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A escravidão é considerada uma das mais graves formas de violência que se pode 

cometer contra um ser humano, pois o transforma em mera propriedade e retira dele 

a dignidade inerente à natureza humana. Tira do ser humano também a sua liberdade, 

conferindo-lhe a condição de escravizado, contra a qual há um estado permanente de 

rebelião.  

Walny Viana (2007). 
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RESUMO  

 

Um dos desafios necessários às instituições de ensino refere-se às organizações curriculares pautadas pelo respeito 

às diferenças e às diversidades culturais. No que tange a esfera pública, o currículo deve ser um campo privilegiado 

para aceitação de tais desafios. A Lei 11.645 de 10 de março de 2008 evidencia que os conteúdos referentes à 

história e cultura afro-brasileira e indígena deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e Histórias Brasileiras. O intuito deste trabalho é apresentar as 

discussões e resultados da execução do projeto de pesquisa-ação intitulado “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: 

cultura afro-brasileira saberes e práticas pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”. A pesquisa foi 

desenvolvida no Instituto Federal Rondônia, Campus Colorado do Oeste com um grupo de professores do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao ensino médio, Supervisora Pedagógica e Coordenadora do Núcleo de 

Atendimento às pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE, tendo como objetivo analisar de que forma o 

Currículo do Curso compreende a questão multicultural de sua comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo 

a cultura afro-brasileira. A abordagem adotada foi a pesquisa qualitativa tendo em vista o fato de que os 

pesquisadores se preocuparem com o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma organização. 

A metodologia aplicada foi da pesquisa-ação, por estabelecer uma intervenção visando a melhoria de uma 

realidade. Os instrumentos metodológicos utilizados foram: a pesquisa documental, o grupo focal e a entrevista 

semiestruturada. Como principais resultados, aponta-se o sucesso na elaboração e execução de um projeto em 

conjunto para que seja intensificada as discussões em sala de aula conduzindo a produção de um documentário 

com os passos da pesquisa. Destaca-se o crescimento profissional e pessoal da pesquisadora e dos participantes da 

pesquisa. As reflexões levaram ao entendimento que a educação se constrói por meio do diálogo e das reflexões, 

sendo atividades essenciais que a prática docente deve oportunizar, pois favorecem a exposição de pensamentos 

divergentes e a superação destes na busca de convergências que conduza a um convívio pautado pelo respeito. As 

atividades de pesquisas contribuem muito para enriquecer as discussões, contudo as experiências empíricas 

também devem ser valorizadas. 

 

Palavras-chave: Currículo. Práticas Pedagógicas. História e Cultura afro-brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
One of the challenges for educational institutions is that of curriculum organizations that are guided by 

respect for cultural differences and diversity. As far as the public sphere is concerned, the curriculum 

must be a privileged field for accepting such challenges. Law 11.645, dated March 10, 2008, shows that 

the contents referring to Afro-Brazilian and indigenous history and culture should be taught within the 

scope of the entire school curriculum, especially in the areas of Art Education, Literature and History in 

Brazil. Thus, the purpose of this paper is to present the discussions and results of the execution of the 

action research project entitled "CURRICULUM AND DIVERSITY: Afro-Brazilian culture knowledge and 

pedagogical practices at the Federal Institute of Rondônia". The research was developed at the Federal 

Rondônia Institute, Campus Colorado do Oeste, with a group of teachers from the Technical Course on 

Agropecuária Integrated to High School, Pedagogical Supervisor and Coordinator of the Nucleus of 

Assistance to People with Specific Needs - NAPNE, aiming to analyze The Curriculum of the Course 

comprises the multicultural question of its school community and its surroundings, involving the Afro-

Brazilian culture. The approach taken was qualitative research in light of the fact that researchers are 

concerned with deepening the understanding of a social group or an organization. The applied 

methodology was of the action research, for establishing an intervention aiming at the improvement of 

a reality. The methodological instruments used were: the documentary research, the focus group and the 

semi-structured interview. As main results, it is pointed out the success in the elaboration and execution 

of a joint project to intensify the discussions in the classroom leading to the production of a documentary 

with the steps of the research. Thus, one can highlight the professional and personal growth of the 

researcher and the research participants. The reflections led to the understanding that education is built 

through dialogue and reflections, and essential activities that the teaching practice should opportune, 

because they favor the exposition of divergent thoughts and the overcoming of these in the search for 

convergences that lead to a society guided by the respect. Research activities do much to enrich 

discussions, but empirical experiments must also be valued. 
 

Key-words: Curriculum. Pedagogical practices. Afro-Brazilian History and Culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

O currículo de uma instituição tem que ser pensado de forma que atenda às 

diversidades culturais de sua comunidade escolar e de seu entorno, pois, como afirma Freire 

(1992, p. 67) “Se a educação sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda”, lanço mão dessas palavras para justificar a necessidade das instituições de 

ensino buscarem reflexões e ações pautadas pelo respeito às diferenças e às diversidades 

culturais. 

No século XVII, com a descoberta do ouro e outros metais preciosos pelos 

bandeirantes, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, a escravidão foi intensificada no Brasil 

e os escravos passaram a representar cerca de 50% população. Com essa grande 

representatividade de escravos no Brasil, é possível afirmar que nosso país se forma também a 

partir da cultura africana, de seus valores, saberes, práticas e crenças. 

Vianna (2008) aponta que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, não trouxeram 

suas esposas, por medo de expor ao ambiente considerados por eles “selvagens”, assim, 

acabaram se envolvendo com as nativas e com as escravas africanas, tendo filhos com elas, e 

muitas vezes esses relacionamentos ocorriam por meio do uso da força bruta. Nesse contexto, 

observa-se que o povo brasileiro foi formado com a participação da etnia branca (os europeus), 

da etnia negra trazida da África para servir de mão de obra escrava e dos indígenas, que aqui 

habitavam. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em pesquisa 

Nacional por amostra de Domicílio (PNAD) no ano de 2016 os negros representam atualmente 

54,9% da população brasileira, sendo 46,7% de pardos e 8,2% de pretos. Assim, os currículos 

das Instituições de Ensino devem ser pensados de forma que atendam a toda essa história e 

cultura afro-brasileira. 

Sacristán (2008) destaca que não existe ensino nem processo de ensino e aprendizagem 

sem conteúdo de cultura, e estes adotam uma forma determinada em determinado currículo. 

Todo modelo ou proposta de educação tem e deve tratar explicitamente o referente curricular, 

porque todo modelo educativo é uma opção cultural determinada. 

Nesse sentido, como Supervisora Pedagógica, negra, afrodescendente, contratada para 

atuar na Educação Profissional e Tecnológica, no Campus Colorado do Oeste - IFRO, as 

organizações curriculares voltadas para temática cultura afro-brasileira me despertam o 

interesse tanto profissional quanto pessoal. 
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Pouco sei sobre a cultura do meu pai e dos seus antecedentes, esse era um assunto, que 

para nossa proteção, tornou-se proibido dentro de casa. Cresci ouvindo as pessoas falarem que 

eu era uma pessoa de sorte, pois tinha o cabelo ruim, mas minha pele era branca, e por muito 

tempo acreditei nesse fato. 

Nos anos 80 (oitenta) o país era liderado por João Baptista Figueiredo, General do 

Exército, governo caracterizado por ser o último da Ditadura Militar. O Brasil passava por um 

longo período de autoritarismo e tortura, ou seja, uma velada escravidão que ainda acontecia de 

forma muita intensiva.  O movimento intitulado “Diretas Já”, começava a ganhar força em todo 

país, enquanto militares radicais, contrários a abertura política oferecida, tentavam 

desestabilizar o governo executando atos terroristas na sociedade. 

Neste contexto, meu pai era um conhecido curandeiro em Minas Gerais que para ser 

inserido na sociedade optou junto a minha mãe em fixar residência em Rondônia, onde ninguém 

os conhecia, assim, poderiam criar seus filhos como “seres normais”, dentro dos padrões 

impostos pela sociedade. 

Fanon (2008) na sua obra intitulada “Pele negra máscaras brancas” relata que a maioria 

dos negros, está obcecada em “fixar-se”. Essa obsessão é resultado da impotência social que 

não consegue exercer um impacto sobre o mundo social, assim, eles se voltam para dentro de 

si mesmos. 

O principal problema desta atitude, segundo Fanon, está na contradição em buscar a 

liberdade escondendo-se dela, esta dicotomia que aprisiona o homem negro, fortalece o 

preconceito, que continua arraigado na sociedade atual. 

Freire (1992) aponta que é preciso as pessoas humanizar-se, que as mazelas sociais 

causam grande impacto na sociedade. Fanon (2008) acrescenta que além dos problemas sociais, 

faz-se necessário a descolonização, que ainda deixa rastros significativos que afetam o homem 

de cor. 

Um elemento comum identificado nas Pedagogias de Freire e Fanon, capaz de 

transformar a sociedade, é a esperança como necessidade ontológica, capaz de se enfrentar o 

ódio e construir o amor. 

Como exemplo desta falta de amor que afeta a sociedade, cito uma conversa que 

presenciei dos meus pais, quando revoltados com preconceito de algumas pessoas em um grupo 

de discussões na igreja colocavam que a cultura africana, além de não ser bem vista aos olhos 

de Deus, ainda trazia maldição para a sociedade e seu entorno, assim, quem praticava a mesma, 

sempre vivia na miséria, não tendo filhos nem famílias bem sucedidas. 
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Pensamentos como esses eram comuns na época. Crescemos ouvindo as pessoas 

falarem, nas discussões religiosas, nos grupos de amigos, na escola, enfim na sociedade a qual 

minha família tentava inserir-se e criar seus filhos como “iguais’. 

Inclusive hoje, na cultura rondoniense, esse pensamento retrógrado, conservador e 

odioso está trazendo de volta um preconceito religioso cultural com muito mais força, assim, 

as organizações curriculares na atualidade tem um papel significativo nesse processo. 

Forquin (1993) traz uma preocupação pertinente sobre o que a escola ensina que 

cultura transmite e quais conteúdos fazem parte do currículo. Para o autor, a crise na educação 

é a crise na sua função específica de transmissão cultural, assim, existe uma relação recíproca 

entre escola e cultura que pode-se dizer perfeitamente que a cultura é o conteúdo substancial da 

educação, pois, a educação não é nada fora da cultura, é pela e na educação que a cultura 

acontece e se perpetua. 

Fazendo essas reflexões vejo que tentativas de inserir-se na sociedade escondendo-se 

dela, faz com que o homem de cor1 viva aprisionado, assustado e envergonhado, em uma 

tentativa de ser o que na verdade não quer ser. 

Desta forma, em 1986 iniciei minha vida escolar com uma autoproteção que ocasionou 

por muito tempo uma falta total de identidade, consideravam-me branca, mas eu tinha 

familiares pretos e cabelos encaracolados. Chamavam-me de “cabelo de bombril”, mas, ao 

mesmo tempo era elogiada pelos olhos verdes e  pele branca. 

Fanon (2008) descreveria esse fato, como sendo uma falta de reconhecimento, porque 

até mesmo o autoconhecimento requer uma colocação sob o ponto de vista do outro. Fausto 

(2007) acrescentaria que são rastros que a escravidão deixou na sociedade atual, que o tempo 

não foi capaz de apagar. 

No ano de 2018 completou 130 (cento e trinta) anos que a escravidão foi abolida no 

Brasil, neste contexto, este país passou mais tempo na escravidão do que fora dela, fato esse 

que faz com que muitos desses pensamentos preconceituosos ainda assombrem a sociedade 

atual. 

As literaturas evidenciam que pensamentos ignorantes, preconceituosos e terroristas, 

fizeram parte da história do Brasil. Era comum pensarem que o fim da escravidão era um 

desrespeito a iniciativa privada e muitos acreditam que os negros eram escravos devido a 

vontade de Deus. 

                                                
1 FANON (2008) na obra Pele negra máscaras branca traz os termos irmãos de cor e homem de cor para se 

referir ao negro de uma forma mais próxima, pelo fato de que o autor se inclui como negro no contexto. Como 

me declaro negra na sociedade atual o termo será usado em alguns momentos no texto. 
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Fausto (2007) aponta que nem a Igreja nem a Coroa se opuseram à escravidão do negro 

no Brasil, ao contrário, contribuíram significativamente para fortalecer o preconceito contra as 

culturas e saberes do povo negro e com as décadas de violências sofridas por eles. Neste 

contexto, ordens religiosas estiveram presentes mesmo entre os grandes proprietários de cativos 

e vários argumentos foram utilizados para justificar a escravidão africana.  

As justificativas da igreja era que se tratava de uma instituição que já existia na África, 

e culturalmente os negros tinham nascidos para serem escravizados, assim, o Brasil apenas 

transportava os cativos para o mundo cristão, e seriam civilizados e salvos pelo conhecimento 

da “verdadeira religião”. Além desse fato, o negro era considerado um ser racialmente inferior. 

 No decorrer do século XIX, teorias pretensamente científicas reforçavam esse 

preconceito: Assim como destaca Fausto (2007, p. 52) “O tamanho e a forma do crânio dos 

negros, o peso do cérebro etc. “demonstravam” que se estava diante de uma raça de baixa 

inteligência e emocionalmente instável, destinada biologicamente à sujeição”.   

Nesse sentido, essa pesquisa buscou uma reflexão sobre as organizações curriculares 

voltadas para a história e cultura afro-brasileira, em prol de um currículo que dialoga com a 

sociedade, apresentando suas culturas, saberes e valores. 

A pesquisa-ação foi realizada no Instituto Federal de Rondônia Campus Colorado do 

Oeste, no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, com uma Supervisora 

Pedagógica e uma Coordenadora do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidade 

Específica e com professores de Língua Portuguesa, História, Arte/Música e Sociologia, do 

Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 

Atuo na Educação há 18 (dezoito) anos. Preocupo-me com as políticas sociais de 

inclusão e como elas possibilitam ao homem negro a reconhecer-se no contexto educacional e 

na sociedade. Assim, esta pesquisa tem como principal problema: Em que medida o Currículo 

do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio compreende a questão 

multicultural de sua comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo a cultura afro-brasileira? 

Para responder esta questão, elaborou-se o objetivo geral da pesquisa: Analisar de que 

forma o Currículo do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio compreende 

a questão multicultural de sua comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo a cultura afro-

brasileira. 

Os objetivos específicos delineados foram os seguintes: a) investigar o Projeto 

Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio em atendimento à 

questão multicultural, especificamente a cultura afro-brasileira; b) Averiguar práticas 

pedagógicas dos docentes dos componentes curriculares de História, Língua Portuguesa, Arte 
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e Sociologia no que se refere à questão multicultural da cultura negra, diante do planejamento 

de ensino e do currículo oculto; c) Elaborar, em conjunto com os professores, um projeto com 

atividades a ser desenvolvidas em sala de aula com os alunos, visando o fortalecimento dos 

debates sobre a temática história e cultura afro-brasileira; d) Produzir um documentário, a partir 

das atividades desenvolvidas no projeto, abordando a temática história e cultura afro-brasileira. 

Para a execução da pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, por ser a mais 

coerente com a proposta de trabalho. Para Bodgan; Biklen (1994) nesta, aos investigadores 

interessam mais o processo do que simplesmente os resultados ou produtos. Não recolhem 

dados ou provas com o objetivo de confirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, 

as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 

agrupando.   

Notamos uma aproximação com a comunidade envolvida, sem a ideia de 

distanciamento e sem neutralidade. A abordagem qualitativa oportunizou a integração entre 

pesquisadores, alunos e professores das disciplinas de Língua Portuguesa, História e 

Arte/Música e Sociologia. 

Neste contexto, desenvolvemos análises reflexivas e interpretativas de forma coletiva, 

justamente como preconiza a pesquisa-ação. Segundo Thiollent (2001), a pesquisa-ação é um 

tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma relação ou com a resolução de um problema coletivo no qual o pesquisador 

e os participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Os instrumentos utilizados foram: Pesquisa Documental, Pesquisa Bibliográfica e 

Pesquisa Empírica com Grupos Focais e Entrevistas semiestruturadas. Os grupos focais 

permitiram um contato e diálogo com os pesquisadores. Para Gatti (2008), o trabalho com 

grupos focais oferece boa oportunidade para o desenvolvimento de teorização em campo, a 

partir do ocorrido e do falado. Ele se presta muito para a geração de teorizações exploratórias 

até mais do que a verificação ou testes de hipóteses prévias. 

Para buscar reflexão em torno do questionamento do problema e do objetivo proposto 

na segunda seção trazemos uma reflexão sobre: O Currículo e a Diversidade Cultural, sendo 

que na Subunidade I discutimos as principais teorias de currículo, baseados nas literaturas de 

Moreira e Silva (1992) Macedo (2007), Sacristán (2008) e Apple (2008). 

Para os autores, a cultura geral de um povo depende da cultura que a escola torna 

possível enquanto se está nela, quando os interesses dos alunos não encontram algum reflexo 

nos currículos das instituições de ensino, eles se sentem desmotivados, não vendo significado 

na escola e no processo de ensino e aprendizagem. 
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A subunidade II apresentamos um diálogo sobre as influências capitalistas nas 

organizações curriculares, baseados nas literaturas de  McLaren (1997), Bourdieu (2007) e 

Apple (2008). Os autores trazem uma preocupação com a forma pela qual as instituições 

econômicas dominantes influenciam nas organizações curriculares, acreditam que as mesmas 

estão sendo estruturadas para aqueles que herdem ou já tenham capital econômico para 

favorecer as elites dominantes, fato esse que se repete no que diz respeito ao capital cultural. 

Na subunidade III apresentamos uma reflexão sobre as Legislações e Políticas Públicas 

para as organizações Curriculares na Educação, trazendo o caminho percorrido desde a 

colonização até os dias atuais, com ênfase na Lei nº 11.645/08-MEC que instituiu a 

obrigatoriedade do ensino da História da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas no 

currículo escolar do ensino fundamental e médio. 

Conceituamos na subunidade IV o processo de construção, problematização e 

implicações do Projeto Político Pedagógico, a luz dos referenciais teóricos de Veiga (1997), 

Hahn; Machado (2001) e Natividade; Medeiros (2013). E para finalizar a subunidade V traz 

uma reflexão sob a óptica da Diversidade Cultural na nova Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC com aportes teóricos de Bhabha (2005) e Ferreira (2015) para dialogar com a proposta 

da mesma. 

Na terceira seção desta pesquisa intitulada: Pós Colonialismo e a Cultura afro-

brasileira, apresentamos um levantamento das pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre 

a temática História e Cultura-afro brasileira no banco de dados da CAPES e apresentamos em 

seguida a história e a cultura afro brasileira trazendo estudos culturais sobre o pós-colonialismo 

e o currículo. 

As pesquisas que foram feitas no banco de dados da CAPES demonstram que a 

implantação da Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08 vem somar às demandas dos 

movimentos nacionais principalmente o movimento negro, mas ainda existe muitas resistências 

à introdução da discussão que a lei representa, muitos nem procuram compreender o contexto 

do surgimento dessa nova lei e já a criticam, falta um fortalecimento dessas reflexões no 

contexto educacional. 

Apresentamos também nessa seção reflexões baseadas em literaturas pós-coloniais 

como: Hall (1992), Freire (1992), Forquin (1993), McLaren (1997), Fanon (2008), Vianna 

(2008), Regiane Mattos (2012). 

Fanon (2008) nos traz um questionamento se é possível o negro superar seu sentimento 

de inferioridade, expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão semelhante ao comportamento 
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fóbico. Aplle (2008) participa da reflexão, pois considera que conceito de branco precisa ser 

criticamente interrogado nas escolas. 

McLaren (1997) aponta que estamos diante da encruzilhada de uma cultura em 

desintegração e temos testemunhado um crescimento desproporcional permanente da riqueza 

material, da concentração de riqueza e de uma pobreza sofrida pelas populações que atravessam 

as gerações. 

