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Resumo

Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado em duas escolas do município de Vitória. Objetiva analisar
os fatores que dificultam aplicação da Lei nº. 10.639/03 a partir do imaginário social dos professores dessas
escolas e da Comissão de Estudos Afro-Brasileiros na Prefeitura de Vitória/ES (CEAFRO). Essa lei altera a LDB
nº. 9.394/96 e estabelece, para a sua implementação, as Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações Étnico-
Raciais. Institui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo do
Ensino Fundamental e Médio. Apresenta um breve histórico da cultura do negro no Brasil, abordando questões
sobre a promulgação da lei e sua implementação. Para fundamentação teórica, utiliza os referenciais de Caval-
leiro, Munanga, Gomes, Silva, entre outros. Também faz uso de questionário e entrevistas semi-estruturadas.
Os resultados permitem afirmar que, mesmo havendo ações relevantes da CEAFRO, ainda é preciso somar
esforços no sentido da sensibilização e conscientização no âmbito coletivo.

Palavras-chave: Lei Federal nº. 10.639/03. Educação Anti-Racista. Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana.

Introdução

A sociedade brasileira precisa cada vez mais de educação e isso só será possível se o ambiente escolar for
lugar para as diferentes possibilidades do conhecimento e, portanto, do respeito ao outro. Não é necessário
somente  se constituir em um ambiente propício para que isso aconteça, é preciso, também, oferecer políticas
públicas advindas do governo e que respondam aos interesses da população.

Tratamos, com este estudo, de um tema muito polêmico e de grande relevância social: a Lei Federal nº.
10.639, promulgada em 9 de janeiro de 2003, pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Essa lei torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo oficial da
Educação Básica e inclui, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência
Negra”.

Nossa motivação foi conhecer o quê, como e quais as dificuldades das escolas, considerando que a lei foi
promulgada em 2003 e até a presente data não se percebem projetos que envolvam a escola na real efetivação
dessa norma, uma vez que o município pesquisado é constituído de uma rede com 93 escolas, sendo 43 de
Educação Infantil e 50 de Ensino Fundamental, conforme fonte da Secretaria Municipal de Educação do Muni-
cípio de Vitória (SEME).

Na pesquisa intitulada “Lei Federal nº. 10.639/03: rumos e desafios”, questionamos como vem sendo
implementada a lei e o que pensam os professores do Ensino Fundamental, com base em relatos das práticas
cotidianas efetivadas em duas escolas da Rede Municipal de Vitória.

Nossa hipótese parte do pressuposto de que o professor do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª série resiste à
inserção do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas disciplinas escolares por falta de conhe-
cimento da referida lei.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os fatores que dificultam a aplicação da lei. Esta não inaugura
uma nova disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo da educação brasileira e, sim,
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institui a interdisciplinaridade às demais disciplinas
do currículo.

Para sustentação teórica, embasamo-nos nos re-
ferenciais de Eliane Cavalleiro, Kabengele Munan-
ga, Nilma Lino Gomes, Ana Célia da Silva e tam-
bém nas produções dos referenciais teóricos elabora-
dos pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV): Ca-
dernos PENESB; e pelo Ministério da Educação
(MEC): Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Edu-
cação das Relações Étnico-Raciais e Para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Orien-
tações e Ações Para a Educação das Relações Étnico-
Raciais; Ações Afirmativas e Combate ao Racismo
nas Américas; Educação Anti-Racista: caminhos aber-
tos pela Lei Federal nº. 10.639/03.

Aprender a história e a cultura brasileira é se apro-
priar também da cultura de vários povos que ajudaram
na construção deste país com a junção de memórias e
bagagens trazidas de diversas partes do mundo. “É por
isso que o Brasil, como país e como povo, oferece o
melhor exemplo de encontro de culturas e civiliza-
ções” (MUNANGA/GOMES, 2004, p.17).

Não é nosso propósito valorizar somente a cultu-
ra africana e desvalorizar às demais, culturas, porém
os brasileiros de ascendência africana, ao contrário das
outras ascendências, foram, por muito tempo, priva-
dos da memória de seus ancestrais.

A Lei Federal nº. 10.639/2003 e a Resolução do
Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/
CP1/2004) possibilitam novos caminhos a serem per-
corridos, no sentido de reparação humanitária do povo
negro brasileiro e da viabilização de medidas correti-
vas a danos materiais, físicos e psicológicos resultan-
tes do racismo e de outras formas de discriminação.

Estruturamos a pesquisa em três capítulos, a sa-
ber: no Capítulo I, buscamos resgatar os valores da
História e da Cultura Africana trazidas para o Brasil.
Por esse motivo, delineamos um breve histórico da
cultura do negro (chegada dos negros, exploração,
cultura, abolição, leis antigas e os caminhos percorri-
dos pela população até sua organização em movimen-
tos negros e sindicais); no Capítulo II, discorremos
sobre a promulgação da Lei Federal nº. 10.639/03 (leis
conquistadas pelos movimentos, atos do governo e
notícias divulgadas pela mídia sobre questões étnico-
raciais); no Capítulo III, abordamos a implementação
da lei no contexto escolar, tendo como foco a Comis-
são de Estudos Afro-Brasileiros na Secretaria de Edu-
cação do Município de Vitória/ES, que vem imple-
mentando a Lei nº. 10.639/03 nas escolas da rede.

