelos africanos e seus descendentes.  

Compreende-se que lidar com o preconceito étnico- racial nessas condições, torna-se 

um desafio não só na escola, mas também um compromisso político a ser assumido dentro e 

fora dela.  Acreditamos que a educação deve ser permeada de ação política e intencional.  A 

adoção de uma postura de respeito às diferenças na instituição escolar, nesses termos é muito 

mais que uma apropriação teórica. Ela pressupõe que toda comunidade escolar esteja engajada 

nesse objetivo e não somente os professores (as), de modo que o trabalho em sala de aula seja 

reflexo de um movimento cujas práxis estimulem a tolerância e o respeito. E isso requer 

dedicação, empenho e avaliação constante de todos.  

Diante deste contexto, vale ressaltar que a Lei 10. 639/03, ao ser implementada, pode 

trazer resultados positivos, dentre eles, um leque de possibilidades de ações e modificações de 

práticas escolares discriminatórias, nos levando a reflexões relacionadas com os 

distanciamentos existentes entre a escola e a comunidade. Outra condição positiva atribuída à 

Lei é que ela traz as relações étnico-raciais para o centro dos debates escolares, fazendo com 

que todos reconheçam a necessidade de fazer algo para diminuir a desigualdade no processo 

de educação que envolvem negros e brancos.  

Nessa perspectiva transformadora, a construção da proposta da Semana da 

Consciência Negra voltada para atender as orientações das DCNERERs estava ancorada na 

possibilidade de desenvolver ações de fortalecimento das raízes culturais de alunos (as) e 

professores (as). Foi possível por meio dos diálogos com os sujeitos da pesquisa que 

apontavam para a necessidade de se criar estratégias coletivas que viabilizassem o 

cumprimento da Lei n.10.639/03, numa perspectiva crítica. Apesar de algumas professoras se 

mostrarem angustiadas com a responsabilidade de ministrar os temas, outras conscientes de 

que a implementação da Lei e os debates em torno dela ofereceriam subsídios para resgatar e 

contar a trajetória dos povos africanos e seus descendentes brasileiros, a partir de uma 

perspectiva pedagógica diferente da tradicional, mostraram-se envolvidos no trabalho de 

evidenciar a contribuição positiva do povo negro nas mais diversas áreas do conhecimento, 

conforme previsto na proposta.  A descoberta de fatos históricos omitidos pela história 

socializada nos livros didáticos convencionais, como a geografia africana, seus muitos países 

e a contribuição dos povos africanos na Matemática e na medicina renderam discussões, que 

viabilizaram uma reflexão acerca das limitações da formação de professores para se trabalhar 

a temática.  
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A experiência revelou que a necessidade de se pensar uma realidade escolar 

alternativa, que respeite as diferenças étnicas e culturais perpassa pela formação docente, uma 

vez que esses profissionais lidam com essa diversidade em seus cotidianos e, muitas vezes, 

não sabem como reagir diante de situações reais de preconceito e discriminação. Logo, a 

partir do momento em que propomos a construção do planejamento da Semana da 

Consciência Negra e fomos mostrando a importância e a necessidade da participação de 

todos, percebemos um grande interesse por parte dos colegas professoras, tendo alguns deles 

dado até sugestões de ações para o trabalho, o que tornou o ambiente bastante propício ao 

desenvolvimento da intervenção. 

Vale ressaltar, que esse momento foi de suma importância também para a formação 

desta pesquisadora, visto que possibilitou uma aproximação com o grupo e uma cumplicidade 

coletiva nunca antes alcançada. Os momentos de diálogos viabilizaram o engajamento das 

professores na proposta sem que eles se sentissem obrigados a fazê-lo. Um clima de confiança 

e respeito mútuos me fizeram repensar minha postura enquanto colega, professora da 

instituição e pesquisadora. A pesquisa-ação existencial defendida por Barbier e ancorada nos 

pressupostos da obra Pedagogia do Oprimido exigiu de mim muito mais que o compromisso 

de realizar uma pesquisa. Por estar diretamente imbricada na mudança, este método me 

permitiu transformar à medida que ia desvelando a realidade com a comunidade. 