Um fato significativo que as literaturas evidenciam é que desde os primeiros 

momentos em que os africanos desembarcaram em terras brasileiras ficaram impressas suas 

marcas não só na economia, mas, sobretudo, na cultura, no modo de sentir e expressar o mundo. 

Podemos afirmar que, muitas foram e são as contribuições dos africanos e dos 

afrodescendentes na construção da identidade nacional brasileira, deixando muitos legados 

culturais oriundos da África que constituíram a atualmente chamada cultura afro-brasileira. 

Destacamos o crescimento profissional e pessoal dos pesquisadores. As reflexões 

levaram ao entendimento que a educação se constrói através do diálogo e das reflexões, sendo 

atividades essenciais que a prática docente deve oportunizar, pois favorecem a exposição de 

pensamentos divergentes e a superação destes na busca de convergências que conduza a um 

convívio pautado pelo respeito.   

As atividades de pesquisas contribuíram muito para enriquecer as discussões e 

reflexões, mas, vale ressaltar que as experiências empíricas também foram fundamentais para 

desenvolver o trabalho de pesquisa e intervenção na realidade institucional. 
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2 CURRÍCULO E A DIVERSIDADE CULTURAL 
 

A educação se constrói por meio do diálogo e das reflexões, sendo atividades 

essenciais que a prática docente deve oportunizar. Nesse contexto, a temática organização 

curricular sempre nos leva a duas questões norteadoras: quais as concepções que os 

profissionais de ensino têm sobre o currículo e que critérios que as instituições utilizam para 

selecionar os conteúdos que os alunos devem ou não aprender na escola? 

Visando conhecer o que evidenciam as literaturas sobre essas questões, nesta seção, 

trazemos um diálogo com autores que problematizam a temática organização curricular e seus 

conflitos no ambiente educacional. Concepções das principais teorias de currículo, baseadas 

nas literaturas de Moreira e Silva (1992), Macedo (2007), Sacristán (2008), Apple (2008). A 

segunda subunidade é permeada por um diálogo entre McLaren (1997), Bourdieu (2007), Apple 

(2008) que refletem sobre as influências capitalistas nas organizações curriculares. 

Apresentamos na terceira subunidade uma reflexão sobre as Legislações e Políticas 

Públicas para as organizações Curriculares na Educação, trazendo um breve relato sobre as 

legislações desde a colonização até os dias atuais, com ênfase na Lei 10.639/03 alterada pela 

Lei nº 11.645/08-MEC que instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos 

africanos e dos povos indígenas no currículo escolar do ensino fundamental e médio. 

Para finalizar analisamos brevemente a diversidade cultural sobre a ótica da nova Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC com aportes teóricos de Bhabha (2005) e Ferreira (2015) 

para dialogar com a proposta apresentada. 

2.1 Teorias do Currículo 

 

Esta subunidade apresenta um diálogo entre Moreira; Silva (1992), Macedo (2007), 

Sacristán (2008), Apple (2008), que conceituam o currículo permeados por conflitos, ação e 

poder, sendo um campo de pesquisa essencial e direcionador à prática docente. 

Macedo (2007, p.13) aponta que nunca se constatou na história da educação tamanha 

importância atribuída às políticas e propostas curriculares, fato esse que se evidencia, no 

empoderamento do currículo enquanto definidor dos processos formativos e suas concepções. 

“Podemos considerar que o currículo é o novo príncipe constituído, por consequência, 

produzido nos cenários da educação institucionalizada”.  

Não existe política mais eficaz de aperfeiçoamento do professorado que aquela que se 

conecta a nova formação, àquele que motiva sua atividade diária: o currículo. Nesse sentido, o 
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conhecimento que considera as diversidades culturais de sua comunidade e de seu entorno, tem 

um papel relevante e, progressivamente, cada vez mais decisivo no contexto escolar. 

Para Macedo (2007) existem três motivações reitoras que mobilizaram a construção 

do currículo. A primeira como campo de pesquisa, a segunda como a necessidade de conceituar 

o currículo que as instituições de ensino têm, e a terceira como necessidade de ouvir os 

movimentos sociais interessados nas questões educacionais e nos processos pedagógicos.  

Quando a instituição de ensino entende o currículo como um riquíssimo campo de 

pesquisa acaba ao mesmo tempo dando significado ao conhecimento, trazendo a relação das 

demandas sociais e culturais para o contexto educacional, assim a aprendizagem se torna mais 

significativa para o aluno. 

Por meio das teorias de Pacheco (1996), Kemmis (1998), Goodson (1998), Silva 

(1999), Macedo (2007) entendemos que o currículo pode ser conceituado como proveniente do 

étimo latino currere, significando caminho, jornada, trajetória e percurso a seguir, nos dando 

uma ideia de sequência ordenada. Sendo, o currículo também como um campo de estudo ligado 

a processos tais como: formação docente, formação de disciplinas, institucionalização de 

setores especializados sobre o currículo na burocracia educacional do estado. 

Essas literaturas evidenciam que o currículo também se torna um terreno prático, um 

campo de pesquisa e ação, socialmente construído e historicamente formado, sendo como um 

artesanato sócio educacional que se configura nas noções de conceber, selecionar, produzir, 

organizar, institucionalizar, implementar, dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, 

competências e valores. 

Macedo (2007) aponta que no caso da formação dos educadores, o currículo faz parte 

de uma das pautas importantes para se inserir de forma competente nas tensas discussões sobre 

as políticas e opções de formações discutidas na nossa crítica sociedade contemporânea.  

O importante é a necessidade dos educadores saberem distinguir o campo e o objeto 

de estudo do currículo como processos históricos e ao mesmo tempo como processos de 

interesses formativos e de empoderamento político, pois o currículo indica caminhos, travessias 

e chegada, que são constantemente realimentadas e reorientados pela ação dos atores/autores 

da cena curricular. 

Sacristán (2008) acrescenta que o currículo é o cruzamento de práticas diferentes 

sendo tudo o que podemos denominar como prática pedagógica nas aulas e nas escolas, são 

poucos os fatos da realidade escolar e educativa que não têm “contaminações” por alguma 

característica do currículo. 
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O autor considera que não será fácil melhorar a qualidade do ensino se não se mudam 

os conteúdos, seus procedimentos e os contextos de realização dos currículos. Não adiantará 

fazer grandes reformas curriculares se estas não forem ligadas à cultura da comunidade que a 

escola atende. 

Nesse sentido, uma escola “sem conteúdos culturais” é uma proposta irreal, além de 

descomprometida com a sociedade. “O conhecimento, e principalmente a legitimação social de 

sua possessão que as instituições escolares proporcionam, é um meio que possibilita ou não a 

participação dos indivíduos nos processos culturais e econômicos da sociedade”. (SACRISTÁN 

2008, p, 19). 

No ambiente educacional brasileiro, o currículo significa o coração da escola, o 

planejamento, a organização institucional. Pode-se compará-lo com um grande mapa que 

desenha a escola, aponta onde ela está e até onde ela objetiva chegar e principalmente como 

alcançar os objetivos planejados. 

A seleção dos conteúdos do que a escola deve ou não ensinar a seus alunos, precisa 

ser frequentemente questionada na escola. Por que a seleção de um conteúdo e outro não? Qual 

o significado desse conteúdo para a comunidade que estamos atendendo? 

O contexto escolar é permeado por conflitos, indagações e problemas, mas são fatores 

essenciais para reflexões, diálogo e constantes aprendizagens que são capazes de transformar a 

sociedade onde vivemos, tornando-a mais justa e integradora.  

Sacristán (2008, p.41) afirma que: “O importante do currículo é a experiência, a 

recriação da cultura em termos de vivências, a provocação de situações problemáticas, [...] O 

método não é meio para algum fim, mas parte de um sentido ampliado do conteúdo”.  

As renovações dos currículos, não são suficientes para provocar mudanças 

substanciais na realidade das instituições de ensino. O discurso pedagógico, se não totaliza toda 

essa trama de práticas diversas, não incide rigorosamente em sua análise e será incapaz de 

proporcionar verdadeiras alternativas de mudanças nas aulas. 

Faz-se necessário que os fatores culturais permeiem as práticas educacionais, faz-se 

necessário uma desconstrução nas organizações curriculares que por muito tempo pontuaram a 

superioridade de umas culturas sobre outras, faz-se necessário as instituições de ensino recontar 

uma história que as elites dominantes tentaram silenciar. 

Nesse contexto, Sacristán (2008, p. 30) afirma que: “[...] O certo é que, por diferentes 

razões, na teorização pedagógica dominante existem mais preocupações pelo como ensinar que 

pelo que se deve ensinar. Se é evidente que ambas as perguntas devem ser questionadas 

simultaneamente em educação, a primeira fica vazia sem a segunda”.  
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As literaturas enfatizam que conteúdo cultural é a condição lógica do ensino, não se 

pode falar em organização curricular sem considerá-lo como fator essencial, no entanto é muito 

importante analisar como esse projeto de cultura escolarizada se concretiza nas condições 

escolares.  

Muitas vezes, a escola se torna a principal oportunidade de trabalhar os elementos 

culturais, os fatores culturais já estão previstos nas legislações e deve ser tornar uma realidade 

no âmbito educacional.  

Quando um currículo é uma realidade gestionada e decidida a partir da burocracia que 

governa os sistemas educativos, principalmente nos casos de tomadas de decisões centralizadas, 

é lógico que os esquemas de racionalização que essa prática gera sejam aqueles que melhor 

podem cumprir com as finalidades do gestor: Assim como aponta Sacristán (2008.p.48). 

A melhoria da prática implica, tomar partido por um quadro curricular que sirva de 

instrumento emancipatório para estabelecer as bases de uma ação mais autônoma. [...] 

À medida que o currículo é um lugar privilegiado para analisar a comunicação entre 

as idéias e os valores, por um lado, e a prática por outro, supõe uma oportunidade para 

realizar uma integração importante na teoria curricular. Valorizando adequadamente 

os conteúdos, os vê como linha de conexão da cultura escolar com a cultura social. 

 

A mudança e a melhoria da qualidade de ensino colocar-se-ão, não apenas no terreno 

mais comum de pôr em dia os conhecimentos que o currículo compreende para se acomodar 

melhor a evolução da sociedade, da cultura, ou para responder à igualdade de oportunidades, 

mas, como instrumento para incidir na regulação da ação, transformar a prática dos professores 

e liberar as margens da atuação profissional. 

A busca por uma educação emancipatória, que objetiva tornar homens e mulheres cada 

vez mais livres e independentes, devem ser constantes nas instituições de ensino, e as discussões 

curriculares é o caminho para essa tão sonhada liberdade que é direito universal mas ainda não 

é realidade em muitos países. 

A educação liberta o homem, suas culturas, valores, saberes e crenças fazem parte 

dessa libertação e aceitação. A exploração de homens por outros homens precisa ser 

desconstruída por meio da educação emancipatória no Brasil e no mundo.  

Os alunos atualmente passam muito tempo nas instituições escolares e estas 

desempenham uma série de funções em que em outro momento não estiveram tão claramente 

atribuídas. Assim, exige-se dos currículos educacionais na atualidade que, abracem uma série 

de desafios e que respondam às necessidades de uma cultura juvenil com problemas de 

integração no mundo adulto e ainda que consiga atender aos novos saberes científicos. 

Para Sacristán (2008) além das áreas clássicas do conhecimento, faz se necessário que 

as instituições de ensino deem noções de higiene pessoal, educação para o trânsito, educação 
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sexual e educação para o consumo, fomentando determinados hábitos sociais que previnam 

contra as drogas, e abram os novos meios de comunicação, para acolher o conjunto das ciências 

sociais, e recuperar a dimensão estética da cultura. 

Com essa grande representatividade o currículo não pode ser estendido somente à 

margem do contexto no qual se configura e, tampouco independentemente das condições em 

que o mesmo se desenvolve, mas como objeto social, político e histórico. 

Apple (2008, p. 64) corrobora com essa discussão, pois considera que as escolas 

devem ensinar orientadas por uma visão de uma sociedade mais justa, determinado conjunto de 

significados sociais aos seus alunos, há um reconhecimento crescente de que as escolas nas 

sociedades industriais avançadas como a nossa podem servir bem a determinadas classes, mas 

não tão bem a outras. “Assim, posso pensar apenas em poucas áreas de investigação em que 

haja mais pressão do que aquela que busca desvelar as ligações entre significado e controle em 

nossas instituições culturais”. 

O autor traz uma reflexão sobre o modelo de desempenho acadêmico, que não trata o 

conhecimento como algo problemático, não considera os conflitos que permeiam as instituições 

de ensino, a formação cultural da sociedade, seus conceitos, culturas, crenças e valores: 

[...] Em vez disso, o conhecimento que encontra seu lugar na escola é em geral aceito 

como dado, como neutro, de maneira que comparações podem ser feitas entre os 

grupos sociais, as escolas, as crianças, etc. Assim, o desempenho acadêmico, a 

diferenciação e a estratificação, baseados em pressuposições relativamente não 

examinadas do que se deve construir como conhecimento valioso, são os interesses 

orientadores que estão por trás da pesquisa. O foco tende a ser a determinação de 

variáveis que têm um impacto maior no sucesso ou fracasso do indivíduo ou do grupo 

na escola, como é o caso da “subcultura adolescente”, a distribuição desigual de 

recursos educacionais ou, digamos, o histórico social dos alunos. A meta social é a 

maximização da produtividade acadêmica (APPLE, 2008, p.65). 

 

No entanto, não se pode considerar que essas abordagens sejam totalmente erradas, 

elas contribuíram no passado para a nossa compreensão das escolas como mecanismos sociais 

e culturais e orientam discussões até os dias atuais, no entanto, é importante analisar o que 

aceitamos de maneira tácita, sem questionar, problematizar, aproveitar os conflitos e sem 

considerar o campo de pesquisa que o currículo pode se tornar.  

Neste contexto, Apple (2008) chama a atenção pelo fato do modelo de desempenho 

acadêmico está sendo influenciado cada vez mais pelas preocupações gerenciais do controle 

técnico e da eficiência assim, tem negligenciado o real conteúdo do próprio conhecimento, 

falhando em considerar com seriedade as possíveis conexões entre a economia e a estrutura do 

conhecimento escolar.  

Para o autor esse fato faz com que as Instituições de Ensino acabem atendendo somente 

à defesa da importância da “produção” dos alunos em uma linha disciplinar muito forte para 
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que também a “democracia continue a ser forte, isso faz com que aumente a distância entre as 

classes sociais e as sociedades se tornem cada vez mais divididas.  

Apple (2008, p. 66) defende a necessidade de buscar esses questionamentos afirmando 

que: “Qualquer sociedade que aumenta a lacuna entre ricos e pobres, no que diz respeito ao 

controle do “capital” cultural e econômico (como relatos econômicos recentes demonstram, 

nossa sociedade de fato faz isso) precisa ser questionada”. 

Em essência, da mesma forma que há uma distribuição aparentemente desigual de 

capital econômico na sociedade, também podemos considerar que há uma distribuição desigual 

de capital cultural e muitas vezes as organizações curriculares contribuem significativamente 

para essa reprodução. 

[...] a educação não somente aloca os indivíduos em um conjunto relativamente fixo 

de posições na sociedade – alocação determinada por forças políticas e econômicas –

, mas o próprio processo de educação, o currículo formal e oculto, socializa as pessoas 

de modo a fazer com que aceitem como legítimos os papéis limitados que de fato 

ocupam na sociedade (APPLE, 2008, p.67). 

 

Nas sociedades industriais avançadas, as escolas são particularmente importantes 

como distribuidoras desse capital cultural, e desempenham um papel crítico em dar legitimação 

a categorias e formas de conhecimento. O próprio fato de que certas tradições e o “conteúdo” 

normativo sejam construídos como conhecimento escolar é evidência irrefutável de sua 

legitimidade:  

“Em termos claros, os conhecimentos abertos e oculto encontrados nos ambientes 

escolares, e os princípios de seleção, organização e avaliação desse conhecimento, são seleções 

governadas pelo valor e oriundas de um universo muito mais amplo de conhecimento possível 

e de princípios de seleção” (APPLE, 2008, p. 83). 

Vale considerar que as literaturas evidenciam que o controle social e econômico ocorre 

nas escolas, mas, não acontece somente sob a forma das disciplinas ou dos comportamentos 

que ensinam as regras e rotinas para manter a ordem, o currículo oculto que reforça as normas 

de trabalho, obediência ou pontualidade, acontece também por meio das formas de significado 

que a escola distribui ao conhecimento escolar, pois,  pode tornar-se uma forma de controle 

social, político e econômico: Assim como pontua (APPLE, 2008, p. 104): 

 

[...] As escolas não apenas controlam as pessoas; elas também ajudam a controlar o 

significado. Pelo fato de preservarem e distribuírem o que se percebe como 

“conhecimento legítimo” – o conhecimento que “todos devemos ter” –, as escolas 

conferem legitimidade cultural ao conhecimento de determinados grupos.  
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O currículo no âmbito institucional não pode ser considerado apenas uma área 

meramente técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, técnicas, métodos, ele se 

tornou uma tradição crítica, guiada por questões sociológicas, políticas e epistemológicas. 

Moreira e Silva (1992, p.8) apontam que o currículo é considerado um artefato social 

e cultural, não sendo um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. “O currículo está implicado em relações de poder, pois, transmite visões 

sociais particulares, não sendo um elemento transcendente e atemporal, mas tendo uma história 

que se vincula às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação”.  

A partir do século XIX, um número significativo de educadores começou a tratar mais 

sistematicamente de problemas e questões curriculares, dando início a uma série de estudos e 

iniciativas que, em curto espaço de tempo, configuraram o surgimento de um novo campo. 

Moreira e Silva (1992, p.9) apontam que: 

Todas essas teorias destaca-se, por parte dos superintendentes de sistemas escolares 

americanos e dos teóricos considerados como precursores do novo campo, a 

preocupação com processos de racionalização, sistematização e controle da escola e 

do currículo. [...] o propósito mais amplo desses especialistas parece ter sido planejar 

‘cientificamente” as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o 

comportamento e o pensamento do aluno se desviassem de metas e padrões pré-

definidos.  

 

Nesse contexto, ao final dos anos setenta novas tendências ajudavam a compor o 

campo do currículo, favorecendo a análise e a compreensão de outras questões. Começaram a 

refletir sobre a supervalorização do planejamento, a implementação e o controle de currículos 

também deixaram de enfatizar os objetivos comportamentais. 

As reflexões em torno das organizações curriculares chegaram ao entendimento que o 

currículo representava um campo de poder essencial e direcionador das ações pedagógicas, 

Moreira e Silva (1992, p. 16) afirmam que: “Não mais se incentiva a adoção de procedimentos 

“científicos” de avaliação. Não mais se considera a pesquisa educacional quantitativa como o 

melhor caminho para se produzir conhecimento. Deslocaram-se e renovam-se, em síntese, os 

focos e as preocupações”.  

O Brasil carrega rastros de uma história crítica, com um período de colonização 

permeada por conflitos, homens escravizaram homens, as pessoas eram classificadas devido 

sua cor de pele e também pela sua situação financeira. Nesse sentido, a educação carrega esses 

rastros arraigados na sociedade, fato esse que reflete na educação, na produção de 

conhecimentos e na transformação de saberes. 

Discussões que permeiam e direcionam as práticas de ensino começaram a questionar 

verdades culturais as quais eram impostas à sociedade, o currículo deixa de ser visto apenas 
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como um reprodutor neutro de ideologias, Moreira e Silva (1992, p.16) continuam chamando a 

atenção para esse fato: 

O que se pode aprender dessa breve excursão pela história da teoria crítica e da 

Sociologia do Currículo é que o conhecimento corporificado como currículo 

educacional não pode ser mais analisado fora de sua constituição social e histórica. 

Não é mais possível alegar qualquer inocência a respeito do papel construtivo do 

conhecimento organizado em forma curricular e transmitido nas instituições 

educacionais. 