Metodologia

A pesquisa é bibliográfica, exploratória e de ca-
ráter qualitativo, porém fomos a campo na tentativa
de escutar os professores e a CEAFRO, com a finalida-
de de estabelecer uma conexão entre teoria/prática e
vice-versa, a partir dos dados da aplicação de questio-

nários e entrevistas. O lócus de referência foram duas
escolas de nível Fundamental. Os sujeitos envolvidos
foram os professores das referidas escolas. Na aplica-
ção dos questionários, todos os professores que se pro-
puseram a participar foram contemplados, portanto,
nesse instrumento de pesquisa, não houve a prioriza-
ção apenas dos profissionais de disciplinas específicas
e, sim, de todos que responderam ao questionário. Já
nas entrevistas, focamos apenas os depoimentos de
dois professores de História, um de cada escola. Para
sustentar as informações advindas da coleta desses
dados, buscamos a CEAFRO, a fim de colher maiores
informações a respeito de sua finalidade no contexto
escolar do município de Vitória.

Quanto à identificação dos sujeitos que partici-
param do processo respondendo aos questionários,
adotamos, como critério, as disciplinas lecionadas. Nas
entrevistas com os professores de História e membro
da CEAFRO, utilizamos nomes fictícios e, para as es-
colas, as letras do alfabeto.

A entrada na escola ocorreu por meio da autori-
zação dos diretores e pela conversa com os pedago-
gos. Foram distribuídos um vinte e dois questionários
com seis questões, nas duas escolas “A” (doze) e “B”
(dez). Utilizamos o critério de amostragem, já que o
número de professores das duas escolas ultrapassa o
quantitativo de questionários distribuídos a cada uma
delas. Mesmo utilizando o critério da amostra, tive-
mos retorno de apenas 50% dos questionários distri-
buídos, ou seja, apenas onze retornaram preenchidos,
de vinte e dois distribuídos.

A escola “A” fica situada na região periférica do
município de Vitória, apresenta uma clientela de clas-
se média baixa, atende a setecentos e trinta e dois
alunos distribuídos em vinte e quatro turmas nos tur-
nos matutino e vespertino. A escola possui um quanti-
tativo de vinte e cinco profissionais, que lecionam as
disciplinas exigidas pela grade curricular da 1ª a 8ª
série, tais como: História, Geografia, Matemática,
Português, Educação Física, Artes, Inglês, Ciências,
Informática. Entre as duas escolas pesquisadas, esta é
a única que tem um projeto pontual que trata da ques-
tão abordada.

A Escola “B” fica situada na região do Centro de
Vitória e apresenta uma clientela de classe média bai-
xa. Atende a quinhentos e trinta e sete alunos, distri-
buídos em dezesseis turmas nos turnos matutino e
vespertino. A escola possui um quantitativo de dezes-
seis profissionais que lecionam as disciplinas garanti-
das pela grade curricular da 1ª a 8ª.

Para a compreensão dos dados coletados, fize-
mos uma síntese de cada resposta contida nos onze
questionários de forma seqüenciada, ou seja, levan-
tamos as indicações das respostas dadas pelos profes-
sores.
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Coleta de Dados

A) Entrevistas

b) Escola “A”

Primeiro conversamos com o professor Daniel que
leciona História nas turmas de 5ª a 8ª série na Escola
“A”. Ele é professor de História desde 1996 e, na Rede
Municipal de Vitória, desde 2004. Durante a nossa
conversa, perguntamos se ele desenvolve ou desen-
volveu algum projeto específico sobre a História e
Cultura da África. Ele diz que trabalha com o contexto
da História e Cultura da África ao longo do conteúdo
da grade curricular, dando ênfase às desigualdades
sociais, etnia e gênero com uma preocupação cons-
tante em relação aos estereótipos usados em sala de
aula. O professor utiliza um exemplo para minimizar
as disparidades sociais decorrentes dos estereótipos e
rótulos dados ao povo africano: ao invés de usar a ex-
pressão “escravos”, ele prefere substituí-la pelas ex-
pressões “trabalhadores escravizados”, “povo autôno-
mo” e/ou “militarmente subjugados”. Ele diz que a
cultura da África é abordada com mais freqüência nas
turmas da 6ª série por causa do currículo, sendo muito
mais enriquecida na 8ª série com o conteúdo debati-
do com mais profundidade.

Perguntamos a ele sobre o projeto “Odara” que a
escola desenvolve há dez anos. Ele explica que não é
um projeto institucional da Escola “A” e sim um pro-
jeto extracurricular que é desenvolvido lá. Ele propõe
uma modificação no perfil do projeto, qual seja, não
trabalhá-lo somente na Semana da Consciência Negra
e sim durante todo o ano, com ações experimentadas
no cotidiano dos alunos, permanecendo, esse assunto
sempre presente no cotidiano escolar.

Questionamos também a sua opinião sobre o li-
vro didático de História1 adotado pela Rede Munici-
pal de Vitória, indagando se ele apresenta conteúdos
necessários para uma abordagem adequada sobre a
valorização e afirmação positiva do negro na História
do País. O professor Daniel considera o livro adotado
pela rede, tradicional e de conteúdo insuficiente para
atender às necessidades de conhecimentos dos alunos
sobre a História e Cultura da África, exigidos pela Lei
Federal nº. 10.639/2003. Finaliza afirmando que a
biblioteca da escola possui materiais paradidáticos que
abordam o tema, porém não são suficientes para todos
os alunos.