Compartilhando dessa perspectiva, foi necessário compreender que não cabe ao 

pesquisador a tarefa de concluir os trabalhos, como normalmente fazem os adeptos da 

pesquisa clássica. Esta responsabilidade é de toda a comunidade.  A conclusão institucional 

(delineada por prazos que submetem o pesquisador ao pragmatismo da sociedade moderna) é 

garantida considerando a necessidade de se atender às necessidades da universidade, enquanto 

instituição burocratizada. Entretanto, na pesquisa-ação existencial o pesquisador implicado 

reconhece seu lugar na organização social e os interesses que orbitam ao seu redor. A sua 

implicação implica o outro. Aqui, “não se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os 

outros” (BARBIER, 2007, p.14). Nessa perspectiva, cabe à comunidade e seus homens e 

mulheres cientes de serem inacabados, porém autônomos e livres, continuarem os trabalhos 

de transformação da sua realidade. Importante evidenciar, que o fato da escola ter se mostrado 

aberta à discussão, tanto na acolhida das propostas quanto no desenvolvimento dos diálogos, 

demonstra grande sensibilidade da instituição para o trato com as questões que envolvem as 

relações étnico-raciais, o que certamente muito contribuiu para o sucesso da ação em pauta. 

Por fim, o presente estudo visou contribuir neste debate, objetivando ir além da 

discussão teórica para construir estratégias, que permitissem garantir a implementação da lei 
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na perspectiva das DCNERERs, por intermédio de recursos disponibilizados no cotidiano da 

comunidade e de seus agentes.  

Espera-se, contudo, que este seja o ponto de partida para outros debates acerca das 

relações étnico-raciais, pois, apesar de compreendermos não ser possível esgotar o assunto, 

acreditamos ser possível levantar questionamentos e reflexões que remetem à importância de 

levarmos em conta a diversidade cultural na formação humana dos sujeitos, que atuam tanto 

na instituição escolar quanto em outros segmentos da sociedade. Vislumbramos, ainda, a 

possibilidade de contribuirmos no planejamento de futuros trabalhos que poderiam ser 

desenvolvidos em outras escolas do município e região, acompanhando, nesta perspectiva 

ações comprometidas no desafio a outros tipos de preconceitos. 
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ANEXOS 

IMAGENS UTILIZADAS NAS RODAS DE CONVERSAS 

Imagem 1 

 

https://adpereira.wordpress.com/page/5/ 

 

Imagem 2 

 

http://manoelsantos.com.br/?attachment_id=1208 
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Imagem 3 

 

http://joaquimtur.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html 

 

Imagem 4 

 

http://www.recadosonline.com/dia-contra-discriminacao-racial.html 
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Imagem 5 

 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/ponto-edu/pele-lanca-material-didatico-para-

disciplina-de-educacao-fisica/ 

Imagem 6 

 

http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL649823-9842,00-

MARQUEZ+DIZ+QUE+RONALDINHO+GAUCHO+SAIU+PELA+PORTA+DA+FR

ENTE+DO+BARCELONA.html 
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Imagem 7  

 

http://espacorosalilas.blogspot.com.br/2011_11_01_archive.html 

Imagem 8 

 

http://blogdaneia.fashionblog.com.br/530187/Homens-Cabelos-crespos-varias-

dicas/?nextyear=1&month=08&year=2013 
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http://blogdaneia.fashionblog.com.br/530187/Homens-Cabelos-crespos-varias-dicas/?nextyear=1&month=08&year=2013
http://blogdaneia.fashionblog.com.br/530187/Homens-Cabelos-crespos-varias-dicas/?nextyear=1&month=08&year=2013
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Imagem 9 

 

Acervo dos alunos 

Imagem 10 
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Acervo da professora regente 

 

Imagem 11 

 

http://www.infoescola.com/datas-comemorativas/folia-de-reis/ 

Imagem 12 

 

http://www.gingarara.com.br/blog/20-de-novembro-dia-da-consciencia-de-negra/ 

 

 

http://www.infoescola.com/datas-comemorativas/folia-de-reis/
http://www.gingarara.com.br/blog/20-de-novembro-dia-da-consciencia-de-negra/
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http://mulheres-de-deus.blogspot.com.br/2012_12_01_archive.html 