 

O conhecimento que é organizado para ser transmitido nas instituições de ensino, passa 

a ser visto não apenas como implicado na produção de relações assimétricas de poder no interior 

da escola e da sociedade, mas também como histórica e socialmente contingente, pois o 

currículo é uma área contestada, crítica e política. 

Moreira e Silva (1992), Sacristán (2008) e Apple (2008) conceituam o currículo como 

uma importante ponte entre sociedade e escola, pois se torna um plano educativo que pode vir 

composto de diferentes aspectos, entre eles as experiências, os saberes empíricos e os seus 

conteúdos, além desse fato, o currículo se torna um campo prático que exercem um tipo de 

atividade discursiva acadêmica e pesquisadora sobre todos os temas. 

Desta forma, os autores afirmam que a qualidade da educação e do ensino tem muito 

a ver com o tipo de cultura que nela se desenvolve, pois, as diversidades culturais de um país 

tem muito a ver com a significação dos conteúdos e dos usos dos currículos escolares, assim, a 

cultura geral de um povo, acaba dependendo muito da cultura que a escola torna possível aos 

seus alunos. 

Não existe ensino nem processo de ensino e aprendizagem fora da cultura, e estes 

adotam uma forma determinada no currículo. Todo modelo ou proposta de educação tem e deve 

tratar explicitamente o referente curricular, porque todo modelo educativo acaba sendo uma 

opção cultural determinada. 

Essas mudanças só serão significativas nas instituições de ensino quando as reflexões 

passarem a considerar o conjunto temático com abordagem interdisciplinarmente, que serve de 

núcleo de aproximação para os diversos conhecimentos e contribuições sobre a educação. 

Em síntese, as literaturas evidenciam que nem a cultura nem a educação conseguem 

flutuar livremente no contexto educacional, quando a Instituição de ensino esquece isso acaba 

negligenciando uma arena fundamental para ações e compromissos coletivos. 

Moreira; Silva (1992), Macedo (2007), Sacristán (2008), Apple (2008), acreditam que 

as características centrais da visão do currículo que dominou o pensamento dos primeiros 

educadores, e que de fato ainda domina o pensamento dos teóricos do currículo até os dias 

atuais, era julgar que o currículo precisava ser diferenciado a fim de preparar os indivíduos de 
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inteligência e capacidade diferentes para uma variedade de funções determinadas também 

diferentes na vida adulta. Assim, tinha o currículo como um campo de poder privilegiado para 

divisão de classes. 

Os primeiros teóricos sobre a temática da organização curricular consideravam que as 

funções adultas variáveis envolviam responsabilidades sociais desiguais, que conferiam 

poderes e privilégios sociais também desiguais a comunidade, dividindo a escola de acordo com 

o poder do capital. Acreditavam que os indivíduos de alta inteligência possuíam uma moral 

mais elevada, eram mais dedicados ao trabalho e mais dispostos a aplicar seu talento para o 

benefício da sociedade como um todo, do que o fazia a maioria da população. 

Essa visão de distribuição desigual de responsabilidade e poder se refletia quando 

falavam sobre como a diferenciação do currículo preencheria dois objetivos sociais – a 

educação para a liderança e a educação para o que eles chamaram de “acompanhamento”. As 

pessoas de maior inteligência deveriam ser educadas para liderar a nação, aprendendo a 

entender as necessidades da sociedade. Também aprenderiam a definir as crenças e os padrões 

de comportamento adequados e que dariam conta de tais necessidades.   

O que interessava a esses primeiros elaboradores do currículo era a preservação do 

consenso cultural e, ao mesmo tempo, a alocação de indivíduos em seus “devidos” lugares em 

uma sociedade industrializada interdependente. Esses primeiros teóricos aludiram a essa 

preocupação em suas identificações das duas principais funções da vida moderna e industrial. 

Essas influências capitalistas deixam rastros e influenciam as organizações 

curriculares até os dias atuais, assim, a seguir nos propomos a aprofundar um pouco mais essas 

reflexões.  

 

2.2 As Influências Capitalistas nas Organizações Curriculares 

 

Apresentamos nesta seção, um diálogo entre as literaturas de McLaren (1997), 

Bourdieu (2007) e Apple (2008) que refletem sobre as influências capitalistas nas organizações 

curriculares, com algumas evidências que as culturas da classe média acabam reproduzidas pela 

escola como sendo um conhecimento que deve ser adquirido por toda a sociedade.  

Observa-se uma preocupação quanto às organizações curriculares que estão sendo 

feitas nas instituições de ensino, existe um modelo social democrático de educação, como um 

direito universal, que tem dado espaço para uma redefinição e remodelagem ideológica da 

educação por pessoas conservadoras como um dos principais subsetores da economia e um dos 

empreendimentos centrais da economia pós-industrial futura. 
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McLaren (1997, p.28) aponta que: “Em outras palavras, escolas e universidades estão 

se tornando crescentemente mecanismos de oferta planejados para satisfazer um mercado 

mundial cada vez mais competitivo”. 

Por essas bases, compreende-se que a educação se torna um mecanismo de divisão de 

classes, separando os povos, supervalorizando umas culturas e não considerando outras, como 

se a educação fosse um eficiente mecanismo de reprodução cultural, social e moral. 

O aparente desenvolvimento de novos mercados tem prevalecido sobre os direitos dos 

trabalhadores. McLaren chama a atenção para a pouca atenção que é dada à ideia de se utilizar 

a aquisição de meta-habilidade e metacomunicação a serviço da criação de uma ordem social 

mais justa e igualitária na qual o capitalismo é colocado sob crítica com base moral e política:  

Certamente, pode-se argumentar que, nas escolas, algumas das informações que nós 

não estamos encorajados a analisar criticamente têm relação com uma amnésia 

motivada pelo Ministério da Educação dos Estados Unidos com relação ao fato de os 

estudantes adquirirem uma compreensão mais global e integrada de como o 

capitalismo está conectado a questões básicas tais como saúde, dignidade e qualidade 

de vida (MCLAREN, 1997, p. 33). 

 

A atual conjuntura inclui características, que as pessoas acabam sendo movidas cada 

vez mais pelo poder do capital, tais como: as mudanças nas estruturas econômicas; declínio dos 

mercados de trabalho nas grandes cidades; o crescimento das taxas de desemprego em nível 

nacional; um drástico declínio no número de empregos sem qualificação da indústria tradicional 

nas áreas urbanas que está sendo uma realidade mundial. 

Além desses fatores deve-se considerar que o número crescente de jovens competindo 

cada vez mais por menos empregos, sem exigência de qualificação, também é uma problemática 

mundial. Com todas essas características, para  McLaren (1997), o multiculturalismo tem sido 

cada vez mais  transformado em “uma palavra-código no jargão político contemporâneo, tendo 

sido invocada ofensivamente com o objetivo de desviar a atenção do legado imperialista de 

racismo e injustiça social neste país e sobre as maneiras em que novas formações racistas estão 

sendo produzidas em espaços culturalmente diferenciados, estão tematizando a diferença e 

atacando o conceito de culturas públicas heterogêneas. 

Apple (2008, p.62) corrobora com essa discussão afirmando que: há uma combinação 

única de cultura de elite e cultura popular nas escolas. Como instituições, elas oferecem áreas 

bastante interessantes, política e economicamente potentes, para a investigação dos mecanismos 

de distribuição cultural na sociedade. “[...] as escolas e outras instituições culturais selecionam, 

preservam e distribuem, de maneira que essa realidade possa ser vista como uma “construção 

social” que não necessariamente serve aos interesses de todos os indivíduos e grupos da 

sociedade”.  
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Assim, entende-se que o princípio geral da construção social da realidade de um povo, 

não explica por que determinados significados sociais e culturais, e não outros, são distribuídos 

por meio das escolas; nem explica como o controle do conhecimento que preserva e produz as 

instituições pode estar relacionado ao predomínio ideológico de grupos poderosos em uma 

coletividade social.  

Nesse contexto, as organizações curriculares muitas vezes repetem essa reprodução, 

considerando determinado conhecimento mais prestigioso que outros o que na verdade acaba 

acontecendo nas escolas é que os currículos institucionais passam a ter uma ligação fortíssima 

com a reprodução econômica.  

McLaren (2008) considera que essa questão é excepcionalmente crítica e precisa ser 

analisada um pouco mais. Tenho argumentado que as escolas ampliam e dão legitimidade a 

determinados tipos de recursos relacionados a formas econômicas desiguais. Por essas bases, 

devemos pensar sobre os tipos de conhecimento que as escolas consideram os mais importantes, 

que pretendem maximizar. 

O conceito da maximização do conhecimento técnico é um princípio útil, para começar 

a desvelar algumas das conexões entre o capital cultural e o capital econômico. Nosso sistema 

econômico está organizado de uma forma que pode criar apenas certa quantidade de empregos 

e ainda manter alto lucro para as empresas ou corporações. 

McLaren (1997) e Apple (2008); fazem uma reflexão sobre a estrutura do currículo 

por disciplinas apontando como um exemplo interessante de vários desses pontos sobre o poder 

e a cultura. Quando as organizações curriculares adotam uma abordagem centrada nas 

disciplinas não se constituiu em um desafio sério para a visão tradicional de currículo. Nesse 

contexto, enfatiza-se que o conhecimento acadêmico de determinada comunidade não estava 

sendo efetivamente presente nos currículos das escolas. 

Nessa interação entre o conhecimento curricular, ou seja, tudo que ensinamos em sala 

de aula e as relações sociais da vida fora do contexto da sala de aula, interação cultural descrita 

pelos teóricos da reprodução, é quando podemos começar a ver algumas das reais relações que 

as escolas têm com uma estrutura econômica desigual. Apple (2008, p. 75) afirma que: 

Esse processo de reprodução não é causado (no sentido forte do conceito) por um 

grupo de elite de administradores que sentavam ou agora sentam ao redor de mesas, 

elaborando maneiras de “trapacear” contra seus trabalhadores tanto no local de 

trabalho quanto na escola, mas, consideram que as formas políticas e econômicas que 

agora estabelecem os princípios sobre os quais muitas de nossas vidas diárias são 

organizadas, esse processo reprodutivo é uma necessidade “lógica” para a manutenção 

de uma ordem social desigual.  
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Por esse viés, observa-se que o desequilíbrio cultural e econômico se segue 

naturalmente, como dentro de um contexto de reprodução que foi refletido significativamente 

nas Instituições de Ensino. Bourdieu (2007) contribui com essa discussão, trazendo o Habitus 

como um sistema de disposições que acabaram sendo incorporadas como tendências que 

influenciam nas formas pelas quais as pessoas percebem o mundo social. 

Assim, essas influências refletem em termos de classes sociais, etnia, educação, 

religião, nacionalidade, em síntese reflete na realidade do homem, sua experiência individual e 

principalmente nas suas oportunidades, se tornando um conjunto separador e classificador de 

pessoas, aumentando as desigualdades sociais e a separação dos homens e mulheres por classe 

social. 

Nesse contexto, Bordieu (2007, p. 42) afirma que: “Um jovem da camada superior tem 

oitenta vezes mais chances de entrar na Universidade que o filho de um assalariado agrícola e 

quarenta vezes mais que um filho de operário. ” 

As instituições de ensino acabam recriando parcialmente as hierarquias sociais e 

econômicas da sociedade por meio do que se apresenta como um processo neutro de seleção e 

instrução, as oportunidades são muitos maiores para os filhos das elites devido suas culturas 

serem aplicadas nos currículos das Instituições de ensino como verdades a serem reproduzidas 

por todas as sociedades. 

Bourdieu (2007, p.41) traz uma reflexão sobre como as instituições de ensino 

contribuem para as desigualdades sociais sendo reprodutora de algumas culturas e 

desconsiderando outras: 

Mas não é suficiente enunciar o fato da desigualdade diante da escola, é necessário 

descrever os mecanismos objetivos que determinam a eliminação contínua das 

crianças desfavorecidas. [...] A ação do privilégio cultural só é percebida, na maior 

parte das vezes, sob suas formas mais grosseiras, isto é, como recomendações ou 

relações, ajuda no trabalho escolar ou ensino suplementar, informação sobre o sistema 

de ensino e a perspectivas profissionais. Na realidade, cada família transmite a seus 

filhos, mais por vias indiretas, um certo capital cultural, sistema de valores implícitos 

e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, as 

atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, que difere, 

sob os dois aspectos, segundo as classes sociais é a responsável pela diferença inicial 

das crianças diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito. 

 

Nesse sentido, a educação reproduz essa classificação e os alunos adquire uma 

capacidade de lidar com a cultura de classe média, assim, as elites dominantes fazem uma 

argumentação em torno do capital cultural que acreditam estar armazenado nas escolas e 

acabam atuando como um mecanismo eficaz de seleção de conteúdos que corrobora na 

reprodução de uma sociedade hierárquica. 
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Bourdieu; Passeron (1992, p. 82, 83) apontam que devendo ter conseguido êxito num 

empreendimento de aculturação para satisfazer ao mínimo as exigências escolares em matéria 

de linguagem, os estudantes das classes populares e médias que ascendem ao ensino superior 

são necessariamente submetidos a uma mais forte seleção, segundo o próprio critério da 

competência linguística, sendo os examinadores frequentemente constrangidos, a diminuir suas 

exigências em matéria de conhecimento e de habilidade para prender-se às exigências de forma. 

Essa seleção cultural que a sociedade reproduz, reflete também nas organizações 

curriculares e faz com que as pessoas adotem os hábitos, da classe média como sendo algo 

natural e o empregam como se todas as pessoas tivessem chances iguais de acesso a ele. Esse 

fato que o autor denomina de “capital cultural”. 

McLaren (2007), Bourdieu (2007) e Apple (2008) fazem uma crítica incisiva com a 

forma pela qual as instituições econômicas dominantes são estruturadas para aqueles que 

herdam ou já tenham capital econômico sejam favorecidos, fato esse, que se repete no que diz 

respeito ao capital cultural. As escolas colocam as culturas da classe média como se fossem 

verdades absolutas que naturalmente toda a sociedade deve seguir e a sociedade acaba seguindo 

como uma rotina, um caminho que deve ser percorrido. 

Fato esse que faz com que o capital cultural seja distribuído de forma desigual por 

meio da sociedade, e isso depende em grande parte da divisão do trabalho e do poder que está 

inserido nessa sociedade. 

É evidente que nas escolas ainda existam nos dias atuais reflexos nas organizações 

curriculares desse processo de reprodução que faz parte do contexto histórico mundial, 

instituições que são combinadas de maneira a gerar desigualdades estruturais de poder e acesso 

a recursos. Essas desigualdades acabam sendo reforçadas e reproduzidas pelas instituições de 

ensino. 

Por meio das atividades curriculares, pedagógicas e avaliativas na rotina da sala de aula, 

as escolas desempenham um papel significativo na preservação, senão na geração, dessas 

desigualdades. As escolas contribuem para o que se tem chamado de reprodução cultural das 

relações de classes nas sociedades industriais avançadas. 

O papel da escola na reprodução dessas desigualdades nos leva a reflexão, que podemos 

interpretar de maneira diferente da que os educadores em geral costumam fazer. As Instituições 

de ensino não podem ser consideradas como “os grandes motores da democracia” apesar dos 

autores citados considerarem que exista verdade nesse fato, mas, como ambientes que não são 

necessariamente forças progressistas, mas, que são capazes de executar funções econômicas e 
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culturais e ao mesmo tempo incorporar regras ideológicas que tanto preservam quanto ampliam 

um conjunto existente de relações estruturais. 

2.3 Legislações e Políticas Públicas que Influenciaram as Organizações Curriculares na 

Educação 

 

Nesta seção apresentamos uma reflexão sobre as Legislações e Políticas Públicas para 

as organizações Curriculares na Educação, trazendo um breve relato desde a colonização até os 

dias atuais, a saber: A Lei Eusébio de Queirós (BRASIL, 1850),  que proíbe o tráfico de 

Escravos no Brasil;  Decreto nº 1.331-A (BRASIL, 1854) proibia a matrícula dos escravos nas 

instituições de Ensino; Lei do Ventre Livre (BRASIL, 1871), libertou os filhos dos escravos;  

Decreto nº 7.031 (BRASIL, 1878) autorizava a matrícula de escravos somente em horário 

noturno; Lei Saraiva (BRASIL, 1881) que excluía o direito do voto dos analfabetos; a Lei Áurea 

(BRASIL, 1888) que abolia a escravidão no Brasil e a Lei 10.639 (BRASIL, 2003) alterada 

pela Lei nº 11.645 (BRASIL, 2008) que instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da 

África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. 

No ambiente organizacional brasileiro, a temática organização curricular na cultura 

afro-brasileira está prevista nas legislações e cada vez mais compõe os debates educacionais 

demandando estudos sob diferentes enfoques. No que tange a esfera pública, alguns decretos 

marcaram um período terrível de preconceito e discriminação com a população afro-brasileira, 

mas, ao mesmo tempo foi o início para um longo caminho em busca da liberdade que perpetua 

no movimento negro até os dias atuais. 

No dia 4 de setembro de 1850, durante o segundo reinado, foi promulgada a Lei Eusébio 

de Queirós (BRASIL, 1850), esta Lei elaborada pelo político brasileiro, ministro da justiça 

Queirós Coutinho Matos, visava à proibição do tráfico de escravos, sendo uma das três Leis 

que aboliram a escravidão no Brasil. 

As justificativas que levaram à promulgação desta Lei Eusébio de Queirós (BRASIL, 

1850) são oriundas de algumas reflexões e pressões sofridas pelo Brasil, desde 1845 a Inglaterra 

já proibia o tráfico de escravos entre a África e a América através da Lei Bill Aberdeen e 

também autorizava os ingleses a prenderem navios negreiros intercontinentais. 

Fausto (2007) coloca que além desse fato, muitos fazendeiros brasileiros tinham 

hipotecado suas terras objetivando saldar dívidas com alguns traficantes de escravos, e muitos 

desses traficantes eram portugueses, nesse sentido corria-se o risco das terras brasileiras se 

tornarem novamente de propriedade dos portugueses. 



 
 
 

37 
 

A promulgação da Lei justifica-se também pela necessidade que as lideranças políticas 

sentiram em impedir um aumento significativo da população negra em terras brasileiras, pois 

esse fato poderia ocasionar um desequilíbrio na população entre pessoas livres e escravos, 

fortalecendo a possibilidade de revoltas lideradas por negros. 

Em 17 de fevereiro de 1854, foi sancionado o Decreto nº 1.331-A (BRASIL, 1854), 

objetivava aprovar o Regulamento para Reforma do Ensino Primário e Secundário do 

Município da Côrte.  O Art. 69 parágrafos terceiro deste documento colocava que nas escolas 

públicas de todo o país não seriam admitidos à matrícula dos filhos de escravos, e o texto era 

fortalecido dando ênfase que os mesmos também não poderiam frequentar à escola, visando um 

esclarecimento, para que não pudessem frequentar sem matrícula, pois a ninguém interessava 

um escravo alfabetizado. 

Fausto (2007) ressalta que nem a Igreja nem a Coroa se opuseram à escravidão do negro 

no Brasil, o preconceito, a violência e a discriminação sempre foram intensificadas, por todas 

as esferas públicas, fatos esses que refletiram também na educação. 

Em 28 de setembro de 1871 foi sancionada pela Princesa Isabel a Lei nº 2040 chamada 

Lei do Ventre Livre (BRASIL, 1871), que surgiu de um projeto do Senador Nabuco de Araújo. 

A Lei concedia a liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Como se 

observa na referida Lei: 

Art. 1.º - Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei 

serão considerados de condição livre.  § 1.º - Os ditos filhos menores ficarão em poder 

o sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e 

tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, 

o senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de 

utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, 

o Governo receberá o menor e lhe dará destino, em conformidade da presente lei. [...] 