 Escola “B”

Na escola “B”, conversamos com a professora
Débora que também leciona História nas turmas de 5ª

a 8ª séries. É o primeiro ano que ela trabalha na Rede
Municipal de Vitória, mas leciona História desde o
ano 2000, atuando nos níveis Fundamental, Médio e
Superior. Ao ser questionada sobre algum trabalho que
desenvolve ou desenvolveu em sala de aula que visa
valorizar a História e Cultura da África, ela nos res-
pondeu: “Trabalho com a História e a Cultura Africana
ao longo do conteúdo do currículo e na Semana da
Consciência Negra, comemorada no mês de novem-
bro”. Acrescenta que nunca trabalhou com um projeto
específico sobre a temática. Em sua opinião, falta for-
mação dos graduandos em História sobre o tema. “A
disciplina História e Cultura da África só se tornou
obrigatória no ano de 2004, até então, era optativa.
Eu não estudei esta disciplina”. Essa professora não
questiona somente a formação em serviço; ela vai além,
cobra das universidades uma formação inicial adequa-
da sobre o estudo racial em questão.

Em relação ao livro didático, a professora o consi-
derada tradicional e de pouco conteúdo que aborde a
História e a Cultura da África e acrescenta que a bibli-
oteca da escola possui pouco material paradidático
sobre o tema. Por fim, perguntamos se ela pretende
desenvolver algum projeto específico que valorize a
História e a Cultura da África durante ano letivo de
2007, e ela nos diz que não, que abordará esse assun-
to de acordo com o conteúdo lecionado.

Além da conversa com os dois professores, con-
forme já dito, aplicamos um questionário nas duas es-
colas, o que nos possibilita ter uma visão analítica sobre
a implementação da Lei Federal nº. 10.639/03 nas
disciplinas lecionadas, com um olhar especial voltado
para História.

Questionário

Questão 1: ao ser investigado sobre as práticas
discriminatórias no cotidiano escolar, dez professores
responderam que há essa discriminação e apenas um
afirmou que não. O professor que respondeu “não”
justificou dizendo: “Após trabalhar doze anos em Edu-
cação Infantil, atuando na Rede Particular, não perce-
bi práticas discriminatórias. Atuo há poucos meses em
uma EMEF do município de Vitória que atende da 1ª
a 8ª série do Ensino Fundamental e também não per-
cebi nenhum tipo de prática discriminatória, embora
já tenha escutado relatos de alguns colegas”. Os de-
mais professores que responderam “sim” justificam que
nem todos estão atentos às diferenças, pois os própri-
os “discriminados” também discriminam e que, cons-
ciente e/ou inconscientemente, há distanciamento
entre alunos de “etnias” diferentes. Apontam ainda
que o bom tratamento acaba sendo dispensado por al-
guns professores e alunos em suas relações, principal-
mente quando se usam apelidos discriminatórios. En-
fatizam que a diferença social e econômica também
são fatores que separam os alunos. O fato de a escola
estar localizada em uma região menos privilegiada,



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 6. - Agosto/2007 63

muitas vezes, faz com que o nivelamento dos alunos
seja feito por baixo, subestimando-os. Para os profes-
sores, a sociedade ainda olha a criança bonitinha, bem
arrumada como uma forma de localizá-la num nível
melhor e aponta a falta de uniforme como agravante
para a desigualdade, pois o uniforme teria a função de
atuar como nivelador dos padrões sociais no ambiente
escolar. Esses professores indicam o método educaci-
onal e a estrutura escolar como atrasados em relação
às inovações tecnológicas.

Questão 2: com referência à proposição de traba-
lhos que abordam culturas e histórias de outros países,
a maioria dos professores questionados respondeu que
“sim”, ou seja, dez profissionais, com exceção do pro-
fissional da Informática que diz: “Desenvolvo proje-
tos no laboratório e dependo dos professores regentes
para fazer ou não esse tipo de trabalho envolvendo a
cultura e a história de outros países”. Quatro professo-
res de História respondem à questão: o primeiro diz
que enfoca mais quando o assunto é sobre escravidão
colonial, evitando usar expressões como escravos, subs-
tituindo por trabalhadores; o segundo explica que são
sugeridas pesquisas em sala de aula que abordem ques-
tões de pluralidade cultural, cultura afro, indígena e
assim por diante. O profissional relata: “Como profes-
sora de História, estou sempre ligada à questão histó-
rico-social” e afirma que aborda a cultura e a história
de outros países quando ensina Colonização, História
do Brasil, Pré-História etc.; o terceiro professor lecio-
na de 1ª a 4ª série e diz que, quando ocorre de estu-
dar algum artista ou algum tipo de arte, então são fo-
cadas as questões culturais de outros países; o quarto
e último professor de História afirma que, durante o
primeiro semestre de 2007, ainda não iniciou o de-
senvolvimento da temática, mas enquanto trabalhou
com a educação infantil, durante 12 anos, essa ques-
tão sempre fazia parte dos debates, sendo reforçadas
no Referencial Curricular Nacional da Educação Infan-
til (RCNEI), focando o eixo da natureza e a sociedade
com o objetivo de trazer para o ambiente escolar as
experiências vivenciadas no cotidiano das crianças,
voltando-as para o conhecimento do mundo com proje-
tos relacionados como a cultura e como a história de
outros países. O profissional que leciona Geografia jus-
tifica que a temática já faz parte do conteúdo; o de
Educação Física diz que: “[...] numa cultura globaliza-
da, é importante o conhecimento dos hábitos e a histó-
ria de outros povos”; já o outro profissional, que não
identificou sua área de atuação, afirma que trabalha esse
tema quando a cultura e a história de outros países fa-
zem parte de um contexto atual, como Copa do Mun-
do; e, por fim, o professor de Ciências esclarece que
aborda o assunto quando estudam ecossistemas.