 

 

http://luciaharaguchifotografa.blogspot.com.br/2012/08/sessao-de-fotos-da-familia-

dias.html 
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2° par de imagens: 

 

http://www.mulherbeleza.com.br/diversos/barbie-negra/ 

 

http://www.duleliskids.com.br/brinquedos/brinquedos-bonecas 
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http://www.sulinfoco.com.br/oficina-de-ballet-da-unesc-recebe-meninas-que-ja-sonham-

em-serem-bailarinas 
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http://www.agravo.blog.br/2015/05/19/comissao-de-educacao-do-senado-aprova-projeto-

que-permite-o-ensino-de-capoeira-nas-escolas/ 

4° par de imagens: 

 

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/salario-do-ator-que-faz-cirilo-em-
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APÊNDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA – MAIORES DE IDADE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor(a), 

________________________________________________________________. 

           

Convido(a) a participar como voluntário (a) na investigação intitulada FORMAÇÃO PARA A 

DIVERSIDADE CULTURAL NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES (AS) E ALUNOS 

(AS) DA ESCOLA MUNICIPAL GENI ABUTRAB GUERRA EM TEIXEIRA DE FREITAS-

BA que tem como objetivo Dialogar com os professores do município de Teixeira de Freitas sobre o 

processo de implementação da Lei 10.639/2003, considerando os fundamentos das “Diretrizes 

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

Cultura Afro-Brasileira e Africana”, promulgada em 2004.  

           

No caso de aceitar fazer parte desta investigação, o (a) senhor (a) participará de reuniões com um 

grupo formado por alunos e professores para discutirmos, por meio do diálogo, questões vinculadas à 

formação para a diversidade cultural. Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para 

participação das reuniões. A previsão dos encontros será quinzenal por um período de no máximo 1 

hora, com horário a ser combinado com o grupo. O horário poderá ser o único incomodo da pesquisa, 

mas, se outros ocorrerem nos comprometemos a modificar a conduta ou suspender o trabalho, se 

necessário. Destacamos que o desenvolvimento deste tema pode gerar conflitos, por vezes, necessários 

a superação dos preconceitos, por se tratar de uma investigação democrática, pautada no diálogo. 

Lembramos, ainda, que por se tratar de uma investigação dialógica, todo o processo de construção de 

conhecimento respeitará o sujeito e seus argumentos. Assim, o Sr (a) terá liberdade para pedir 

esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado 

de nenhuma forma.  

           

A sua participação é de suma importância tendo em vista a necessidade premente da criação de 

políticas públicas para a população negra. Os resultados deste trabalho podem fornecer elementos que 

possibilitem a análise e reflexão sobre a construção de identidades das crianças e jovens negros da 

rede municipal de ensino do município de Teixeira de Freitas. Os encontros serão registrados também 

por meio de áudio e vídeo, asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão 

mantidos em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. Ao final da pesquisa todo 

material gravado será incinerado. 

           

No caso de desistência basta avisar as pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, 

bem como todas as informações dadas pelo (a) senhor (a) serão destruídas imediatamente ou 

devolvidas para o (a) senhor (a).  

           

Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto 

todos os seus dados, declarações, opiniões, bem como indenizá-lo/a, caso venha sofrer algum prejuízo 

moral decorrente do mesmo.  

           

Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presente 

documento.  

Desde já agradecemos. 

JACKELINE SANTANA GOMES  

Pesquisadora Responsável - (73) 8853-3031 

Rachel de Oliveira   
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              Membro equipe de pesquisa - (73) 81389796  

           

Para mais esclarecimentos informamos o endereço do Comitê de Ética da UESC, o qual poderá lhe 

fornecer dados complementares desse projeto: 

 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16,  

Bairro Salobrinho Bairro: CENTRO UF: BA Município: ILHEUS CEP: 45.662-900 

Telefone: (73)3680-5319 Fax: (73)3680-5319 

E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br     Horário atendimento: 8h às 16h 

 

Eu, _____________________________________, RG __________________, aceito participar da 

pesquisa intitulada FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL NA PERSPECTIVA 

DOS PROFESSORES (AS) E ALUNOS (AS) DA ESCOLA MUNICIPAL GENI ABUTRAB 

GUERRA EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA. Fui devidamente informado (a) sobre o objetivo da 

pesquisa e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo 

de penalização. Fui informado (a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, 

sem nenhum dano da minha integridade pessoal e moral. 