Art. 6.º - Serão declarados libertos: § 1.º - Os escravos pertencentes à nação, dando-

lhes o governo a ocupação que julgar conveniente. § 2.º - Os escravos dados em 

usufruto à Coroa.  § 3.º - Os escravos das heranças vagas. § 4.º - Os escravos 

abandonados por seus senhores. Se êstes os abandonarem por inválidos, serão 

obrigados a alimentá-los, salvo o caso de penúria, sendo os alimentos taxados pelo 

juiz de órfãos (BRASIL, 1871). 

 

A Lei nº 2040 de 1871, Lei do Ventre Livre (BRASIL, 1871) é considerada a primeira 

lei abolicionista no Brasil, libertava os filhos de escravos, mas, não libertava seus pais, assim, 

os mesmos cresciam vivendo a vida de escravos, os filhos dos escravos eram entregues ao 

governo ou permaneciam nas fazendas até completarem 21 anos. 

De acordo com Gomes (2008) apesar de não funcionar muito bem na prática, a Lei nº 

2040 de 1871, Lei do Ventre Livre (BRASIL, 1871) se tornou mais um passo na abolição da 

escravidão.  
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Em 6 de Setembro 1878, foi sancionado o Decreto nº 7.031-A (BRASIL, 1878), este 

estabelecia que os negros só podiam estudar nos períodos noturnos e diversas estratégias foram 

montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população às Instituições de Ensino. 

As literaturas evidenciam que não houve número significativo de escravos frequentando 

as unidades escolares, não tinham apoio, nem incentivo para que pudessem frequentar e 

permanecer na escola, na verdade o poder público, não tinha interesse algum que os negros 

frequentassem o ambiente escolar, essas leis foram chamadas “Lei para Inglês ver”, devido a 

pressão que o Brasil estava sofrendo da Inglaterra por ainda explorar o trabalho escravos em 

terras brasileiras. 

Destarte, esse percurso até 1978 evidencia um processo de discriminação iniciado desde 

o período de colonização no Brasil que deixa rastros nos dias atuais, as pessoas eram 

classificadas devido a cor de sua pele, o processo histórico do Brasil inicia-se permeados por 

conflitos e lutas pela liberdade. 

Fanon (2008) ao descrever o homem coloca que o mesmo é movimento em direção ao 

mundo e ao seu semelhante. Movimento de agressividade que engendra a escravização ou a 

conquista; movimento de amor, de doação de si, ponto final daquilo que se convencionou 

chamar de orientação ética. 

Qualquer consciência é capaz de manifestar, simultânea ou alternativamente, esses dois 

componentes. “Energeticamente, o ser amado me ajudará na manifestação da minha virilidade, 

enquanto que a preocupação em merecer a admiração ou o amor do outro tecerá, ao longo de 

minha visão de mundo, uma superestrutura valorativa”.  (FANON, 2008, p.53). 

Infelizmente, por muitas décadas, o homem optou pelo movimento de agressividade que 

engendra a escravização, que classifica, que humilha e que explora o próprio homem. Tornando 

o homem de cor um prisioneiro dos homens e muitas vezes prisioneiros de si mesmo. 

Fanon (2008) se questiona se é possível ao negro superar seu sentimento de 

inferioridade, expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão semelhante ao comportamento 

fóbico, pois, no negro existe uma exacerbação afetiva, uma raiva em se sentir pequeno, uma 

incapacidade de qualquer comunhão que o confina em um isolamento intolerável, rastros de 

uma história sangrenta difícil de ser superada. 

Leão (2012) participa dessa discussão, pontuando que em meados do século XIX, o 

Brasil se apresentava como um país de economia agrária com grandes propriedades apoiadas 

totalmente no trabalho escravo, a maior parte da população era marginalizada e o governo era 

assegurado por meio do parlamento que continham dois partidos, tudo era controlado pelas 

elites dominantes, e as eleições eram feitas de forma fraudulentas. 
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As cobranças em favor das eleições diretas pressionavam o Imperador Dom Pedro II, 

nesse cenário surge a Lei nº 3.029, intitulada “Lei Saraiva (BRASIL, 1881), que marcou mais 

um período de discriminação e injustiça social, ela excluiu os analfabetos do direito de votos, 

assim, como os escravos não recebiam educação, não tinham direito ao voto. 

Fausto (2007) e Gomes (2008) ressaltam que fugas individuais ou em massa, agressões 

contra senhores, resistência cotidiana fizeram parte das relações entre senhores e escravos, 

desde os primeiros tempos. Os quilombos, ou seja, estabelecimentos de negros que escapavam 

à escravidão pela fuga e recompunham no Brasil uma forma de organização social semelhantes 

às africanas, existiram às centenas no Brasil colonial. 

A luta contra a escravidão foi intensificada no Brasil, os negros cada vez mais se 

revoltaram e formavam quilombos em diversas regiões. Os quilombos mostravam forte 

organização política, social e econômica, com plantações própria, lideranças políticas e 

habilidades para adquirir armas e comercializar com os povoados vizinhos. Fatos esses que 

provocavam as autoridades, que nem sempre conseguiam destruir as organizações dos negros 

com revoltas contra seus donos e o Estado. 

Para Fausto (2007) essa situação forçou as lideranças políticas a tomarem providências 

para amenizar a situação com os negros, assim, em 28 de setembro 1885 era promulgada a Lei 

dos Sexagenários que concedia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos idade.  

Devido às muitas horas de trabalho e à falta de assistência médica, a lei beneficiou 

poucos escravos, pois os mesmos não conseguiam viver até os 60 (sessenta) anos. Os que 

conseguiam já não tinham mais condições de trabalho e eram jogados à própria sorte. Essa Lei 

beneficiou mais os proprietários que os escravos, pois libertavam os escravos pouco produtivos. 

Nesse cenário, Gomes (2008) ressalta que o medo era constante, principalmente por 

parte dos homens e mulheres que eram escravizados, temiam a reescravização e a violência. 

Em contrapartida os senhores aumentavam a jornada de trabalho, eram incisivos nos castigos 

físicos, ocasionando em fugas, revoltas e protestos e, em casos mais extremos, no assassinato 

de senhores e feitores. 

No entanto, a escravidão dos homens e mulheres negras ia perdendo força no Brasil, 

as articulações eram constantes, formavam quilombos e causavam rebeliões, a negociação ficou 

cada vez mais presente, entre os acordos, negociavam salários, autonomia e a liberdade, 

tornando assim, a situação da escravidão insustentável no Brasil. 

Vale considerar que não bastam as Leis serem sancionadas para que tenham efeitos na 

sociedade, faz-se necessário incentivo e avaliação do poder público sobre seus impactos, 
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relevâncias e resultados, contudo, no caso em questão todas essas Leis que foram sancionadas 

visavam proteger mais os proprietários de escravos do que os próprios negros.  

No século XIX, o Brasil era o único país do ocidente que ainda não tinha abolido a 

escravidão, sofria pressão dos ingleses, devido os grandes proprietários de terra brasileiras 

utilizarem o trabalho escravo para praticamente todas as suas atividades, fato esse que tornavam 

os produtos brasileiros mais barato no mercado.  

Nesse cenário, as revoltas lideradas por libertos, escravos e apoiadores a abolição da 

escravidão ganhava força em todo o país, assim, em 13 de maio de 1888, o Brasil assinava, por 

meio da Princesa Isabel, a Lei Áurea (BRASIL, 1888) e se tornava o último país do ocidente a 

abolir a escravidão, ou seja, passamos mais tempo na escravidão do que fora dela, fato esse que 

reflete até os dias atuais na sociedade e nas organizações curriculares das instituições de Ensino.  

Segundo dados do IBGE (2016) os negros no Brasil ganham 80% menos que os 

brancos e ainda tem 23,5% dê mais chances de morrerem assassinados, reflexo oriundos 

também da educação como função social e política. 

No dia 9 de janeiro de 2003, foi sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

a Lei nº 10.6396 (BRASIL, 2003), alterada pela Lei 11.645 (BRASIL, 2008) que altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo 

de incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira” e indígena, como explicita em seu artigo 26 -A: 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1º O conteúdo 

programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 

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

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

indígenas nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. § 2º 

Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e indígenas serão 

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

Artística e de Literatura e História Brasileiras (2003). 

 

Considerando que o Brasil é um país marcado por um longo período de escravidão 

contra os homens e mulheres negras a Lei 10639/03 alterada pela Lei 11.645/08 deve ser 

compreendida como uma grande vitória de todo esse contexto histórico de lutas do movimento 

negro no Brasil em prol de uma educação de qualidade. Após a sanção da Lei, o Conselho 

Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

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

(2004), documento orientador da prática pedagógica. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais (BRASIL, 2004) 

afirmam que o Ministério da Educação, vem instituindo e implementando um conjunto de 
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medidas e ações ao longo dos anos com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar 

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

brasileiro: 

Garantir o exercício desse direito e forjar um novo modo de desenvolvimento com 

inclusão é um desafio que impõe ao campo da educação decisões inovadoras. [...] o 

fortalecimento de políticas e a criação de instrumentos de gestão para a afirmação 

cidadã tornaram-se prioridades, valorizando a riqueza de nossa diversidade étnico-

racial e cultural. [...] O Brasil, Colônia, Império e República, teve historicamente, no 

aspecto legal, uma postura ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo 

que atinge a população afro-descendente brasileira até hoje (BRASIL, DCN, 2004, p. 

05). 

 

O Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de desenvolvimento 

educacional excludente, assim, impediu que milhões de brasileiros afro descendentes tivessem 

acesso à escola ou condições para nela permanecer.  

A implantação da Lei 10.639 (BRASIL, 2003) alterada pela Lei 11.645 (BRASIL, 

2008) e de suas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais vem somar às demandas dos 

movimentos nacionais principalmente o movimento negro, de intelectuais e de outros 

movimentos sociais que se mantêm atentos à luta pela superação do racismo na sociedade, de 

modo geral, e na educação escolar, em específico. 

Gomes (2008) aponta que esses grupos partilham da concepção de que a escola é uma 

das instituições sociais responsáveis pela construção de representações positivas dos afro-

brasileiros e por uma educação que tenha o respeito à diversidade como parte de uma formação 

cidadão. Acreditam que a escola, sobretudo a pública, exerce papel fundamental na construção 

de uma educação antirracista. 

Mas a autora traz uma preocupação quanto às resistências encontradas pela população 

e esferas públicas pela Lei 10.639 (BRASIL, 2003), alterada pela Lei nº 11.645 (BRASIL, 

2008): 

Como já era de esperar, muitos nem procuram compreender o contexto do surgimento 

dessa nova lei e já a criticam. Há até mesmo aqueles que chama de autoritarismo do 

Estado e, outros, de racismo às avessas. Mas, para além de opiniões precipitadas e 

preconceituosas sobre o tema, é importante refletir sobre o que essa lei representa no 

contexto das relações raciais no Brasil e, sobretudo, no momento em que as ações 

afirmativas começam a fazer parte do cenário nacional, extrapolando os fóruns da 

militância negra e dos pesquisadores interessados pelo tema (GOMES, 2008, p. 69). 

 

Ainda existem muitas resistências de secretarias estaduais, municipais, escolas e 

educadores (as) à introdução da discussão que a Lei 10.639 (BRASIL, 2003), alterada pela Lei 

nº 11.645 (BRASIL, 2008), representa, mas, “essa resistência não se dá no vazio. Antes, está 

relacionada com a presença de um imaginário social peculiar sobre a questão do negro no Brasil, 

alicerçado no mito da democracia racial” (GOMES, 2008, p. 69). 
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A falta de confiança de que a sociedade brasileira é o exemplo de democracia, inclusão 

racial e cultural faz com que a demanda do trato pedagógico e político da questão racial seja 

vista com desconfiança pelos brasileiros e brasileiras, de maneira geral, e por muitos 

educadores, e formuladores de políticas educacionais, de forma particular. 

Um dos caminhos para a superação dessa terrível história que marca o Brasil é o 

fortalecimento dos debates e reflexões já engajados pelo Movimento Negro e por todos aqueles 

que acreditam em uma educação antirracista, pois a questão racial não se restringe a 

comunidade negra, mas, a toda a sociedade brasileira, pois o Brasil se constitui também a partir 

da sociedade africana e a educação deve necessariamente ser reflexo dessa história. 

 

2.4 O Projeto Político Pedagógico nas Instituições de Ensino 

 

O Projeto Político Pedagógico de uma instituição é uma importante ferramenta para 

pesquisar, planejar e avaliar os ambientes educacionais. No que tange à esfera pública, às 

reflexões curriculares se tornam além de um desafio, em uma necessidade, frente a uma 

comunidade escolar que sonha com a possibilidade de solucionar problemas detectados no 

decorrer do complexo processo educativo. 

Nesse contexto, para nossas reflexões, nesta subunidade, conceituamos o processo de 

construção, problematização e implicações do Projeto Político Pedagógico, à luz dos 

referenciais teóricos de Veiga (1997), Hahn; Machado (2001) e Natividade; Medeiros (2013). 

Observamos que o Projeto Político Pedagógico é fundamental para definir a identidade 

da escola, ou seja, direcionar o caminho que ela irá percorrer para alcançar os objetivos 

planejados, além de ser um mecanismo riquíssimo para fortalecer a busca por uma educação de 

qualidade para toda a comunidade escolar. 

Veiga (2008) afirma que a escola é um lugar essencial para concepções, realizações e 

avaliações dos projetos educativos, pela necessidade de organizar o trabalho pedagógico com 

base nas implicações e conflitos da sociedade atual. No entanto, é fundamental que elas 

assumam suas responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem 

essa iniciativa, mas que lhe deem as condições necessárias para levá-la adiante. Assim, se torna 

importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino: 

Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da 

escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, 

crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as 

características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 

intencionalidade (VEIGA, 2008, p. 12). 
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Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico em uma instituição de ensino se torna 

um instrumento que constantemente está refletindo a proposta educacional da escola, 

problematizando e avaliando, sendo que por meio da comunidade escolar encontra força para 

desenvolver um trabalho coletivo, que é capaz de fortalecer as práticas educativas nas 

instituições de ensino.  

Veiga (1998) afirma que o Projeto Político Pedagógico no âmbito educacional tem 

sido objeto de estudos para professores e pesquisadores em nível nacional, em busca das 

reflexões para melhoria na qualidade da educação.  

Ao organizarmos as reformulações dos Projetos Políticos Pedagógicos nas escolas, 

planejamos os objetivos que queremos alcançar durante o ano letivo, o caminho a percorrer, ou 

realizar, com base no que temos, buscando o possível, o que significa, prever um futuro 

diferente do presente, para melhorias no processo educativo. 

Sobre esse processo de reformulação e planejamento, visando buscar autonomia nas 

práticas educativas e garantir assistência financeira necessária, Veiga (1998, p. 12) afirma que: 

Se a escola nutre-se da vivência cotidiana de cada um de seus membros, co- 

participantes de sua organização do trabalho pedagógico à administração central, seja 

o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, não 

compete a eles definir um modelo pronto e acabado, mas sim estimular inovações e 

coordenar as ações pedagógicas planejadas e organizadas pela própria escola. Em 

outras palavras, as escolas necessitam receber assistência técnica e financeira decidida 

em conjunto com as instâncias superiores do sistema de ensino. 

 

Nesse sentido, para que a construção do Projeto Político Pedagógico seja possível nos 

ambientes educacionais, o caminho vai além da mobilização da comunidade escolar, mas, serão 

necessários investimentos públicos que propiciem condições que lhes permitam realizar o fazer 

pedagógico de forma harmoniosa e significativa.  

Hahn; Machado (2001) afirma que o termo “político” juntamente com o “pedagógico” 

se justifica pôr o Projeto Político Pedagógico ser visto como um processo contínuo de reflexão 

e discussão dos problemas da instituição de ensino, sendo capaz de encontrar meios que 

favoreçam a efetivação de sua intencionalidade constitutiva a todos os membros da comunidade 

escolar. 

O exercício da cidadania, nas organizações curriculares precisa refletir constantemente 

as questões políticas e pedagógicas como mecanismos dissociados, e necessários para a 

construção da democracia e transformação da sociedade complexa e conflituosa na atualidade. 

Para Hahn; Machado (2001) o Projeto Político Pedagógico na educação preocupa-se 

em propor uma forma de organizar o trabalho pedagógico objetivando uma superação dos 



 
 
 

44 
 

conflitos, que busca rebater as relações competitivas, corporativas e autoritárias dos ambientes 

educacionais. Nesse sentido, os autores consideram que: 

Na tentativa, de acabar com a rotina do mundo interno da instituição. A maior 

obrigação da escola é educar e, por falar em educação, sabemos que ela é um dos 

fatores responsáveis pela transformação e evolução da sociedade. Portanto, precisa 

dar a sua contribuição. Ela ajuda os educandos à “abrir os olhos” no sentido de 

perceberem e defenderem seus direitos perante a sociedade, proporcionando-lhes uma 

maior visão acerca do que compete a eles desenvolver na sociedade em que estão 

inseridos (HAHN; MACHADO, 2001, p. 2). 

 

Por essas bases, compreende-se, que o Projeto Político Pedagógico não é simplesmente 

um rearranjo formal da escola, um documento a ser engavetado, mas, representa uma mediação 

entre o ensino e a qualidade de todo o processo educativo.  

A organização do trabalho pedagógico relaciona-se diretamente com a organização de 

toda a sociedade. A escola neste contexto significa uma instituição cultural, social e política 

que reflete no seu interior as determinações, contradições e conflitos que permeiam a sociedade.  

Hahn; Machado (2001, p.5) chama a atenção pontuando que a escola no contexto atual 

não tem mais possibilidade “[...] de ser dirigida de cima para baixo e na ótica do poder 

centralizador que dita as normas e exerce o controle técnico burocrático. A luta da escola é para 

a descentralização em busca de sua autonomia e qualidade”.  

A abordagem do Projeto Político Pedagógico, como organizador e orientador das 

práticas de ensino no contexto educacional, está embasada nos princípios que deverão 

direcionar as instituições de ensino, gratuita, pública e democrática, para garantir qualidade na 

educação para todos os cidadãos. 

Natividade; Medeiros (2013) apresentam preocupação pelo fato de que na atualidade, 

se fala muito sobre gestão democrática e elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) na 

educação, mas, na prática, as escolas ainda não realizam uma discussão sobre estas temáticas e 

tão pouco separam tempo para elaboração e implementação do documento.  

Os autores trazem uma preocupação diante de como é reformulado e elaborado o PPP 

nas instituições de ensino:  

O projeto político pedagógico (PPP) da Unidade Escolar é um instrumento teórico 

metodológico a ser disponibilizado, reconstruído por aqueles que desejam 

efetivamente mudanças. Define a identidade, objetivos, formas de implementações e 

avaliações da escola. A atitude de elaborar um PPP requer um processo de discussão 

da função social e política da escola, que envolve princípios de caráter administrativo, 

comunitário e de gestão de resultados (NATIVIDADE; MEDEIROS, 2013, p. 6). 
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As discussões curriculares no Projeto Político Pedagógico é um exercício necessário 

nos ambientes escolares, que se faz no coletivo, os gestores educacionais precisam refletir sobre 

o contexto que toda a comunidade escolar faz parte do processo de ensino e aprendizagem.  

Notamos nas literaturas de Veiga (1998), Hahn; Machado (2001) e Natividade; 

Medeiros (2013) e, que o Projeto Político Pedagógico não se faz apenas com os professores e 

gestores, mas, envolve toda a comunidade escolar, professores, gestores, equipe pedagógica, 

alunos e pais, todos devem fazerem parte das reflexões em torno dos objetivos a serem 

alcançados pela escola.  

Neste contexto, Natividade; Medeiros (2013) recomenda que para elaboramos um bom 

Projeto Político Pedagógico precisamos de um bom planejamento, pautado na intencionalidade 

de que escola temos e que escola pretendemos construir, qual o tipo de cidadão que temos e que 

tipo de cidadão queremos deixar para a sociedade. 

Observamos que o Projeto Político Pedagógico é entendido como a própria 

organização de todo trabalho pedagógico no âmbito educacional. Para tanto, a sua construção 

deve partir dos princípios da igualdade, qualidade e liberdade, buscando uma gestão 

democrática que valorize os profissionais da educação como essenciais no processo educativo. 