Questão 3: em relação ao conhecimento da Lei
Federal nº. 10.639, promulgada em 2003, apenas qua-
tro professores afirmam conhecer a referida lei e sete
apontam que não sabem nada a respeito. Somente um
professor, que responde “sim”, acrescenta dizendo que
a lei é um projeto de valorização da Cultura Afro.

Questão 4: investigamos a preocupação dos pro-
fessores do Ensino Fundamental em apresentar traba-
lhos que enfatizam a Cultura e a História Africana.
Seis professores respondem diretamente que não des-
tacam esse tema e apenas um justifica, dizendo: “São
ações isoladas que não fazem parte do currículo”. Três
professores dizem que “sim”, sendo essa uma preocu-
pação que vem aumentando cada vez mais, à medida
que há uma conscientização da população a respeito
do tema. Desse total de três respostas afirmativas, ape-
nas um professor, o de Geografia, justifica afirmando
que a África sempre está presente no conteúdo pro-
posto por sua disciplina. Dois professores não se posi-
cionam com clareza. Cada um defende a sua própria
realidade: o primeiro diz que, na escola onde leciona,
o tema é trabalhado há mais de dez anos, inclusive
com um projeto, mas que ainda é “meio difícil” para
quem nunca teve contato direto com a temática e que,
muitas vezes, o profissional nem sabe por onde co-
meçar; o segundo alega que não sabe se existe essa
preocupação, mas se posiciona de forma positiva di-
ante das questões, pois reconhece a imagem positiva
do povo negro na sociedade brasileira, destacando que
é de grande relevância social que o professor faça este
resgate cultural e histórico.

Questão 5: em relação ao desenvolvimento de
atividades com os alunos sobre a História e Cultura da
África, oito professores respondem que “não” e ape-
nas três justificam. O primeiro professor diz que nun-
ca havia feito esse tipo de trabalho; o segundo, que
não havia trabalhado propriamente com a História da
África, mas sim com o que os africanos trouxeram da
sua cultura para o Brasil; o terceiro, mesmo respon-
dendo que não desenvolve atividades específicas com
seus alunos, revela que percebe o interesse de alguns,
pois eles demonstram nos momentos em que são aber-
tos os debates sobre o assunto. Ele acrescenta que ain-
da não são muito os interessados, mas que já é um
indicativo significativo que identifica o envolvimen-
to de alguns alunos com o tema. Apenas três professo-
res respondem que “sim”, mas somente dois justifi-
cam suas respostas. O primeiro procura debater as con-
dições históricas da discriminação e o segundo ressal-
ta os aspectos positivos.

Questão 6: quanto à existência de dificuldades
para o professor do Ensino Fundamental em trabalhar
com o tema, foi unânime a opinião dos professores ao
dizerem que “sim”. Relatam que, muitas vezes, não
sabem por onde começar a trabalhar este tema. Di-
zem que, quando existe interesse de pesquisa, sem-
pre vão à procura de material didático específico que
possa ser usado de acordo com a disciplina que lecio-
na. Alguns enfatizam que o interesse pelo tema não
deve ser somente atribuído aos professores de Histó-
ria e Geografia, pois todos precisam estar envolvidos
no processo. Justificam o interesse alegando e colo-
cando a culpa na “falta” de material didático nas esco-
las e também por não saberem trabalhar o tema. Apon-
tam falhas na capacitação dos professores, pois a mai-
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oria dos cursos e palestras não proporciona a seguran-
ça necessária para o desenvolvimento dos temas que
enfatizam a desconstrução da discriminação e dos pre-
conceitos contra os afro-descendentes. Alegam, ain-
da, que existe uma dificuldade na quebra do precon-
ceito por parte dos próprios alunos, que, muitas ve-
zes, não apresentam interesse e atrapalham o anda-
mento do trabalho no momento da aula. Dizem que o
material didático disponível é pobre nesse aspecto e,
quando apresenta algo sobre a temática, normalmen-
te, está enrustido de uma visão tradicional e, além
disso, a maioria dos professores aponta um quantitati-
vo muito grande de conteúdos a serem abordados du-
rante o ano letivo, não havendo tempo para outros
temas serem bem focados.

Outro aspecto relatado por um professor é que,
na maioria das vezes, não se busca a fundamentação e
a compreensão das diferentes culturas, seja por como-
dismo, seja por qualquer outra desculpa. Os outros
profissionais preferem esperar que o professor de His-
tória dê conta de todas essas demandas da 5ª a 8ª sé-
rie. Cremos que, na verdade, todos deveriam estar
envolvidos no processo educativo, sempre atentos e
inseridos no trabalho, qualquer que seja a sua área de
atuação, procurando, sempre que houver possibilida-
de, fazer esse resgate cultural. Uma outra observação
feita por esse profissional é que não se sabe como
vem sendo desenvolvido este trabalho, principalmen-
te com alunos de 5ª a 8ª série, pelo fato de ser o seu
primeiro ano na Rede Pública de Ensino do Município
de Vitória.