 

Teixeira de Freitas -BA, ______/_____/2014.                                                    

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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APENDICE 2: - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA – MENORES DE IDADE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação: 

 

Título do Projeto: FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL NA PERSPECTIVA 

DOS PROFESSORES (AS) E ALUNOS (AS) DA ESCOLA MUNICIPAL GENI ABUTRAB 

GUERRA EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 

 

Pesquisadoras Responsáveis: Jackeline Santana Gomes e Profª Drª Rachel de Oliveira.  Instituição a 

que pertence o Pesquisador Responsável: UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz 

Telefones para contato: (73) 8853-3031 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16,  

Bairro Salobrinho Bairro: CENTRO UF: BA Município: ILHÉUS CEP: 45.662-900 

Nome do voluntário: 

______________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos      R.G. 

__________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

_______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa FORMAÇÃO PARA A 

DIVERSIDADE CULTURAL NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES (AS) E ALUNOS 

(AS) DA ESCOLA MUNICIPAL GENI ABUTRAB GUERRA EM TEIXEIRA DE FREITAS-

BA, de responsabilidade das pesquisadoras: Jackeline Santana Gomes e Profª Drª Rachel de Oliveira. 

A conversa com as crianças é importante para sabermos a opinião delas sobre o tema diversidade 

cultural. Neste sentido, acreditamos que a compreensão das relações étnico-raciais, a partir do ponto 

de vista das crianças, pode contribuir para melhorar as políticas públicas bem como o próprio convívio 

no ambiente escolar. É importante esclarecer que o trabalho com este tema pode gerar conflitos, por 

vezes, necessários a superação dos preconceitos, por se tratar de um estudo democrático, pautado no 

diálogo. Lembramos, ainda, que por se tratar de um trabalho dialógico, todo o processo respeitará a 

opinião das crianças e seus argumentos. Assim, o Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre 

qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, 

mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma.  

Nós queremos, através deste trabalho com professores e alunos do município de Teixeira de Freitas, 

responder a algumas questões de pesquisa, sendo elas: Quais iniciativas de formação docente 

contemplam o processo de formação dos professores da escola investigada para a implementação  da 

Lei 10.639/03 e aos fundamentos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais - DCNERERs? Quais ações de combate e/ou de reprodução de preconceitos estão 
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presentes nas falas e posturas dos professores e alunos da escola investigada? Como as crianças e os 

professores investigados reconhecem os motivo da obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 e os 

fundamentos das DCNERERs?   

A sua participação é muito importante, pois sabemos da necessidade  de criação de politicas públicas 

para a população negra. Os resultados deste trabalho podem fornecer elementos que possibilitem a 

reflexão sobre a construção das identidades das crianças e jovens negros da rede municipal de ensino 

do município de Teixeira de Freitas. Os encontros serão registrados por meio de áudio e vídeo, 

asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de forma a 

garantir sua privacidade e integridade moral. Ao final da pesquisa todo material gravado será 

incinerado. 

     Por fim, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto 

todos os seus dados, declarações, opiniões, bem como indenizá-lo/a, caso venha sofrer algum prejuízo 

moral decorrente do mesmo. A pesquisa será realizada na escola da criança no horário de aula. 

Esclarecemos que: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação 

das crianças; garantimos sigilo que assegure a privacidade das crianças quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa e que há garantia de liberdade da criança de se recusar a participar ou o 

responsável de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo ao seu cuidado. No caso de desistência basta avisar as pesquisadoras e este termo de 

consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo(a) senhor(a) serão 

destruídas imediatamente ou devolvidas para o(a) senhor(a). 

Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presente 

documento.  

Eu,__________________________________________,RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Teixeira de Freitas, _____ de ____________ de _______ 

______________________________   

               Nome e assinatura do responsável legal   

                                                                     ___________________________________     

____________________________________ 

           Testemunha      Testemunha 
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