A escola deve ser compreendida como um espaço cultural, social e político marcado 

por manifestações de conflitos. Devemos analisar e compreender as organizações curriculares, 

como uma grande possibilidade de diminuir os efeitos das divisões do trabalho, das 

fragmentações do ensino e do controle hierárquico.  

A construção do Projeto Político Pedagógico no ambiente educacional é uma 

ferramenta importantíssima de luta contra o poder autoritário e centralizador dos órgãos da 

administração central, principalmente no atual cenário político que estamos vivemos no Brasil, 

que enfatiza o preconceito, venera o autoritarismo, e menospreza o trabalho do professor nas 

práticas de ensino, induzindo os jovens a ideologias machistas e violentas que vivemos desde a 

colonização do Brasil. 

O Projeto Político Pedagógico se torna uma construção cultural, social e política, 

importantíssima nas Instituições de Ensino, que devem ser construídos e reconstruídos 

constantemente de forma coletiva, por meio de discussões e reflexões que visem representar a 

comunidade escolar e seu entorno, sendo um instrumento transformador, eficaz e inclusivo para 

todos os envolvidos no processo educacional. 
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2.5 A nova BNCC do Ensino Médio e a Diversidade Cultural 

 

Para analisar a Diversidade Cultural sob a ótica da Base Nacional Comum Curricular 

- BNCC2 faz-se necessário uma reflexão cultural sobre o currículo, bem como, uma 

contextualização da diversidade cultural nesse contexto, assim, utilizamos os aportes teóricos 

de Bhabha (2005); Ferreira (2015) e Aguiar (2018) para dialogar com a proposta da nova Base 

Nacional Comum Curricular. 

As justificativas apresentadas pelo Ministério da Educação para constituição da Base 

Nacional Comum Curricular são voltadas para as reduções das desigualdades sociais na 

educação no Brasil e amparadas nas prerrogativas que os países desenvolvidos já organizam o 

ensino por meio de bases nacionais.  Destarte, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC é 

apontada como fundamental no contexto educacional. 

 Contradizendo essas justificativas, Ferreira (2015) afirma não ser necessário um novo 

documento oficial sobre currículo no Brasil, devido já existir inúmeros documentos oficiais 

com essa função, mas, considera que o maior desafio para o governo federal está em tornar a 

base curricular já existente acessível à diversidade humana, aos docentes brasileiros, 

estudantes e gestores, funcionários e familiares, presente nas escolas brasileiras. 

Entre esses documentos apontados por Ferreira (2015) pode-se considerar, a saber: a 

Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB (1996), 

os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio (1998), as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (2013) e o Plano Nacional de Educação- PNE (2014). 

Todos esses documentos oficiais já ordenaram a base comum na educação e apontam 

que seja implementada por estados e municípios nas Instituições de Ensino. Vale considerar 

também que além desses documentos, o Plano Nacional de Educação PNE implementado 

desde 2014 determina as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional até o ano 

vigente de 2024. 

No entanto, para Ferreira (2015) a implantação não aconteceu de forma sistemática no 

território nacional, uma vez que os referenciais e diretrizes não são documentos oficiais 

mandatórios, assim, não houve por parte do governo federal ações de apoio, monitoramento e 

avaliação dos desdobramentos dos conteúdos mínimos. Compreende-se que falta mais um 

                                                
2BNCC - Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. 

Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp 

contento/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf 
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fortalecimento dos documentos oficiais já existentes do que um outro documento para 

padronizar os currículos da Educação básica. 

No entanto, o Ministério da Educação - MEC, desde as primeiras justificativas pela 

necessidade da Base Nacional Comum Curricular, vem ressaltando que elabora a supracitada 

também pela necessidade de atender às exigências legais da Constituição Federal (1988), da  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (1996) e do Plano Nacional de 

Educação (2014-2024). Contudo, não se observa na Carta Magna a menção ao termo BNCC, 

mas sim, a referência à “formação básica comum”.  

O artigo 210 da Constituição Federal enfatiza que: “Serão fixados conteúdos mínimos 

para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. (BRASIL, 1988, p. 124). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996 traz que: “Os 

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma Base Nacional Comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).  

Observa-se que nem na Constituição Federal de (1988), nem na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996) se encontra menção à Base Nacional Comum Curricular. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996 se refere, no art. 26, a “base 

nacional comum” não sugerindo que seja feito outro documento, mas já evidenciando uma 

base comum para todo o ensino. 

Não obstante, observamos no Plano Nacional de Educação (PNE) pela primeira vez a 

menção à “base nacional comum curricular”, a meta 3, estratégia 3.2 aponta que: a proposta 

de direitos e objetivos da aprendizagem e desenvolvimento para os alunos e alunas do ensino 

médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas 

a garantir formação básica comum”. 3.3, uma vez que se refere à pactuação entre os entes 

federados para “a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

que configurarão a base nacional comum curricular do ensino”. Aguiar (2018, p. 6) chama a 

atenção para: 

Essa ambiguidade na utilização das expressões “direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento”, “formação básica comum” e “base nacional comum curricular”, 

de um lado, é reveladora das tensões e disputas existentes no campo educacional, 

decorrentes de visões diferenciadas sobre projetos de sociedade e de educação, de 

outro lado produzirá novos embates, como evidenciam a trajetória da construção da 

BNCC no MEC e no âmbito do CNE. 
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 Ferreira (2015) acrescenta que o fato do processo da globalização da economia, vir 

impulsionado pela revolução tecnológica que se iniciou no século passado, e ganhando força 

no século XXI com a realização de grandes eventos mundiais, em cujos encontros as 

comunidades política, econômica e acadêmica internacionais com poder se reúnem para 

definir movimentos de incorporação de grandes massas humanas “as minorias” sem poder, em 

suas agendas econômica, política e também educacional. Assim, a autora chama atenção para 

as características culturais de cada grupo: 

Para além da cultura e da imagem “acolhedora, alegre, festiva e não racista” do 

brasileiro, o Brasil é reconhecido mundialmente pela desigualdade entre grupos 

sociais e pela corrupção dos governantes, que historicamente mantêm o país no 

descompasso político e econômico, condições que estão na base dos fortes 

movimentos sociais cujas bandeiras estão centradas na promoção e defesa de direitos 

humanos e melhores condições de vida. Cada grupo possui suas características 

culturais, lutas por direitos distintos e demandas específicas, entre os quais o 

movimento dos negros e comunidades quilombolas, dos indígenas, das pessoas com 

deficiência, das pessoas com orientação sexual diferente da heterossexualidade, das 

meninas, moças e mulheres que querem proteção contra a violência que as afeta 

diretamente[...] (FERREIRA ,2015, p.306). 

 

O fato é que em meio a conflitos e muitas críticas a Base Nacional Comum Curricular 

- BNCC depois de passar por três versões foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) no dia 04 de dezembro de 2018 e homologada pelo ministro da educação no dia 

20/12/2018, tornando-se um documento direcionador para as organizações curriculares de 

todas as escolas públicas e privadas do país. 

Para Aguiar (2018) há uma narrativa criada pelo Ministério da Educação e que é 

extremamente reforçada pelo CONSED, UNDIME e várias outras instituições do setor 

privado, para dar legitimidade à instituição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

junto aos sistemas e redes públicas de ensino. Nesse sentido, esse discurso se sustenta em três 

pilares fortíssimos:  

1º - A Base Nacional Comum Curricular não seria uma política de governo e sim de 

Estado, isto pelo fato de sua formulação não ter sido interrompida com as mudanças 

governamentais; 2º - a mesma responde aos aportes legais da Constituição Federal de (1988), 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDB (1996) e também do PNE 2014 a 

2024; 3º A supracitada explicita o compromisso com uma educação de qualidade para todos 

os brasileiros.  

No entanto, apesar da apresentação do documento declarar que foi aprovado com 

grande participação popular, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC foi aprovada com 

diversos protestos de profissionais da educação, que se posicionaram contrários ao texto 

apresentado pelo Ministério de Educação, principalmente com o tratamento que dão as 
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diversidades culturais, deixando a critério dos estados para se organizarem, sem terem 

nenhuma Instrução e obrigatoriedade de acontecerem ou não e o enfoque dado à língua 

portuguesa e matemática não deixando claro como será trabalhada as outras áreas. 

A saber: o documento se organiza em 04 (quatro) áreas de conhecimentos, tenho a 

Língua Portuguesa e a Matemática como destaque que devem estar presentes nos currículos 

dos três anos do ensino médio, os demais conhecimentos são orientados a serem distribuídos 

ao longo dos três anos letivos, ficando a critério da instituição, podendo ser em um ano, dois 

ou até mesmo nos três anos do ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

aborda os conteúdos mínimos que os alunos deverão aprender nas instituições escolares, tendo 

uma previsão para entrar em vigor no ano letivo de 2020, sendo que o prazo final para os 

estados se adaptarem é até 2022. 

O currículo estabelecido pela reforma da Base Nacional Comum Curricular é baseado 

em cinco itinerários formativos: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

e Formação Técnica e Profissional.  

Uma questão incluída na Base Nacional Comum Curricular - BNCC que deve ser 

trazida à discussão refere-se ao fato das escolas poderem escolher como ocupar 40% da carga 

horária do currículo do ensino médio, os 60% já vem estabelecido no documento trazendo 

também a previsão de mais escolas em tempo integral, cabendo a comunidade escolar a 

responsabilidade de organizarem a construção dos projetos pedagógicos a fim de atender essa 

nova demanda curricular. 

Analisando esse contexto faz-se necessário indagações que não ficam evidentes na 

Base Nacional Comum Curricular: Como aumentar a oferta do Ensino Integral sem previsão do 

aumento de número de escolas? Como diminuir as desigualdades sociais com o teto da educação 

congelado e deixando a responsabilidade para os estados trabalharem dentro das suas 

condições? Como enfatizar essa liberdade para os estados sem corroborar com as desigualdades 

sociais? E como fica a necessidade de se trabalhar as diferenças nesse contexto?  

Compreende-se que se faz necessário investimento na educação, a previsão de 

mudança com qualidade requer planejamento e recursos financeiros, tanto em estrutura física, 

laboratórios, ambientes inclusivos, como também investimento no profissional da educação, o 

professor precisa ser valorizado neste contexto. 

Nesse sentido Bhabha (1998, p.24) contribui significativamente para avançar o debate 

contemporâneo apontando que: 
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Os próprios conceitos de culturas nacionais homogêneas, a transmissão consensual ou 

contígua de tradições históricas, ou comunidades étnicas "orgânicas" - enquanto base 

do comparativismo cultural-, estão em profundo processo de redefinição. O 

extremismo odioso do nacionalismo sérvio prova que a própria ideia de uma 

identidade nacional pura, "etnicamente purificada", só pode ser atingida por meio da 

morte, literal e figurativa, dos complexos entrelaçamentos da história e por meio das 

fronteiras culturalmente contingentes da nacionalidade moderna (BHABHA, 1998, p. 

24). 

 

A diversidade cultural na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, é apresentada 

com os 40% de flexibilidade oferecidos aos estados e municípios, possibilitando a inclusão 

dos conteúdos específicos, como: na História e a Geografia da região ou nas tradições 

específicas dos povos indígenas locais, tratada na BNCC como base diferencial. As estratégias 

do Plano Nacional de Educação - PNE (2014), apontam para a articulação entre currículo e 

práticas pedagógicas, considerando as comunidades indígenas e quilombolas, educação 

especial e a educação do campo. 

 Para Bhabha (1998, p 21): “A representação da diferença não deve ser lida 

apressadamente como o reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na 

lápide fixa da tradição”. Nesse contexto, a articulação social da diferença, da perspectiva da 

minoria, e uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos 

hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica.  

Com algumas críticas negativas e positivas, alertas e expectativa, o G13(portal de 

notícias brasileiro, mantido pelo grupo Globo) apresenta algumas análises de especialistas 

sobre o documento, entre os pontos elencados destaca-se: o desafio que será para 

implementação e construção de currículos institucionais de acordo com a realidade dos estados 

e municípios; o detalhamento na proposta somente do conteúdo que será ensinado em 

português e matemática; o fato de que não são trabalhados os itinerários formativos; a parte 

específica que será escolhida pelo aluno; o engessamento das práticas pedagógicas que acaba 

ferindo a autonomia do professor; A Base é elaborada focada em competências tirando a 

centralidade do conhecimento. 

Ainda alguns fatores apontados pelo especialista na G1 se refere também a falta de 

recursos técnicos e financeiros para fazer as organizações curriculares apontadas pelo 

documento, como a formação de professores, as avaliações e os recursos didáticos; o texto não 

define direitos e não cria obrigações, isso pode significar uma espécie de isenção de 

                                                
3G1:https://www.google.com/url?q=https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/05/base-nacional-comum-

curricular-bncc-do-ensino-medio-e-divulgada-pelo-cne-especialistas-

comentam.ghtml&sa=D&ust=1544788256285000&usg=AFQjCNHM4uSOqu9V1WRv4S8t3V0HQV3qaw, 

acesso em 14/12/2018. 

https://www.google.com/url?q=https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/05/base-nacional-comum-curricular-bncc-do-ensino-medio-e-divulgada-pelo-cne-especialistas-comentam.ghtml&sa=D&ust=1544788256285000&usg=AFQjCNHM4uSOqu9V1WRv4S8t3V0HQV3qaw
https://www.google.com/url?q=https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/05/base-nacional-comum-curricular-bncc-do-ensino-medio-e-divulgada-pelo-cne-especialistas-comentam.ghtml&sa=D&ust=1544788256285000&usg=AFQjCNHM4uSOqu9V1WRv4S8t3V0HQV3qaw
https://www.google.com/url?q=https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/05/base-nacional-comum-curricular-bncc-do-ensino-medio-e-divulgada-pelo-cne-especialistas-comentam.ghtml&sa=D&ust=1544788256285000&usg=AFQjCNHM4uSOqu9V1WRv4S8t3V0HQV3qaw
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responsabilidade de oferta de educação;  desobriga as escolas e redes de ensino de oferecer a 

qualidade dos conteúdos necessários; promove as desigualdades pois não se comunica com a 

realidade do ensino médio no Brasil e também não estabelece uma política pública de educação 

colocando  quem está fora da escola para dentro. 

Neste contexto, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC pode causar uma falta de 

entendimento do que a escola deve ou não trabalhar, quando tira o foco do conhecimento, tira 

também a responsabilidade da escola buscar qualidade ao processo de ensino e aprendizagem, 

pois considera que as escolas trabalhem dentro das suas possibilidades tirando a 

responsabilidade do poder público e a necessidade de investimentos das políticas afirmativas.  

Um fator que vale ser considerado remete ao fato do trabalho pedagógico com o 

estudante não ser mais aplicado por disciplinas, mas através da resolução de problemas, isso 

seria aplicar os conhecimentos conjugados, focada no cotidiano do aluno, o que pode acontecer 

uma falta de entendimento do professor do que devem ou não ensinar aos seus alunos. 

O tratamento das diversidades culturais é um fator que deve ser intensamente refletido 

na nova Base Nacional Comum Curricular, é notório que a diversidades locais devem ser 

consideradas no contexto educacional, mas, quando deixa a critério dos estados e municípios 

para fazerem dentro das suas condições pode-se acentuar significativamente as desigualdades 

sociais. 

Nota-se que o processo de formulação da nova Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, desde a sua primeira versão, foi objeto de disputas de concepções e procedimentos, 

nas instâncias internas, influenciadas, sobretudo, por atores externos ao governo, mas já foi 

aprovada e se tornará uma realidade no âmbito educacional.  

No que se remete ao tratamento da cultura, é evidente que algumas regiões têm muito 

mais condições que outras de oferecerem qualidade neste contexto, contamos com estados 

brasileiros que necessitam de investimentos públicos, principalmente na educação. 

Destarte, quando a BNCC afirma que cada região poderá trabalhar dentro das suas 

realidades, pode haver um entendimento que tira do governo a obrigação de investimentos 

públicos, de políticas afirmativas a priori visando diminuir as desigualdades sociais.  

Neste contexto, observamos que o foco dos governantes na atualidade deveria ser 

investimentos públicos em prol de diminuir as desigualdades sociais.  A educação integral é 

apontada nas literaturas como um caminho, mas, os investimentos em novas escolas e nos 

profissionais de educação são fatores primordiais dessa discussão que deve ser considerado. 
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3 PÓS-COLONIALISMO E A CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
 

A terceira seção desta pesquisa intitulada “CURRÍCULO, PÓS-COLONIALISMO E 

A CULTURA AFRO-BRASILEIRA”  apresenta três subunidades: A  I traz uma pesquisa do 

estado da arte do banco de dados da CAPES, fazendo um breve apanhado dos  trabalhos que 

estão sendo realizadas sobre a  temática história e cultura afro-brasileira; seguido da II 

subunidade com uma breve contextualização da História e a cultura afro-brasileira, embasado 

nas obras de Vianna (2008), Fausto (2012) e Mattos (2012); e a III  subunidade apresenta alguns 

estudos Culturais trazendo a relação entre o Pós-Colonialismo e o Currículo, baseado nas 

literaturas pós-coloniais de Hall (1992), Forquin (1993) e Fanon (2008). 

 

3.1 Estado da Arte: breve retrospectiva sobre a história e cultura afro-brasileira 

 

Em pesquisa bibliográfica para levantamento de dados no estado da arte, banco de 

teses e dissertações da CAPES, utilizando as palavras-chave história afro-brasileira, filtro 

dissertação de mestrado e teses de doutorado, nos anos de 2015, 2016 e 2017, constata-se que 

foram publicados 36.118 trabalhos que trazem a temática história e cultura afro-brasileira com 

alguns objetivos diferenciados. 

Constam pesquisas sobre irmandades religiosas que fizeram parte da dinâmica 

expansionista de todo império ultramarino português e, a partir delas, o catolicismo se propagou 

enquanto sofreu modificações em seu modelo tradicional através da inserção de elementos 

culturais e religiosos de africanos e seus descendentes. 

As pesquisas demonstram que as práticas de sociabilidade e religiosidade presentes 

em irmandades africanas que eram compostas por africanos e crioulos ainda estão presentes em 

alguns estados brasileiros principalmente nos estados do Pará, Bahia e Maranhão. 

Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2010 

justifica esses rastros que continuam fortes nos estados do Pará, Bahia e Maranhão, pois o Pará 

é o estado com maior número de pessoas que se declaram pretas ou pardas no Brasil, 76,7% 

dos paraenses afirmaram ser pretos, sendo 69,5% se disseram pardos e 7,2%, negros. 

Os baianos estão em segundo lugar nesse ranking, também com uma grande 

representatividade de pessoas que se autodeclaram negros, sendo 76,3% de pretos e pardos, 

17,1% se consideram pretas e 59,2% se declaram pardas. 

O estado do Maranhão aparece com 74% da população que se auto declara negra, com 

algumas cidades com índice de mais de 90% da população se autodeclaram negros (pretos ou 
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pardos). A cidade maranhense de Serrano do Maranhão (94,76%); seguida pelos municípios 

baianos Terra Nova (93,2%), Teodoro Sampaio (92,6%), Pedrão (92,54%) e Salinas (92,14%). 

Por essas bases, compreende-se que a cultura africana permaneça firme e atuante 

nesses estados assim, como demonstram os trabalhos publicados na CAPES. 

Foram publicadas pesquisas também sobre a análise de inventários dos maiores 

produtores de café no município de Piauí, no Vale do Paraíba, entre os anos de 1839 e 1848, 

totalizando quase dois mil escravos, a partir de uma perspectiva de história econômica com 

objetivo de mostrar que a produção cafeeira que permitia o acúmulo de capital e seu 

reinvestimento na expansão da monocultura. 

Os estudos dos cativeiros evidenciaram que os cativos, africanos em sua maioria, eram 

agentes na formação de suas famílias, mantendo um espaço de sociabilidade baseado na 

memória e na construção de uma nova identidade afro-brasileira. 