Análise de Dados

Em relação às entrevistas:

Os dados das entrevistas com os professores de
História das escolas “A” e “B” indicam que há preocu-
pação com as questões das desigualdades sociais e com
os estereótipos. Porém somente a preocupação dos
estereótipos não é o suficiente para solucionar o so-
matório de problemáticas embutido no contexto da
temática.

O professor deve ter a preocupação e o cuidado
em trabalhar o tema de acordo com as séries dos alu-
nos, não adiando a abordagem das questões raciais para
os níveis mais avançados, mas sim fazendo uma abor-
dagem gradativa, desde as séries iniciais, para que
todos possam se perceber e sentir-se representados em
uma sociedade diversificada como a nossa, onde, na
maior parte das vezes, são privilegiados e valorizados
padrões eurocêntricos.

Na fala dos professores, aparece a existência de
falhas no livro didático usado pela Rede Municipal de
Ensino de Vitória. Dizem que, na maioria das vezes,
trabalham com a temática somente na Semana da Cons-
ciência Negra, em novembro. Afirmam que falta for-

mação dos graduandos de História a respeito do tema.
Pelas dificuldades encontradas, atribuem responsabi-
lidades às instituições de Ensino Superior, que não
oferecem uma formação inicial adequada durante a
academia sobre o estudo racial. Acrescentam, ainda,
que as bibliotecas, no geral, não dão o suporte neces-
sário e que, nas escolas onde trabalham, há pouco
material paradidátiço sobre o tema. E ainda afirmam
nunca terem trabalhado com projetos específicos vol-
tados para a questão racial. Os dois não pretendem
trabalhar nenhum projeto sobre o tema durante o ano
de 2007.

Em relação aos questionários:

Os dados do questionário indicam que ainda exis-
te em grande proporção práticas discriminatórias nas
escolas e revelam que a maior parte dos professores
estão conscientes do fato. Dentre os professores ques-
tionados, apenas um afirmou que nunca presenciou
essas práticas nas escolas em que lecionou, apesar de
ter ouvido relatos dos colegas de trabalho sobre tais
dificuldades. Conforme o Gráfico 1, podemos obser-
var que esse dado sinaliza que, mesmo que esse pro-
fissional nunca tenha presenciado tais práticas nas es-
colas, o fato de já ter ouvido falar a respeito indica
duas variáveis: a primeira confirma a existência das
práticas discriminatórias advindas dos estereótipos atri-
buídos a alunos, mostrando preconceito e discrimina-
ção; a segunda sinaliza que existem, por parte dos
professores, dificuldades na identificação dos atos dis-
criminatórios.

Gráfico 1 – Identificação de práticas discriminatórias,
no cotidiano escolar, pelos professores das duas escolas

Já os demais professores pesquisados afirmam a
existência de práticas discriminatórias nas escolas,
apresentando fatos concretos dessas práticas, por exem-
plo, os estereótipos usados na maioria das vezes, como
senso comum, ferindo os valores e a auto-estima dos
alunos agredidos. Essas práticas acontecem de forma
que passam despercebidas ou até mesmo são ignora-
das por alguns profissionais.
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Sabemos que existe um currículo manifesto que
está presente nos planos de ensino, curso e aula,
mas visceralmente articulado está o currículo
oculto que representa um ‘corpus ideológico’
de práticas que não estão explícitas no currícu-
lo manifesto, formalizado. Nesta relação mani-
festo/oculto, podem circular idéias que refor-
çam comportamentos e atitudes que implícita
ou explicitamente podem interferir, afetar, in-
fluenciar e/ou prejudicar a aprendizagem es-
colar dos/das discentes. Estas podem remeter a
preconceitos, intolerâncias e discriminações
enraizadas e que estão ligados às relações de
classe, gênero, orientação sexual, raça, religião
e cultura (BRASIL, 2006, p. 55).

Contudo, podemos concluir que há um déficit de
informações que visem à busca de uma melhor orien-
tação sobre questões raciais, que inclua a formação
continuada por meio de círculos de debates, confe-
rências, palestras e leituras específicas que possam
fundamentar teoricamente as discussões que norteiam
a temática, possibilitando um novo olhar sobre elas
também no ambiente escolar. Por meio desse conta-
to, o professor se sentirá capacitado e mais atento às
ações de preconceito e discriminação em salas de aula,
enfim, dentro da escola.

Em relação a trabalhos que abordam culturas e
histórias de outros países, 9,1% dos professores res-
pondem que, em suas práticas, não abordam, mas a
maioria dos professores (90,9%), conforme Gráfico 2,
indicam que propõem trabalhos que abordam a Histó-
ria e a Cultura de outros países, porém nenhum deles
desenvolve um projeto específico sobre essas cultu-
ras. A conclusão a qual chegamos é que os professores
só fazem a abordagem das questões históricas e cultu-
rais dos diversificados países, caso seja relevante na
abordagem e desenvolvimento do conteúdo proposto
pelo currículo.