Os estudos literários também fizeram parte das pesquisas publicadas nos anos de 2015, 

2016 e 2017, com análise de representações do negro nos romances. Muitas pesquisas feitas 

sobre os romances, seja no campo da História, seja no campo da Literatura, abordam a questão 

do negro como parte das pesquisas. 

Outros trabalhos objetivavam estudos sobre as narrativas afro-brasileiras, como: 

“Quarto de Despejo: diário de uma favelada”, escrito por Carolina Maria de Jesus, e “Becos da 

memória”, cuja autora é Conceição Evaristo. Trazendo análise de discursos produzidos pelas 

intelectuais afrodescendentes, verificando a representação da alteridade nessas narrativas que 

abordam as questões da memória, da identidade, da violência, da resistência e da condição do 

negro em espaços urbanos, especificamente a favela. 

A importância da literatura para compreensão histórica e a construção sócio-política 

da população negra brasileira no período compreendido entre o final da década de 1970 e o 

final da década de 1980, foi um tema bastante pesquisado nos anos de 2015 a 2017 segundo o 

Banco de dados da CAPES. 

Conforme esses dados, historicamente os escritores negros brasileiros utilizaram a arte 

literária para protestar contra a discriminação racial e o preconceito sociocultural existentes em 

nossa sociedade. 

Esses trabalhos evidenciam que o conteúdo histórico da modernização brasileira se 

articula nas obras, além de refletir sobre a posição do escritor afro-brasileiro em relação à 

produção canônica e sua importância crítica, evidenciando que as obras literárias se tornaram 

um importante documento histórico, e campo de pesquisa sobre a representatividade do negro 

no Brasil. 
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Os movimentos sociais também foram objetos de pesquisas, as décadas de 1970 e 1980 

foram propícias para o surgimento de diversos setores sociais que lutaram por melhorias nas 

condições de vida, dessa forma, grupos como o Movimento Negro Unificado (MNU) e o 

Quilombo hoje Literatura ganharam força e expressão nacional, tornando-se aglutinadores dos 

povos negros no Brasil. 

Foram identificadas pesquisas que analisaram como mobilizam saberes e práticas 

docentes para o ensino da história e da cultura afro-brasileira, nesses trabalhos foram 

identificados que apesar de críticas sobre o não comparecimento da Lei 11.645/08 que altera a 

lei 10.639/03, alguma instituição vem timidamente trabalhando atitudes, práticas e saberes que 

emergem no cotidiano escolar, articulando situações imediatas e conhecimento acumulados 

pelo professor ao longo de sua trajetória docente. 

Trabalhos esses com objetivo de investigar quais são as representações sobre a história 

da África e das populações de origem africana, apropriadas e expressas pelos estudantes na 

posição de professores em escolas de educação básica, buscando perceber como estes se 

apropriam das orientações da Lei Federal 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08 e as mudanças 

e permanências depois da regulamentação desta normativa. 

Os resultados revelaram que a implementação da Lei representa um grande avanço em 

prol de uma sociedade mais justa, mas, apresenta algumas limitações, não atendendo de forma 

ampla as determinações do Parecer CNE/CP 003/2004 e Resolução CNE/CP 01/2004, que 

normatiza a Lei 10639/2003 e suas Diretrizes. 

Como limitações estes estudos apontam a não divulgação ampla da Lei 10639/2003 

alterada pela Lei 11.645/09 e suas Diretrizes, no meio escolar; a não universalização da Política 

de Formação Docente, uma abordagem da educação das relações étnico-raciais ainda 

fragilizada pois muitos colocam que a Lei significa mais uma imposição do poder público sobre 

o ambiente escolar para elencar discursos políticos. 

Em síntese, em análise a esses trabalhos de pesquisas publicados no banco de dados 

da CAPES evidencia-se a urgência e a necessidade de os educadores fomentar uma discussão 

sobre os valores, as representações sobre o negro e a construção da identidade negra por meio 

da educação. 

 

3.2 Contextualizando a História afro-brasileira 

 

Esta subunidade apresenta uma breve contextualização da história afro-brasileira 

embasado nas obras de Fausto (2012), Mattos (2012) e Vianna (2008), que fazem uma reflexão 

do início da escravidão no Brasil desde a colonização, destacando como ela foi intensificada 
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recebendo apoio da igreja e da ciência para o fortalecimento do homem branco sobre o homem 

negro. 

Os portugueses, ao percorrer a costa africana durante o século XV, iniciaram o tráfico 

de escravos oriundos da África para as terras brasileiras. Esse tráfico pelos portugueses foi 

facilitado pelo contato que os mesmos tinham com sociedades que, em maioria, já conheciam 

o valor mercantil do escravo. No século XVI, o comércio negreiro estava montado e vinha 

demonstrado grande lucratividade.  

Conforme, Fausto (2007), os colonizadores tinham conhecimento das habilidades dos 

negros, sobretudo por sua rentável utilização na atividade açucareira das ilhas do Atlântico. 

Muitos escravos provinham de culturas em que trabalhos com ferro e a criação de gado eram 

usuais. Sua capacidade produtiva era bem superior à do indígena:   

Os africanos foram trazidos do chamado “continente negro” para o Brasil em um fluxo 

de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas como 

escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos 

brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino 

(FAUSTO, 2007, p. 51). 

 

Os indígenas já eram escravizados no Brasil, com um processo histórico de resistência 

e de falta de aceitação a escravidão fez com que a Coroa começasse a tomar medidas através 

da promulgação de diversas Leis, para tentar amenizar o morticínio e a escravidão desenfreada 

dos povos indígenas. Mas, as literaturas evidenciam que as Leis continham ressalvas que e eram 

sempre burladas com facilidade. 

Seria um equívoco considerar que, enquanto os índios se opuseram à escravidão, os 

negros a aceitaram passivamente. As fugas individuais ou em massa, agressões contra seus 

“senhores”, enfim, as resistências cotidianas fizeram parte das relações entre “senhores” e os 

escravos, desde os primeiros tempos. 

Mesmo com esse histórico, ainda no século XVII, a escravidão africana foi 

intensificada no Brasil, os bandeirantes paulistas que viajavam pelo sertão, com objetivo de 

capturar indígenas, descobriram o ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

Mattos (2012) aponta que com a propagação da notícia da descoberta do ouro no 

Brasil, começou uma corrida desenfreada de pessoas de várias localidades, em direção às áreas 

mineradoras. Com isso, houve um crescimento significativo da população e os escravos 

passaram a representar cerca de 50% da sociedade Brasileira. 

As condições de trabalho dos escravos nas minas de ouro eram duras, desumanas e 

humilhantes, eram obrigados pelos proprietários a trabalharem muito, pois suas horas de 

descanso dependiam da quantidade de ouro ou pedra preciosa encontrada. 



 
 
 

56 
 

Mesmo com a crise do ouro no século XIX, o Brasil continuou desembarcando um 

número significativo de escravos, os quais começaram a serem visualizados pela agropecuária.  

O café tornou-se um produto valioso no mercado, e a mão de obra gratuita era uma possibilidade 

de demonstrar poder e dinheiro aos proprietários das fazendas. Assim como relata Mattos 

(2012, p. 109): 

A rotina de trabalho dos escravos nas fazendas de café era árdua. Logo cedo eles se 

levantavam e, antes do sol raiar, se dirigiram para os cafezais a pé ou em carros de 

boi. Lá passavam 15 horas por dia trabalhando, permanecendo na labuta até anoitecer, 

quando regressavam para a sede da fazenda. Ao chegarem, ainda eram obrigados a 

cortar lenha, preparar a comida para o outro dia e torrar café. Já eram 10 horas da noite 

quando se recolhiam nas senzalas, feitas de pau a pique e sapé, sem janelas.  

 

O trabalho escravo no Brasil, não era utilizado somente nas grandes propriedades 

agrícolas, como no engenho do Nordeste, nas fazendas de café, ou no trabalho de exploração 

das minas de ouro e pedras preciosas, a mão de obra escrava, inclusive africana, era aproveitada 

em diversos setores econômicos. 

Conforme Mattos (2012) os escravos trabalhavam também em pequenas fazendas e 

sítios nas produções de café, arroz, feijão, milho, algodão, fumo, farinha de mandioca, azeite 

de amendoim, aguardente e para a criação de gados e porcos. Esses produtos eram destinados 

ao comércio interno e ao abastecimento de várias outras localidades brasileiras.   

As atividades desenvolvidas pelos escravos aumentavam com o passar do tempo, nos 

centros urbanos os mesmos eram responsáveis pelo abastecimento de água, buscavam nos 

chafarizes e bicas pela cidade; transportavam seus proprietários; trabalhavam como 

carregadores levando sacas de café, arroz, sal e baú com móveis. 

Mattos (2012) ressalta que as atividades dos escravos só aumentavam, eram 

encarregados por quase todas as atividades desenvolvidas no Brasil, transportavam por terra e 

também eram encarregados do transporte por água, trabalhavam em canoas, barcos pequenos 

ou a vapor, levando mercadorias e pessoas além de serem responsáveis pelas as limpezas das 

ruas.  

Nas áreas urbanas os proprietários de escravos visualizaram outra forma de ganhar 

dinheiro fácil, através do aluguel dos escravos, Mattos (2012) aponta que o proprietário 

colocava os escravos ao ganho fazendo um acordo com o próprio cativo, estabelecendo uma 

quantia em dinheiro que estes deveriam entregar diariamente ou num período com data fixada. 

No caso do aluguel, os proprietários os colocavam à disposição de outras pessoas, acertando 

previamente a duração do tempo de serviço e o valor do pagamento pelo trabalho.  
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Outro interesse dos proprietários de escravos e da igreja era a diferenciação entre as 

raças, que muitas vezes eram feitas com marcas no rosto, assim acreditavam que enfraqueceria 

essa camada social, com intuito de promover rivalidades dividindo os africanos em grupos. 

No entanto, essa metodologia nem sempre deu resultado, cada vez mais os escravos 

identificavam afinidades culturais entre as diferentes nações. Assim foi surgindo significativas 

rebeliões que lutavam contra a escravidão no Brasil. 

Em meados do século XIX, surge a figura do africano livre, através de leis e tratados 

assinados entre Portugal e Espanha, os quais previam o fim o tráfico de escravos e a 

emancipação dos homens e mulheres de cor, mas esse fato estava longe de significar o fim da 

escravidão no Brasil. 

As literaturas evidenciam que os africanos livres deveriam prestar 14 (quatorze) anos 

de serviço no Brasil, após esse período se apresentar à justiça, munidos de provas e testemunhas 

da sua liberdade, assim os mesmos muitas vezes continuavam sendo tratados como escravos. 

No entanto, mesmo com uma situação precária de vida e condições que eram 

submetidos, os africanos livres, encontravam força e resistência para lutar pela liberdade, 

pressionando as autoridades em busca de seus direitos e buscavam os advogados favoráveis às 

causas abolicionistas. 

Mattos (2012) afirma que os escravos reagiram de diferentes maneiras diante da 

violência e da opressão provocadas pelo sistema escravista, promoviam fugas e revoltas e 

aproveitavam a existência de pequenos espaços para negociação. Espaço que eles próprios 

conquistaram aos mostrarem aos senhores a necessidade de terem certa autonomia para o bom 

funcionamento do sistema escravista.  

Destarte, os senhores começaram a reconhecer que dependiam do trabalho dos 

escravos, e surge algumas margens para a negociação. A “carta de alforria” começa a ser 

negociada entre os escravos e seus senhores, assim, como aponta Mattos (2012, p.122): 

A alforria poderia ser adquirida gratuitamente por meio de pagamento em dinheiro, 

em prestações ou em uma só vez, ou ainda com o depósito de um outro escravo em 

seu lugar. Contudo a alforria era sempre revogável. Assim como o proprietário 

assinava a carta de liberdade, ele poderia anulá-la a qualquer momento.  

 

A carta de alforria muitas vezes representava uma falsa liberdade, muitos escravos 

alforriados continuavam presos a seus proprietários, prestando serviços e permanecendo em sua 

companhia até a morte, com justificativas de seus donos de não serem ingratos ou darem o 

desgosto. 
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Em outras situações, após atingirem a liberdade, os escravos tiveram muitas 

dificuldades em sobreviverem por conta própria e se inserirem na sociedade, enfrentaram o 

preconceito e eram proibidos de adquirirem direitos eletivos. 

Mesmos com todas essas dificuldades os escravos cada vez mais caminhavam em 

direção à liberdade, como tinha um dia de “folga” onde era reservado para produzirem suas 

plantações para a sobrevivência, negociaram o direito de comercializar seus produtos, 

começaram a fazer compras onde trocavam os produtos cultivados principalmente o algodão 

por outras mercadorias do seu interesse. 

Desde o final do século XVII, as legislações previam a possibilidade de os escravos 

cuidarem das suas próprias plantações, as terras para plantação eram cedidas pelos 

proprietários, com o objetivo de reduzir gastos. 

Essa possibilidade de plantar e negociar o que produziam traziam para os escravos 

uma certa autonomia, “[...] havia, nesse caso, a possibilidade de uma economia própria, gerada 

pela comercialização desses produtos e, consequentemente, da formação de pecúlio e o acesso 

à liberdade”. (MATTOS, 2012, p. 125). 

No entanto, essa abertura para negociação não eximia os escravos da violência e 

humilhações. Assim, quando a negociação não trazia resultados os mesmos partiam para os 

enfrentamentos direto, organizando revoltas e quilombos, fugindo e cometendo crimes. 

 A opressão contra os escravos, maus tratos e intensificação do ritmo de trabalho fizeram 

com que as reações dos escravos se tornassem cada vez mais violentas que gerassem medo à 

população e as autoridades locais. Para Mattos (2012, p.149) [...] “a resistência ao sistema 

escravista criou um tipo específico de quilombo, chamado de abolicionista, tendo como líderes 

pessoas conhecidas do movimento pró-abolição e que eram influentes política e socialmente. 

Por isso, esses quilombos tinham um contato maior com a sociedade”.  

A colonização no Brasil foi marcada por um período de angústia de desigualdades 

sociais, de torturas, crimes e injustiças. A grande pressão exercida pelos escravos fugitivos, 

libertos, ou apoiados pelos abolicionistas, pressionou o governo a promover a abolição da 

escravidão, os quilombos, que escapavam à escravidão pela fuga e recompunham no Brasil 

outra forma de organização social semelhantes às africanas, existiam às centenas no Brasil 

colonial, assim, como aponta Fausto, 2007, p. 52): 

[...] Palmares - uma rede de povoados situada em uma região que hoje corresponde 

em parte do Estado de Alagoas, com vários milhares de habitantes - foi um desses 

quilombos e certamente o mais importante. Formando no início do século XVII, 

resistiu aos ataques de portugueses e holandeses por quase cem anos, vindo a 

sucumbir, em 1695, às tropas sob o comando do bandeirante Domingos Jorge Velho.  
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A corrente pela libertação foi fortalecendo ao longo da história, em outros países esse 

fato já havia ocorrido, no Senado alguns políticos discursaram a favor da liberdade. Essa ideia 

tornou-se viável também na corte, pois a situação tornou insustentável e os escravos já não 

estavam tão submissos. Assim, a Princesa Isabel, acabou assinando, em 13 de maio de 1888, a 

Lei que colocava um fim no sistema escravista. 

Fausto (2007) coloca que algumas questões preocupavam o governo imperial e foram 

decisivas para promulgação a Lei áurea:  A pressão que vinha sofrendo pelo fim da escravidão 

pela Inglaterra; O temor pela possibilidade de um Terceiro Reinado da Princesa Isabel; O 

Fortalecimento do Partido Republicano que rondavam o Império e as muitas rebeliões e 

manifestações a favor da abolição dos escravos no Brasil. 

A abolição da escravidão no Brasil, não solucionou os problemas dos negros, os 

mesmos ficaram jogados à própria sorte por décadas. Para termos uma ideia desse triste fato, 

vale ressaltarmos que nessa época, imigrantes europeus recebiam apoio financeiro para se 

instalar no Brasil, os negros, sem nenhum apoio ou leis trabalhistas foram jogados à própria 

sorte, trabalhavam 18 horas por dia para sobreviver. 

Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil começa a refletir sobre a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana, mas, ainda existe o racismo e discriminação que continuam 

arraigados na sociedade atual, pois os negros no Brasil, historicamente, enfrentam dificuldades 

para viverem em sociedade, fato que reflete nas Instituições de Ensino. 

Faz-se necessário uma reflexão profunda nas discussões curriculares. O fortalecimento 

dos debates nas Instituições de Ensino é um caminho para superação dessa situação. Vale 

considerar que o movimento negro no Brasil na atualidade já vem em uma luta incisiva para o 

fortalecimento dessas reflexões, para o comprimento das legislações e promulgação de novas 

legislações contra o preconceito e a discriminação racial. 

Apesar de toda esta situação, a questão racial não se restringe somente a comunidade 

negra, e a superação do racismo e da desigualdade racial faz parte da luta pela construção da 

cidadania e da democracia para todos. Somos uma sociedade multirracial e pluricultural, no 

entanto, não podemos mais continuar pensando a cidadania e a democracia sem considerar as 

diversidades culturais e o tratamento desigual historicamente imposto aos diferentes grupos 

sociais e étnico-raciais. 

 

3.2.1 A Cultura afro-brasileira 

 

Muitas foram e são as contribuições dos africanos e dos afrodescendentes na 

construção da identidade nacional brasileira, assim, objetiva-se destacar alguns legados 
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culturais deixados pelos negros oriundos da cultura africana que constituíram a cultura afro-

brasileira. Entre estes podemos destacar a arte primitiva africana, assim como aponta Vianna 

(2008, p.157): 

O continente africano, em virtude de sua vasta extensão, é habilitado por inúmeros 

povos, com costumes e manifestações artísticas característicos. A atividade migratória 

é uma das peculiaridades de algumas tribos africanas. Os pigmeus, por exemplo, 

povos caçadores, por conta da frequência com que realizaram suas migrações, 

constroem suas casas de maneira simples, usando galhos e folhas, o que, neste caso, 

limita o desenvolvimento da arquitetura ou das artes plásticas. 

 

Os povos africanos deixaram um notável registro artístico sob forma de esculturas, 

cuja cultura se desenvolveu entre os anos 1000 e 1500 da era cristã, habitavam a região da 

Nigéria e ficaram conhecidos por suas esculturas em bronze, mais naturalistas, principalmente 

nas representações de cabeças, uma vez que o restante do corpo não era representado em suas 

reais proporções. 

Para Vianna (2008, p.158) “As máscaras também são consideradas importantes formas 

de registro artístico dentro da cultura africana. Elas representam as forças sobre humanas ou as 

divindades que faziam parte do imaginário religioso dos povos que as confeccionavam”.   

As pinturas, foram atividades que muitos se destacaram entre as diversas tribos 

africanas, desde o período da pré-história, realizada em pedras, casas e tecidos. As imagens 

eram feitas por pastores nômades e, conforme evidenciam as literaturas, faziam parte de seus 

rituais de iniciação para ingressar na vida adulta, um tema frequente na arte primitiva. 

Vianna (2008, p.160) aponta que, nessa época destacava-se a pintura de animais. 

“Muitas representam, inclusive, animais já extintos, como é possível de se constatar ao se 

observar as de os desenhos rupestres encontrados em pedras no deserto do Saara”. Ainda foram 

encontrados, por exploradores europeus, desenhos que representam leões, elefantes, antílopes 

e seres humanos armados para caça.  

A cultura africana também teve uma grande representatividade no contexto musical 

no Brasil, nos dias atuais podemos afirmar que um dos elementos que melhor representa o Brasil 

é a música. Observa-se preciosa contribuição africana no que diz respeito à sonoridade, ritmo, 

melodia, harmonia, no contato com as músicas dos outros povos principalmente os povos 

africanos tornaram a música brasileira única, inconfundível e apreciada no mundo todo. Vianna 

(2008, p. 165) aponta que: 

O samba, entre os quiocos de Angola, é o verbo que significa “cabriolar, brincar, 

divertir-se como cabrito”. Entre os bacongos angolanos e congueses o vocabulário 

designa “uma espécie de dança em que um dançarino bate contra o peito do outro”. 

Buscando comprovar essa origem africana do samba, nome que define, então, várias 

danças brasileiras e a música que acompanha cada uma delas, veremos que o termo 

que foi corrente também no Prata como samba ou semba, para designar o candomblé, 

gênero de música e dança dos negros bantos daquela região.  
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As escolas de samba e o samba enredo carioca, em cujos terreiros, como originalmente 

eram chamadas as quadras de escola de samba, até os anos de 1970 obedeciam de comum 

acordo a um regime semelhante ao dos barracões de candomblé, com acesso a roda permitindo 

somente mulheres. 

O choro forma musical nascida nos subúrbios cariocas, de população predominante 

negra, pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira. O nome 

choro veio de caráter melancólico e choroso da música inspirada na música importada que era 

consumida, a partir da metade do século XIX, nos salões e bailes da alta sociedade. A música 

que os chorões tocavam, porém, logo se distinguiu em muito daquelas tocadas nos nobres salões 

cariocas, assim, também como o movimento Hip-Hop no Brasil: 

O movimento hip-hop surgiu entre a população negra dos Estados Unidos e chegou 

ao Brasil na década de 1980, trazido pela indústria fonográfica. Trata-se de um 

movimento formado por várias tendências, caracterizado basicamente pela denúncia 

da exclusão social e pela discussão sobre questões relativas à história e à identidade 

da população negra.  Essas características contribuem para que, a cada dia, ele ganhe 

mais destaque em nosso país e venha atraindo muitos jovens, principalmente 

moradores das periferias das grandes cidades (VIANNA, 2008, p. 169). 

 

Outras manifestações culturais de danças encontram-se identificadas com a população 

negra entre as mais conhecidas estão o baião, carimbó, pagode, o samba e o batuque. Vianna 

(2008) afirma que alguns historiadores defendem que uma das grandes marcas culturais trazidas 

ao nosso país pelos africanos foi a capoeira, mas a origem da capoeira é muito confusa. 

A cultura brasileira se constitui também a partir da cultura africana, são inúmeros 

saberes, costumes e instrumentos trazidos da África, ainda poderíamos citar o berimbau que é 

um instrumento de percussão que passou a fazer parte da capoeira no século XX; as roupas 

brancas, costumes de vestir nas sextas-feiras, em homenagem ao deus Oxalá, que se tornou uma 

tradição baiana. 

Para Vianna (2008, p.192) “[...] o homem branco escravizou seu corpo, mas não seu 

pensamento. Privados dos objetos de suas culturas de origem, os negros foram obrigados a criar 

coisas completamente inéditas, cujas matérias-primas, entre outras, foram as crenças trazidas 

de sua religiosidade”. 

É notório toda a contribuição que o povo africano trouxe para a formação da identidade 

brasileira, assim, o currículo nas instituições de ensino devem contemplar essa história e cultura 

afro-brasileira. 

Gomes (2008); Vianna (2008) consideram que quando se fala na África nas 

instituições de ensino e até mesmo no campo da pesquisa acadêmica, acaba reportando mais ao 

escravismo e ao processo de escravidão do que a grande contribuição cultural para a formação 
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da identidade brasileira. Para os autores aprendemos a ver a África e os africanos escravizados 

em nossa trajetória escolar, pois ainda somos a geração adulta que, durante a infância, teve 

contato com a imagem do africano e seus antecedentes no Brasil.  

Neste contexto, Gomes (2008) afirma que a educação, de modo geral, e a formação de 

professores, ainda são permeadas por uma grande desinformação sobre a nossa herança africana 

e sobre as realizações do negro brasileiro na atualidade, assim, o autor se preocupa com a 

imagem sobre a África e sobre os negros brasileiros que a geração brasileira, hoje adulta e que 

passou pela escola básica, foi formada. 

O contexto atual da educação no Brasil vai além da implementação de uma legislação 

que responda às demandas históricas de um movimento social.  A Lei 11.645/08 faz parte das 

políticas de ação afirmativa. Essas têm como objetivo central a correção de desigualdades, a 

construção de oportunidades iguais para os grupos sociais e étnico-raciais com um comprovado 

histórico de exclusão e primam pelo reconhecimento e valorização da história, da cultura e da 

identidade desses segmentos. 

 

3.3  Pós-Colonialismo, Estudos Culturais e  Currículo 
 

 

Está terceira subunidade apresenta alguns estudos culturais trazendo a relação entre o 

Pós-Colonialismo e o Currículo, baseada nas literaturas pós-coloniais de Hall (1992), Forquin 

(1993), McLaren (1997), Bhabha (2005) e Fanon (2008) que evidenciam que desde os primeiros 

momentos em que os africanos desembarcaram em terras brasileiras ficaram impressas suas 

marcas não só na economia, mas sobretudo, na cultura, no modo de sentir e de expressar o 

mundo.  

Alguns estudos culturais apontam que as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes da nossa identidade cultural. Ao nos definirmos, 

algumas vezes dizemos que somos brasileiros, ingleses ou espanhóis.  Essas identidades não 

estão literalmente impressas na nossa natureza, mas, nós efetivamente pensamos nelas como se 

fossem parte de nossa natureza essencial.  

Por um longo período da história, os currículos foram permeados por influências do 

colonialismo, onde acontecia a imposição de uma cultura sobre a outra, fato esse que ainda 

assombra e deixa rastros significativos na sociedade atual. A mulher e o homem negro estão 

trilhando um caminho marcante de lutas sociais, que devem ser consideradas no contexto 

educacional. 
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A dominação de Portugal no Brasil é um bom exemplo do colonialismo, com a 

destruição da cultura pelos povos portugueses sobre homens e mulheres negras oriundos da 

África e aos indígenas que já habitavam em terras brasileiras, imposição essa que influencia 

diretamente as organizações curriculares até os dias atuais. 

Destarte, uma das formas populares da imposição de uma cultura sobre a outra, 

intitulada “colonialismo” ocorrem permeadas pelos interesses capitalistas, como exemplo 

podemos citar o processo de colonização no Brasil, quando os portugueses exploram a terra, os 

recursos naturais e também o trabalho de homens e mulheres negras, com o objetivo de crescer 

economicamente e se tornarem uma potência mundial. 

McLaren (1997) aponta que os grandes segmentos da produção industrial têm sido 

transferidos para o terceiro mundo para produzir um mercado de bens duráveis entre a classe 

média. Ao mesmo tempo, as economias do centro mudaram sua ênfase de bens duráveis para 

serviços de comunicação e informação não sindicalizadas. Os empregos têm se tornado cada 

vez mais desprotegidos e em forma de meio-período, especialmente para a nova subclasse 

urbana que tem revelado o Terceiro Mundo no coração do Primeiro Mundo. 

Nesse contexto, surgem as teorias do Pós-colonialismo que reúne autores voltados a 

uma perspectiva teórica crítica e cultural, que passam a ser discutidas nas organizações 

curriculares. O Pós-colonialismo se mostra como uma potente releitura da colonização como 

parte de um processo global, podendo ser definido como uma série de teóricos que trazem 

contribuições e orientações em várias áreas de conhecimentos, reunindo, críticas literárias, 

estudos culturais, política, filosofia, história entres outros. 

São críticas incisivas às narrativas eurocêntricas como modelo civilizatório a ser 

seguido por todas as nações. Os críticos ao Pós-colonialismo se posicionam contrários a forma 

que por muito tempo justificou ideologicamente os processos de colonização. 

Os estudos Pós-coloniais buscam ir além, pois intensificam discussões voltadas para a 

superação ao período do colonialismo que sustentavam a tese que os países da Europa ocidental 

seriam culturalmente superiores a outros países. 

Para Bhabha (2005) as diferenças presentes seriam redefinidas a partir das novas 

relações constitutivas, com essa percepção que renova as diferenças, os sujeitos poderiam 

naturalizar -se nas práticas do hibridismo cultural, com o objetivo de acolher a diferença sem 

estabelecer hierarquias de valores de uma cultura em relação a outra. 

Nesse contexto, para o autor é na emergência dos interstícios que a sobreposição e o 

deslocamento de domínios da diferença, que as experiências intersubjetivas e coletivas das 
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nações trazem o interesse comunitário ou o valor cultural que formam sujeitos como parte da 

diferença que geralmente são expressas como raça, classe e gênero. 

As forças dessas questões acabam corroborando para linguagem de recentes crises 

sociais detonadas por histórias de diferença cultural. Crise essas que são intensificadas pelo 

desrespeito, pela violência racializada e pelo sintoma da vitimização social. Os termos do 

embate cultural, seja através de antagonismo ou afiliação, acabam sendo produzidas sobre 

performances estabelecidas pelas classes dominantes, que consideram que suas culturas devem 

ser transmitidas para todas as nações. 

Fanon (2008, p. 28) contribui com essa discussão apresentando uma concepção sobre 

as relações entre negros e brancos que considera como um duplo narcisismo, o negro escravo 

de sua negrura, o branco escravo de sua brancura, nesse sentido, devido à falta de 

reconhecimento do homem de cor, ele, às vezes vive em uma luta constante para embranquecer: 

Notam-se influências significativas do colonialismo nessas relações que evidenciam 

frutos da subalternização econômica de alguns povos sobre outros, da valorização dos 

elementos culturais sobre outros, e da necessidade das elites dominantes da imposição e 

dominação sobre alguns povos. 

Alguns elementos que são essenciais para essa subvalorização de uns povos sobre os 

outros são, as esferas econômicas, sociais e psicológicas que contribuem para que o problema 

racial seja intensificado nas nações, separando os povos devido ao poder do capital e a cor da 

sua pele. Assim Fanon (2008, p.33) aponta que: 

O negro tem duas dimensões. Uma com seu semelhante e outra com o branco. Um 

negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida 

de que esta cissiparidade é uma consequência direta da aventura colonial...E ninguém 

pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração das diversas teorias 

que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o 

homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade.  

 

A liberdade requer visibilidade, mas, para que isso aconteça, faz-se necessário um 

mundo de outros. Esquivar-se do mundo é uma ladeira escorregadia que, no final das contas, 

leva à perda de si, de suas culturas, de seus valores e saberes.  

Fanon (2008, p.38) afirma que o negro que entra na França muda porque, para ele, a 

metrópole representa o Tabernáculo; muda não apenas porque de lá vieram Montesquieu, 

Rousseau e Voltaire, mas porque é de lá que vêm os médicos, os chefes administrativos, os 

inúmeros pequenos potentados — desde o sargento-chefe “quinze anos de serviço”, até o 

soldado-raso oriundo da vila de Panissiéres.  
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Existe uma espécie de enfeitiçamento à distância, e aquele que parte por uma semana 

com destino à metrópole cria em torno de si um círculo mágico no qual as palavras Paris, 

Marselha, La Sorbonne, Pigalle, são pedras fundamentais.   

Até mesmo o autoconhecimento requer uma colocação sob o ponto de vista do outro. 

Esta é uma verdade difícil de aceitar, assim, Fanon nos alerta para a necessidade de nos 

livrarmos de nossas barreiras, rumo a um corajoso engajamento com a realidade, com a 

aceitação e com a liberdade, aceitação essa não só do outro, mas de si mesmo, pois cita a 

necessidade urgente do homem de cor agir, se aceitar e se colocar perante a sociedade. 

Observamos nas Literaturas de Bhabha (2005) e Fanon (2008) uma necessidade de 

transfigurar pelas novas gerações, neste contexto, as diferenças presentes teriam as 

possibilidades de serem redefinidas a partir das novas relações constitutivas. 

O desejo de mudança na sociedade e ruptura do colonialismo é presente nas duas 

literaturas, para Bhabha (2005), a percepção renovada das diferenças será capaz de naturalizar 

nos sujeitos a prática essencial do hibridismo cultural, que levam homens e mulheres a 

acolherem a  diferença sem estabelecerem  hierarquias de valores, Fanon (2008) acrescenta a 

necessidade de  se libertar da dominação psicológica e cultural do colonialismo se formar uma 

nova cultura popular, híbrida e em constante movimento. 

Nota-se que toda sociedade deveria ter liberdade democrática de negociar o que as 

organizações curriculares devem considerar ser uma remodelagem positiva e produtiva da 

esfera pública. Essas reflexões nos remetem ao processo de colonização do Brasil e a formação 

da sociedade brasileira. 

O povo brasileiro foi formado inicialmente com a participação da raça branca (os 

europeus), da raça negra trazida da África para servir de mão de obra escrava e dos indígenas, 

que já eram presentes no Brasil. Nesse contexto, como educadoras que somos, há sempre alguns 

questionamentos a se fazer em relação às organizações curriculares: O que as escolas devem 

ensinar a seus alunos e quais são os critérios para a seleção dos conteúdos do que a escola deve 

ou não ensinar a seus alunos? 

A sociedade brasileira não é apenas uma entidade política, mas algo que produz 

sentidos, sendo, portanto, um sistema de representação cultural, no entanto, as pessoas não são 

apenas cidadãos de uma nação, elas participam da ideia da nação tal como representa em sua 

cultura nacional. Assim como aponta Hall (1992, p.56). 
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[...] As culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, a 

recuar defensivamente para aquele “tempo perdido”, quando a nação era “grande”; 

são temáticas a restaurar as identidades passadas. Este constitui o elemento regressivo, 

anacrônico, da história da cultura nacional. Mas frequentemente esse mesmo retorno 

ao passado oculta uma luta para mobilizar as “pessoas” para que purifiquem suas 

fileiras, para que expulsem os “outros” que ameaçam sua identidade e para que se 

preparem para uma nova marcha para frente. 
 

O caráter não científico do termo “raça” não afeta o modo “como a lógica racional e 

os quadros de referência raciais são articulados e acionados, assim, como são anula suas 

consequências. Para Hall (1992, p.63) nos últimos anos, as noções biológicas sobre raça, 

entendidas como constituídas de espécies distintas (o fascismo) têm sido substituídas por 

definições culturais, as quais possibilitam que a raça desempenhe um papel importante nos 

discursos sobre nação e identidade nacional.  

Mas para Hall (1992) mesmo quando o conceito de “raça” é usado dessa forma 

discursiva mais ampla, as nações modernas teimosamente se recusam a ser determinadas por 

ela.  Uma forma de unificá-las tem sido a de representá-las como a expressão da cultura 

subjacente de “um único povo”. A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às 

características culturais da língua, religião, costumes, tradições, sentimentos de “lugar” que são 

partilhadas por um povo. É tentador, portanto, tentar usar a etnia dessa forma “fundamental”. 

Mas essa crença acaba, no mundo moderno, por ser um mito.  

Nesse sentido, o racismo e colonialismo deveriam ser entendidos como modos 

socialmente gerados de ver o mundo e viver nele. Isto significa, por exemplo, que os negros são 

construídos como negros. Em outras palavras, não haveria razão para as pessoas em qualquer 

localidade do mundo pensarem sobre si mesmas em termos raciais: 

[...] Na linguagem está à promessa do reconhecimento; dominar a linguagem, um certo 

idioma, é assumir a identidade da cultura. Esta promessa não se cumpre, todavia, 

quando vivenciada pelos negros. Mesmo quando o idioma é “dominado”, resulta a 

ilegitimidade. Muitos negros acreditam nesse fracasso de legitimidade e declaram 

uma guerra maciça contra a negritude. Este racismo dos negros é um exemplo da 

forma de narcisismo no qual os negros buscam a ilusão dos espelhos que oferecem 

um reflexo branco. Eles literalmente tentam olhar sem ver, ou vê apenas o querem ver 

(FANON, 2008, p. 15). 

 

Embora nenhuma cultura seja dominante em todas as relações o tempo todo, 

hierarquias dependentes metaestáveis podem ainda assim ser identificadas. Os significados 

culturais são organizados, orientados, enquadrados e pontuados de maneira que beneficiem a 

cultura branca.  

A branquidade conforme Aplle (2008) opera como um sistema aberto que explora o 

que quer que ela define como seu ambiente. Conflitos entre a cultura branca e outras culturas 
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não devem ser grosseiramente compreendidos como relações oposicionais, mas como relações 

vivas entre níveis de hierarquia de poder diferencialmente construídos: 

[...] apesar dos seus limites para a construção de uma política emancipatória, a crítica 

pós-moderna pode oferecer às educadoras e trabalhadoras culturais um meio de 

problematizar a questão d diferença e da diversidade de modo a aprofundar e estender 

os debates existentes sobre o multiculturalismo, pedagogia e transformação social. 

Determinadas tendências da crítica pós-moderna que se enquadram sob a rubrica do 

pós-modernismo “político” e “crítico” merecem séria atenção (APPLE, 2008, p. 60). 

 

As relações sociais de desconforto e desconfiança sempre existiram, mas o nosso 

tempo é particularmente ofensivo neste aspecto, marcado pelo fascínio com a ganância, pelo 

desejo de consumo hipnotizado e descontrolado, por correntezas de narcisismo, por severas 

injustiças raciais e econômicas e por uma paranoia social intensificada.  

Para Forquin (1993) não tem como as práticas pedagógicas se esquivarem de uma 

reflexão sobre a questão da cultura e dos elementos culturais dos diferentes tipos de escolhas 

educativas, sob pena de cair na superficialidade. Ele se encontra, na verdade, na situação 

paradoxal de não poder dispensar a ideia de cultura, e ao mesmo tempo, não pode utilizá-la 

como um conceito claro e operatório.  

Forquin (1993, p.14) ressalta a relação recíproca e complexa existente entre a cultura 

e a escola, pois para ele a cultura é o conteúdo substancial da educação. [...] “é pela e na 

educação, através do trabalho paciente e continuamente recomendado de uma “tradição 

docente” que a cultura se transmite e se perpetua: a educação “realiza” a cultura como memória 

viva, reativação independente e sempre ameaçada”.  Fato esse que faz com que a educação e 

cultura aparecem como duas fases, que são recíprocas e complementares, de uma mesma 

realidade, uma não pode ser pensada sem a outra.  A obra de Forquin muito contribui para as 

premissas atuais nas propostas curriculares, enfatizando que os conteúdos curriculares devem 

estar diretamente relacionados aos interesses dos alunos. 

Nota-se que os estudos culturais trazem reflexões de como a escola deve pensar em 

currículo que atenda as diversidades culturais da comunidade a qual atende. As ideias de Fanon 

estimularam obras influentes no pensamento político, social e principalmente nos estudos 

culturais, mas houve época em que o professor universitário norte-americano que tentasse 

abordar a obra de Fanon em um ambiente acadêmico estaria sujeito a sofrer retaliações. 

Atualmente, as Legislações vêm dando mais abertura para essas reflexões no ambiente 

escolar, mais ainda falta um fortalecimento neste sentimento, as diversidades culturais, 

precisam ser respeitadas e colocadas em debate, pois os problemas relacionados a cor ainda 

afetam milhões de brasileiros nos dias atuais, as décadas de escravidão deixaram rastros que o 

tempo ainda não conseguiu apagar. 
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3.4 A Política de Cotas Raciais 

Esta subunidade apresenta uma reflexão sobre a política afirmativa cotas. Uma 

temática muito debatida na atualidade, entre os que defendem como uma importante iniciativa 

para valorização e inclusão étnico-racial e os que condenam, pontuando ser uma prática 

discriminatória e inconstitucional. Neste contexto, como aportes teóricos para reflexões 

embasamos em Guarnieri; Silva (2017) e Assunção; Santos; Nogueira (2018). 

 A Lei das cotas (nº 12.711) sancionada em agosto de 2012, afirma que as 

Universidades, os Institutos e Centros Federais brasileiros devem reservar 50% das vagas a 

alunos oriundos do Ensino Médio de Escolas Públicas, sendo subdivididas: metade para alunos 

com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio e a outra metade para alunos que a 

renda familiar supere a um salário mínimo e meio per capita. Nas duas situações, serão também 

considerados o percentual mínimo correspondentes a somatória de pretos, pardos e indígenas 

no estado, com base de dados de acordo com o último IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística.  