Vivemos num país com grande diversidade ra-
cial e podemos observar que existem muitas
lacunas nos conteúdos escolares, no que se re-
fere às referências históricas, culturais, geográ-
ficas, lingüísticas e científicas que dêem emba-
samentos e explicações que possam favorecer
não só a construção do conhecimento, mas tam-
bém a elaboração de conceitos mais complexos
e amplos, contribuindo para a formação, forta-

Gráfico 2 – Identificação de trabalhos específicos que
abordam culturas e histórias de outros países

lecimento e positivação da auto-estima de nos-
sas crianças e jovens. Segundo Silva (1995), no
que se refere aos círculos escolares, chamou-se
a atenção para a falta de conteúdos ligados à
cultura afro-brasileira que estejam apontando
para a importância desta população na constru-
ção da identidade brasileira, não apenas no
registro folclórico ou de datas comemorativas,
mas principalmente buscando uma revolução
de mentalidades para a compreensão do res-
peito às diferenças (BRASIL, 2006, p. 55-56).

De acordo com a estimativa feita nas pesquisas,
vimos que somente quatro professores dos onze que
respondem ao questionário, relatam que conhecem a
Lei Federal nº. 10.639/03, mas não descrevem nada a
respeito desse seu conhecimento ou em qual momen-
to a conheceram. Apenas um professor acrescentou
que a lei valoriza a Cultura Afro nas escolas, mas não
declarou opinião alguma sobre ela, ou seja, sobre a
importância de sua implementação no ambiente esco-
lar e os benefícios/resgates histórico, social, econômi-
co e psicológico para a compreensão da construção da
identidade da sociedade brasileira atual.

É importante destacar que não se trata de mu-
dar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz
européia por um africano, mas de ampliar o
foco dos currículos escolares para a diversida-
de cultural, racial, social e econômica brasilei-
ra. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir
no contexto dos estudos e atividades, que pro-
porciona diariamente, também as contribuições
histórico-culturais dos povos indígenas e dos
descendentes asiáticos, além das de raiz africa-

na e européia (BRASIL, 2005, p. 17).

Dessa forma, podemos afirmar, de acordo com o
Gráfico 3, que somente 36,4% dos professores questi-
onados nas duas escolas pesquisadas da Rede Munici-
pal de Ensino Fundamental do Município de Vitória
afirmam que conhecem a Lei Federal nº. 10.639/2003.
Já os demais professores, correspondendo a um per-
centual de 63,6%, desconhecem a referida lei.

Gráfico 3 – Identificação do quantitativo de professo-
res das duas escolas que conhecem e desconhecem a
Lei Federal nº. 10.639/03

Concluímos que ainda há um quantitativo muito
inferior de profissionais que conhecem a lei, apesar
de haver uma comissão específica na Prefeitura do
Município de Vitória que trata dessa temática, de acor-
do com as suas atribuições.
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Conforme as respostas em relação à preocupa-
ção do professor do Ensino Fundamental em realizar
trabalhos que enfatizam a Cultura e a História Africa-
na, seis professores responderam que não existe preo-
cupação em desenvolver atividades voltadas ao tema.
Apenas um professor argumentou que o conteúdo das
disciplinas é bastante extenso e que não há possibili-
dades, em relação ao tempo, de se aprofundarem em
questões “extracurriculares”, por culpa da quantidade
de conteúdos a serem abordados em um curto espaço
de tempo. Podemos observar que, para esse professor,
são limitadas as possibilidades de se aprofundar nas
questões específicas, neste caso, a questão racial. Ao
argumentar, o profissional nos diz que: “São ações iso-
ladas que não fazem parte do currículo”. Essa fala nos
reporta às Orientações e Ações Para a Educação das
Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2006), que nos aju-
da a refletir salientando que:

[...] No Ensino Fundamental tem-se que traba-
lhar todas as áreas do conhecimento. É exigido
ao(a) professor(a) que tenha reflexão teórica que
respalde suas escolhas metodológicas, conteú-
do disciplinar socialmente válido, práticas pe-
dagógicas criativas e qualitativas. No cotidiano
escolar estamos sempre às voltas com diários,
horários, disciplina e metodologias. O tempo
não é suficiente para planejarmos e avaliarmos

nossas estratégias [...] (BRASIL, 2006, p. 57).

Observamos com essa fala que os professores têm
dificuldades em arriscar-se em um novo projeto de
trabalho por conta do tempo que limita as oportunida-
des em relação à expansão de novas abordagens. Por
outro lado, existe o fato de muitos profissionais ainda
não se sentirem capazes de realizar tais abordagens,
alegando pouca ou nenhuma formação sobre o assun-
to. Mesmo com essa dificuldade, percebemos que,
entre os professores, existe um grupo que tem a preo-
cupação em conhecer e trabalhar a temática com os
alunos do Ensino Fundamental, correspondendo a
27,3% e, um outro grupo de 18,2% que não se posici-
onam, pois diz que as disciplinas por eles lecionadas
já exigem a abordagem da temática. Esse somatório
difere dos 54,5% que não priorizam a apresentação
de trabalhos que enfatizam a Cultura e a História Afri-
cana (Gráfico 4).

Portanto, podemos afirmar que a maioria desse
universo pesquisado não se preocupa com o tema,
mesmo que seja uma proposta garantida legalmente
para compor o currículo desse nível de ensino.

Gráfico 4 – Identificação do quantitativo de professo-
res do Ensino Fundamental que têm a preocupação
em realizar trabalhos que enfatizam a História e a
Cultura Africana

Conforme o Gráfico 5, podemos notar que 72,7%
dos professores afirmam não desenvolver atividades com
seus alunos sobre a História e a Cultura da África, en-
quanto apenas 27,3% deles indicam o contrário, valori-
zando os aspectos positivos da cultura negra e refletin-
do sobre suas condições que desencadearam ao longo
da História em preconceitos e discriminações.

Gráfico 5 – Identificação do quantitativo de professo-
res das duas escolas pesquisadas que não desenvol-
vem atividades sobre a História e a Cultura da África

Sabe-se que é de suma importância trabalhar com
projetos interdisciplinares no contexto escolar, promo-
vendo um maior envolvimento e interação entre os
núcleos escolares, visando à flexibilização e à cone-
xão entre as disciplinas e seus respectivos conteúdos.

De acordo com Rosa Margarida de Carvalho Ro-
cha e Azoilda Loretto da Trindade (apud BRASIL, 2006),
ao se estudar a Cultura Afro-Brasileira, é necessário
reconhecer e valorizar as contribuições do povo negro
para visualizá-la com consciência e dignidade. Estu-
dar tão-somente aspectos relativos a seus costumes,
alimentação, vestimenta ou rituais festivos, sem con-
textualizar, é banalizar essa cultura. Portanto,

É fundamental fazer com que o assunto não
seja reduzido a estudos esporádicos ou unida-
des didáticas isoladas [...]. A questão racial
pode ser um tema tratado em todas as propos-
tas de trabalho, projetos e unidades de estudo
ao longo do ano letivo [...]. Tratar as questões
raciais no ambiente escolar de forma simplifi-
cada em algumas áreas, ou em uma disciplina,
etapa determinada ou dia escolhido, não é a
melhor estratégia para levar os alunos e alu-
nas aos posicionamentos de ação reflexiva e
crítica da realidade que estão inseridos (BRA-
SIL, 2006, p. 70).
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Conforme o percentual do Gráfico 5, concluí-
mos que a maioria dos profissionais das escolas pes-
quisadas, “A” e “B”, não prioriza o desenvolvimento
de atividades que tenham como foco a História e a
Cultura da África. A minoria que alega desenvolver
tais atividades trabalha somente com fatos isolados
em seus conteúdos, divergindo com as orientações
previstas para as relações étnico-raciais, conforme
citação acima.

De acordo com o Gráfico 6, foram unânimes as
dificuldades apresentadas pelos professores em traba-
lhar com o tema, pois todos os entrevistados assumi-
ram que têm dificuldades nesse sentido.

Gráfico 6 – Identificação do quantitativo de professo-
res que têm dificuldades em trabalhar com as ques-
tões étnico-raciais

Vimos, no Gráfico 3 que 63,6% dos professores
pesquisados desconhecem a Lei Federal nº. 10.639/
03. Esse é também um dos fatores indicativos das difi-
culdades em trabalhar com a questão. Outro motivo
citado por alguns profissionais é que a maior parte do
material disponível não atende às necessidades espe-
cíficas da temática.

Os livros didáticos adotados não podem ser con-
siderados um bom instrumento para o estudo
racial; há neles várias omissões a esse respeito.
Estes conhecimentos, se não fossem negados
aos alunos, certamente trariam uma visão so-
bre os pretos e pardos diferente desta que é
apresentada pelo meio social (OLIVEIRA; SISS,

2006, p. 218).

Além do déficit dos livros didáticos, os professo-
res indicam que há, também, a insuficiência na sua
formação específica e alegam que ainda não é sufici-
ente o debate e a troca de informações entre os do-
centes sobre a questão racial. Por tais motivos, apre-
sentam dificuldades na elaboração de projetos inter-
disciplinares que abordam o tema em suas especifici-
dades. Acrescentam que há uma sobrecarga no currí-
culo escolar, o que vem impedindo a elaboração de
atividades que se referem à História e à Cultura da
África.  A maioria dos professores questionados julga,
por desconhecerem a Lei nº. 10.639/03, que a temáti-
ca não faz parte do currículo cuja abordagem é a histó-

rico-cultural proposta pela Rede de Ensino do Municí-
pio de Vitória.

Sabemos que é função da escola promover o res-
gate de valores que muitas vezes são esquecidos pela
sociedade e ela precisa ajudar o aluno na busca de
novas oportunidades e alternativas de vida, com a
perspectiva inovadora de (des)construção dos paradig-
mas sociais.

Apesar das várias dificuldades encontradas pelos
professores, alguns afirmam que, quando há interesse
por determinada pesquisa, a procura pelo material di-
dático específico é inevitável.

Segundo o depoimento de um membro da CEA-
FRO, o material didático tem papel muito importante
para a identificação do negro no contexto social. Ele
ressalta que há necessidade de se produzir bibliogra-
fia voltada para o tema e que a Secretaria de Vitória já
adquiriu livros, periódicos, vídeos, textos e outros que
visem a alterar o quadro de desigualdades raciais exis-
tentes nas unidades de ensino. Afirma que é impor-
tante falar sobre o interesse dos movimentos negros
para que não haja uma falsa implementação de tal lei,
pois a sua proposta é estabelecer mais uma disciplina
conteudista, mas sim englobar o tema no contexto geral
das escolas. Além de sensibilizar para a existência do
preconceito e a tentativa de mudança desse quadro,
os meios de comunicação podem ser usados para fa-
vorecer e/ou desfavorecer a imagem do negro.

Segundo Oliveira e Siss (2006, p. 208),

[...] Deve haver, também, por parte do profes-
sor o interesse para buscar sua preparação, de
modo independente, tendo em vista que desde
1998, os PCN´s ajudam a refletir sobre a plura-

lidade cultural da sociedade brasileira.

Em contrapartida, conforme a Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SE-
CAD):

Mesmo que se possa qualificar de forma ampla
os professores de ensino fundamental e médio
para ministrarem disciplinas sobre História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, não pode-
mos ficar dependendo somente desse processo
de qualificação. É fundamental que as Univer-
sidades já formem professores qualificados para
uma educação anti-racista e não eurocêntrica.
Portanto, faz-se necessário pensar uma mudan-
ça profunda nos programas e/ou currículos das
licenciaturas universitárias, uma vez que atu-
almente elas não são capazes de cumprir os
objetivos da Lei nº. 10.639/03 (BRASIL, 2005,
p. 34).

Considerando as citações acima, cabe-nos ques-
tionar: será que a responsabilidade de formação es-
pecífica deve ser atribuída somente ao educador ou
também é uma responsabilidade do Governo Fede-
ral, por meio de políticas públicas e das Universida-
des Federais do Brasil. Já que a referida lei é de âm-
bito federal.

Nossas indagações estão relacionadas com as dú-
vidas e as dificuldades apresentadas pelos professores
pesquisados. Situação que nos remete a pensar que,
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para além de propor documentos prescritos, necessá-
rio se faz pensar em todas as ações implicadas, ou
seja, não basta “baixar” resoluções, pareceres, decre-
tos, portarias e leis e não proporcionar as condições
inerentes a tal proposição.

Conclusão

Diante do percurso vivido no decorrer da pesqui-
sa, percebemos que, apesar da legalidade da Lei Fe-
deral nº. 10.639/03, a sua implementação no contex-
to das escolas pesquisadas ainda não é uma preocupa-
ção do coletivo. Portanto não existe um projeto pen-
sado para a escola, mesmo sabendo que a maioria dos
alunos que freqüentam as referidas escolas são negros,
de classe média baixa, com padrão socioeconômico
desfavorecido. Com todas as evidências, é possível
afirmar que a discriminação está presente no cotidia-
no dessas escolas e que existem dificuldades dos pro-
fessores em perceber como essas manifestações ocor-
rem.

Conforme a fala dos professores, podemos confir-
mar a hipótese de que a maioria dos profissionais edu-
cadores desconhece a Lei Federal nº. 10.639/03, por
conveniência ou não, e que não desenvolvem proje-
tos específicos que possam ser configurados no currí-
culo e, com isso, garantir discussões e ações sobre a
temática étnico-racial. Em alguns casos, percebemos
ações pontuais, como trabalhos desenvolvidos duran-
te a Semana da Consciência Negra, mas como ações
específicas por parte de alguns professores. Concluí-
mos que muito há muito de se fazer nas escolas e nos
setores responsáveis pelo desenvolvimento da temá-
tica, se considerarmos os dados acima.

A educação anti-racista pode ser visualizada como
uma forma de ser e estar no mundo em suas múltiplas
dimensões, repensando paradigmas para melhor com-
preensão de todo esse processo, redescobrindo as con-
tribuições dos africanos e seus descendentes, tecendo
rumos e desafios quanto à Lei nº. 10.639/03 e suas
motivações/manifestações sociopolíticas e culturais,
que fazem parte da nossa História como um marco na
luta contra o racismo.

Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares Na-
cionais Para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
Para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana consideram, como áreas específicas para tra-
tar a questão, as disciplinas de Artes, Literatura e His-
tória do Brasil, mas consideramos que essa temática
atravessa a escola em toda a sua dimensão devendo
ser responsabilidade de todos.

Na dimensão operacional, fazemos relevância às
ações que a CEAFRO vem desenvolvendo nas escolas
da Rede Municipal de Vitória. Nesse sentido, com-
preendemos que a CEAFRO deve fazer, para além de
suas atribuições, um esforço na dimensão política, vi-
sando não só a incentivar as questões de afirmação
positiva dos afro-descendentes no currículo escolar e

no projeto político-pedagógico, como também en-
gendrar o debate de forma a provocar na Secretaria
de Educação, nas escolas, nos professores, nos alu-
nos e na sociedade, de modo geral, novos olhares
para as questões dos afro-descendentes, bem como
buscar aquisições de registros dos trabalhos desen-
volvidos pelas escolas, na tentativa de alterar o pre-
sente quadro.

Contudo afirmamos que existe a necessidade de
incorporar critérios para o enfrentamento dos confli-
tos, tendo como ponto de partida a ação coletiva e a
cidadania que possibilitam a educação anti-racista, por
meio de planejamentos integrados, envolvendo pro-
fessores, pedagogos, representantes de alunos e Con-
selho de Escola.

Cabe a nós estudarmos as manifestações de resis-
tência e seus respectivos processos históricos de for-
ma que não sejam reproduzidos modelos de pensar,
para que possamos vislumbrar outras forças capazes
de nos mobilizar.

Nossa perspectiva com esta pesquisa é nos colo-
carmos no debate, a fim de colaborar para que as ques-
tões identificadas, de certa forma, possam ser ameni-
zadas ou, quem sabe, solucionadas.
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