Diante disso, o cálculo efetuado pelo IFRO Campus Colorado do Oeste4, demonstrou 

que, das 200 (duzentas) vagas oferecidas para o ano letivo de 2019 no Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 08 (oito) vagas foram reservadas para alunos que se 

declararam pretos e 56 (cinquenta e seis) vagas para alunos que se declararam pardos, 

totalizando 64 (sessenta e quatro) vagas para os alunos da etnia negra, oriundos de escolas 

públicas, ou seja, 32% das vagas oferecidas pelo Campus. 

Destarte, os dados do IBGE/2010 apontam que 6,8% da população de Rondônia se 

declara preta e 55,8 pardas, evidenciando que 62,6 da população de Rondônia é da etnia negra, 

assim, conclui-se que a Lei de cotas é necessária, mas, ainda não é suficiente para equilibrar a 

balança e erradicar as desigualdades sociais existentes entre pretos e brancos no Brasil. 

Contudo, na atualidade é uma política afirmativa, que significa uma grande vitória das 

lutas sociais, em prol de quebrar rupturas, para uma sociedade justa e integradora, Guarnieri; 

Silva (2017) afirma que a Lei da Cotas foi aprovada para a Educação Superior, sobre muitas 

críticas e controvérsias, no entanto, é possível analisar que a aprovação da Lei nº 12.711 é um 

indicativo de sucesso das políticas afirmativas, mesmo com toda a polêmica que existe sobre 

sua aceitação.  O Brasil está trilhando um caminho de ruptura de paradigmas, marcado pela 

desaprovação do tipo de ação afirmativa racionalizadora que sempre foi questionada.  

                                                
4 Informações retiradas do Edital nº 194/2017/REIT -CGAB/IFRO, de 6 de outubro de 2017. Disponível: 

https://www.ifro.edu.br. 
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[...] “ações afirmativas” adquirem relevância, visto se tratar de uma alternativa que ao 

invés de punir o comportamento racista, enfrenta-o e promove a valorização da 

identidade de grupos étnico-raciais em desvantagem socioeconômica. As Cotas 

Universitárias surgem como um tipo de “ação afirmativa” que visaria à valorização 

da identidade de grupos étnicos (negros e indígenas) e sociais, além da inserção desses 

grupos na sociedade (GUARNIERI; SILVA, 2017, p. 184). 

 

Contudo, no cenário brasileiro na atualidade existe um embate dicotômico sobre as 

cotas raciais, inclusive nos próprios grupos de negros, observamos pessoas que consideram as 

cotas como um mecanismo de intensificar o preconceito e de contribuição para a discriminação 

racial. 

Guarnieri; Silva (2017, p. 184) afirma que: 

Alastrou-se pelo país o mal-estar gerado pelos possíveis impactos destrutivos de uma 

política “racionalizadora” em um país miscigenado como o Brasil. Os atritos 

ideológicos foram sendo cada vez mais exaltados em função das expectativas 

“devastadoras” das cotas para a sociedade e para a qualidade do Ensino Superior na 

opinião dos grupos contrários a essa política pública. 

 

Os argumentos dos grupos que criticam o sistema de cotas são voltados para 

justificativas, como: a não existência biológica de comprovação das raças, com isso existe uma 

facilidade  de manipulação estatística da categoria parda; a falta de comprovação de resultados 

na atualidade se as cotas raciais funcionam como ações de reparação aos diversos danos 

causados pela escravidão; a possibilidade de aumentar o racismo no Brasil devido ao 

entendimento da inferioridade biologicamente do negro pelo sistema de cotas, e embasam 

também nas prerrogativas que o foco deveria ser a pobreza, pois é uma questão dominante para   

exclusão social. 

Observamos nas justificativas que a quantidade de vagas reservada para os negros nas 

Instituições Federais Superiores é o mínimo do percentual apontado pelo IBGE, sendo que a 

maior parte das vagas são reservadas a alunos de baixa renda que estudaram na educação básica 

em escolas públicas, nesse sentido, consideramos o sistema de cotas como uma ação afirmativa 

necessária, que atua para o atendimento a classes minoritárias, e ajuda a reparar os danos da 

escravidão que deixaram marcas significativas na sociedade atual. 

As cotas representam uma grande relevância para o país, sendo uma intervenção 

fundamental diante do quadro de desigualdade racial existente no Brasil, uma alternativa em 

busca de igualdade por meio de promoção de condições para justiça e serenidade entre brancos 

e negros em uma sociedade desigual. 

Assunção; Santos; Nogueira (2018, p. 214) apontam a trajetória de luta dos 

movimentos sociais que resultaram em alguns avanços e políticas afirmativas.  

Os movimentos sociais, especialmente o movimento negro, são marcados por uma 

trajetória de luta pelo direito da população negra ter acesso à educação. A partir da 
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década de 1990, essas lutas se intensificam e desencadeiam em políticas de ações 

afirmativas e na elaboração e implementação de políticas específicas em benefício da 

população negra, sobretudo as políticas de cotas raciais.  

 

Contudo, apesar dos avanços por meio das lutas sociais nas últimas décadas e das 

tentativas de diminuir as desigualdades sociais através das políticas afirmativas, os dados do 

IBGE 2016, demonstram que a proporção de diferenças salariais entre negros e brancos no 

Brasil continuam significativas.  O gráfico a seguir enfatiza que quanto maiores os salários, 

menores as proporções de negros no mercado de trabalho. 

 

Figura 1: Ilustração da proporção de negros e brancos por faixa salarial 

 

Fonte: IBGE/2016 - Ilustração: Márcia Jovani (colaboradora do Projeto de Pesquisa). 

 

Neste contexto, observamos que a educação está chegando aos negros, mas ainda de 

forma insuficiente para um equilíbrio de forma justa e necessária entre negros e brancos, ainda 

estamos vivendo em uma sociedade desigual. Assim, o sistema de cotas é necessário para tentar 

diminuir os impactos causados pela escravidão no Brasil. Assunção; Santos; Nogueira (2018, 

p. 217) afirma que: 

[...] o sistema de cotas raciais se apresenta como uma política compensatória, tendo 

em vista que essa política busca a equiparação de direitos entre negros e brancos, além 

da quebra de culturas e crenças que colocam o negro como inferior ao branco. Assim, 

a política de cotas raciais visa reparar danos de geração passadas, voltada a negros. É, 

também, política reparatória, relacionada a políticas universais devido a atenção a 

direitos sociais, buscando a diminuição dos impactos causados pela criação de uma 

cultura injusta, como se observa no caso racial, sobretudo no contexto educacional. 

 

No entanto, mesmo com discussões incompatíveis sobre o tema, a cota racial vem 

como uma possibilidade de democratização, oportunizando a todos o direito ao acesso nas 

Universidades Federais, visando atender a constituição federal que enfatiza a educação como 
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um direito de todos. As políticas afirmativas se efetivam como incentivadoras de alunos e 

alunas negras a terem a possibilidade de ingresso às universidades públicas, para assim, buscar 

reverter uma das formas de racismo que continua viva e atuante na sociedade.  
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

Aborda-se nesta seção o locus da pesquisa, os processos metodológicos, e a relevância 

da escolha dos métodos e das técnicas que nortearam a pesquisa. Os procedimentos da análise 

de conteúdo foram baseados nos preceitos de Bardin (1977), com o objetivo de interpretação 

do conteúdo, análise da temática, com foco no problema da investigação. 

A metodologia para a coleta de dados nos permitiu um desdobramento dos dados, os 

quais revelaram novos indicadores sobre o problema inicial desta dissertação. A pesquisa-ação 

nos aproximou dos sujeitos pesquisados e possibilitou uma busca pela reflexão e ação, 

transformando o espaço escolar, através da problematização e a reformulação das nossas 

práticas, tendo em vista uma educação emancipatória. 

Em nosso estudo adotamos a abordagem qualitativa, desta forma, segue discussão que 

encaminhou ao aprofundamento do problema. 

4.1 A Abordagem e o Tipo da Pesquisa 

 

Esta investigação teve a abordagem qualitativa, devido a oportunidade da 

interpretação dos dados relevantes para a pesquisa. Evidenciando o confronto entre os dados o 

que foi imprescindível para a interação com os participantes, o ambiente, os fatos e os conteúdos 

interpretados e refletidos, assim houve um contato muito próximo com o objeto de pesquisado, 

o que fez com que esta relação se distanciasse da neutralidade. 

A abordagem qualitativa implicou na interação da pesquisadora com o objeto de 

pesquisa, tendo como preocupação central a perspectiva histórica, social dos sujeitos 

envolvidos na investigação, em todos os momentos das análises, oportunizando as reflexões 

interpretativas desenvolvidas com a interação com os sujeitos. 

Para Bodgan; Biklen (1994) a pesquisa qualitativa agrupa diversas estratégias de 

investigação que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são designados 

por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais 

e conversas. Neste contexto, a abordagem qualitativa não é feita com o objetivo de responder a 

questões prévias ou de testar hipóteses, mas de privilegiar a compreensão dos comportamentos 

a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação.  

Para Ludke; André (2017) o papel do pesquisador com abordagem qualitativa é de 

servir como veículo inteligente e ativo entre esse conhecimento construído na área e as novas 

evidências que serão estabelecidas no transcorrer da pesquisa. Não tem como existir um modelo 

único e acabado de análise de dados. A capacidade de elaboração de um processo de busca de 
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significados nos dados obtidos está vinculada à formação dos pesquisadores a seu enfoque 

teórico e a sua criatividade.  

A investigação em questão teve como procedimentos metodológicos as técnicas de 

análise documental, as entrevistas semiestruturadas e grupos focais para a coleta de dados do 

estudo empírico. Essas técnicas metodológicas permitiram ao pesquisador lócus a interação 

com a pesquisa de forma aguçada, permitindo a identificação das relações existentes entre as 

variáveis e o fenômeno. 

Na abordagem qualitativa o pesquisador pode decidir desde o início do estudo que 

atuará como um participante total do grupo, assumindo inclusive um compromisso político, 

histórico e social da ação conjunta nos moldes da pesquisa participante.   

Bodgan; Biklen (1994) e Ludke; André (2007) consideram que analisar os dados 

qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido, ou seja, as transcrições das entrevistas, 

as análises de documentos e as demais informações disponíveis. Trata-se de pesquisadores com 

objetivo de formular conceitos e buscar informações sobre a questão, a pesquisa qualitativa 

quando utiliza a metodologia de pesquisa-ação não se torna apenas uma coleta rápida de dados, 

mas um trabalho coletivo e longo que envolve os profissionais de todas as esferas. 

Em nosso estudo adotamos a técnica metodológica da pesquisa-ação, segue discussão 

que encaminhou ao aprofundamento analítico do problema. 

 

4.2 A Pesquisa-ação e a Pesquisa Colaborativa 
 

A investigação não foi apenas uma coleta rápida de dados, mas oportunizou na 

pesquisa um trabalho coletivo e longo que envolveu profissionais de todas as esferas, 

Supervisores Pedagógicos, Coordenadores, Professores de Língua Portuguesa, História, Arte, 

Música e Sociologia, as diversidades de formação e qualificação profissionais, os saberes e 

culturas dos pesquisadores, diferenças e experiências, fizeram com que os pesquisadores 

transformem o ambiente a partir da pesquisa-ação. 

Thiollent (2001) aponta que pesquisa-ação é um método de trabalho que envolve o 

coletivo, no qual membros de uma sociedade buscam reflexão e ação para que sejam dadas as 

respostas à determinada situação, sendo um método que se refere a um conjunto de 

procedimentos para investigar conhecimento ou ação. Trata-se de pesquisadores que se 

objetivam a formularem conceitos, buscarem informações sobre a questão e trabalharem para 

agir sobre o problema. Um dos principais objetivos da pesquisa-ação é agir, transformando o 

ambiente ao qual os sujeitos se inserem. Neste contexto, a pesquisa ação, busca transformar a 

sociedade em um ambiente mais justo a todos os autores envolvidos no processo.  
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Entretanto, a pesquisa-ação é um método de pesquisa que se apresenta inserida em 

atividades e ações sociais, educacionais ou técnicas, seus resultados devem ser construídos e 

transformados. A realidade faz parte do contexto a ser estudo, melhorado e transformado, o 

método empírico gera muito aprendizado, considerando que aprendemos fatos através das 

experiências vividas e presenciadas, para obter conclusões, contudo, a abordagem referencial 

teórica é essencial. 

Para Thiollent (2001) a pesquisa-ação é incompatível com as pesquisas de 

experimentação em laboratório, mas ao mesmo tempo também é uma forma de experimentação 

em situação real. Torna-se mais rica, pois oportuniza os pesquisadores a intervirem na situação. 

No entanto, a pesquisa-ação é um método capaz de fazer avançar o debate em torno de questões 

que fazem parte do cotidiano do pesquisador. 

Destarte, a pesquisa-ação se tornou referência metodológica em projetos e programas 

sociais de grande porte, representando assim, um grande desafio para pesquisadores que 

estavam acostumados a trabalhar com grupo de menor dimensão, Ibiapina (2008) acrescenta 

que a pesquisa-ação tendo em vista a emancipação profissional, parte de três condições básicas: 

o estudo é desencadeado a partir de determinada prática social susceptível de melhoria; é 

realizado levando-se em consideração a espiral de planejamento, ação, observação, reflexão, 

nova ação; é desenvolvido, preferencialmente, de forma colaborativa. 

Assim, para a autora, a prática pedagógica é alvo de intervenção emancipatória na qual 

os investigadores e os docentes se tomam parte do processo investigativo, rompendo com a 

tendência de os pesquisadores utilizarem a lógica da racionalidade técnica que se restringe a 

descrever e analisar o contexto da sala de aula.  

“[...] optar pela linha emancipatória significa considerar a pesquisa como instância não 

somente de intervenção e formação, mas também como procedimento de construção de saberes 

científicos”. A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores tanto em 

processos de produção de conhecimentos quanto de desenvolvimento interativo da própria 

pesquisa. “[...]Nesta perspectiva, é atividade de co-produção de conhecimentos e de formação 

em que os pares colaboram entre si com o objetivo de resolver conjuntamente problemas que 

afligem a educação”. (IBIAPINA, 2008, p. 25). 

Contudo, Thiollent (2001) e Ibiapina (2008) trazem uma preocupação quanto à falta 

de entendimento que a pesquisa-ação pode causar entre a exigência de conhecimento 

cientificamente e a expressão de interesses políticos que não são tidos como extraordinários ou 

especiais, mas sim como, simples, repetidos, ordinários e passageiros ou simplesmente 

enganosos. Sendo necessário que a pesquisa-ação não seja utilizada a serviço de propostas 



 
 
 

75 
 

populistas e por vezes, comunitaristas, deixando lideranças mais ou menos carismáticas se 

apoiarem em resultados de pesquisa e de ações para fazer prevalecer seus fins particulares 

(acesso ao poder e concentração de recursos), sempre em nome do povo ou das comunidades. 

A pesquisa-ação não visa interesses particulares, sendo necessário evitar que 

lideranças mal-intencionadas usem de resultados de pesquisa e de ações em interesses políticos 

para acesso ao poder e concentração de recursos, com falsas declarações que lutam em nome 

do povo por uma sociedade justa e igualitária, movidos pelo poder do capital, promovendo 

assim, novas formas de dominação e concentração de recursos. 

As qualidades que existem na pesquisa-ação que não estão presentes na pesquisa 

convencional deve-se ao fato de podermos obter informações geradas exatamente pela 

mobilização coletiva com a participação ativas de todos os membros, fato esse que não seria 

possível na pesquisa convencional, pois a participação dos membros é passiva. 

Nesse sentido, a pesquisa-ação reconhece que o problema nasce num contexto preciso 

de um grupo em crise, neste contexto o pesquisador não provoca, mas constata, o seu papel 

consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes ligados ao problema, por uma 

tomada de consciência dos atores do problema numa ação que se torna coletiva.  

4.3 Procedimentos Metodológicos da Coleta dos Dados 

 

Após a autorização da gestão, foram realizados os convites, o projeto foi submetido e 

aprovado pelo comitê de ética. A pesquisadora atua como Supervisora Pedagógica na 

Instituição, assim, já tinha uma proximidade com o público pesquisado, que mostrou muito 

interesse em fazer parte do projeto, o entusiasmo pela temática Currículo voltado para História 

e Cultura afro-brasileira ficou evidente. 

O projeto foi institucionalizado no Campus Colorado do Oeste, no Departamento de 

Pesquisa, correndo a Edital com conceito aprovado, tendo assim a participação de um bolsista 

que contribuiu com todas as ações do projeto. 

Um dos instrumentos da pesquisa que deu subsídio para que fosse feito a coleta de 

dados desta pesquisa foi a análise documental do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, dos planejamentos de Ensino do Professores de 

Língua Portuguesa, História e Arte/Música e das Legislações vigentes que embasam o curso. 

Luna (2002) e Ludke; André (2017) apontam que a primeira a decisão nesse processo 

é a caracterização do tipo de documento que será usado ou selecionado, pois a análise 

documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
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complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

de um tema ou problema. 

Os documentos se tornaram uma fonte de informação importantíssima, as informações 

obtidas nos documentos de forma direta e indireta, conduziram reflexões, questionamentos e 

nortearam a pesquisa trazendo muitas problematizações. 

A metodologia não tem status próprio, precisando ser definida em um contexto 

teórico-metodológico. Essencialmente, pesquisa visa a produção de conhecimento novo, 

relevante teórica e socialmente e fidedigno. Nesse contexto, a pesquisa propôs analisar de que 

forma o Currículo do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio compreende 

a questão multicultural de sua comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo a cultura afro-

brasileira, neste sentido os documentos se constituem uma importante fonte de informação.  

 Os documentos constituem uma fonte de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentam afirmações e declarações do pesquisador, sendo uma fonte “natural” de 

informação. Os documentos nesta investigação não foram apenas uma fonte de informação 

contextualizada, eles surgiram num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 

mesmo contexto.  

Ludke; André (2017, p.45) afirmam que: “[...] a análise documental indica problemas 

que devem ser mais bem explorados através de outros métodos. Além disso ela pode 

complementar as informações obtidas por outras técnicas de coleta”. Nesta investigação os 

documentos ofereceram informações que subsidiaram os outros instrumentos desta pesquisa.  

Um desses instrumentos que lançamos mão foi à entrevista semiestruturada com 

perguntas abertas. A escolha desse instrumento se deve ao fato de oportunizar ao pesquisador, 

caso necessário acrescentar questões ou modificar o instrumento entrevista, com intuito de 

favorecer a investigação conforme a problemática da pesquisa. 

As literaturas apontam duas formas de registros de entrevistas, sendo a gravação direta 

ou anotação durante a entrevista, oportunizando ao pesquisador a escolha do tipo de entrevista 

que pretende fazer, nessa investigação a pesquisadora optou pela gravação e transcrição de 

dados. 

No momento da entrevista a pesquisadora se colocou de forma empática, sem 

julgamento prévio e sem comparação de valores. Bodgan; Biklen (1994) e Ludke; André 

(2017), afirmam que o uso do gravador é muito importante na investigação por deixar o 

entrevistador mais livre para dialogar como o entrevistado, mas, aponta que pode trazer inibição 

aos participantes, timidez, desconforto devido às gravações. Contudo, com os participantes da 
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pesquisa supracitada, não se notou desconforto, devido à proximidade com a pesquisadora se 

sentiram muito à vontade e as entrevistas foram feitas de forma muito tranquila.  

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados, dentro da 

perspectiva de pesquisa, foi uma das principais técnicas desenvolvidas não apenas nas 

atividades científicas como também dando subsídios às outras atividades propostas. 

Para Ludke; André (2017), a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é 

que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem feita pode 

permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas 

de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais.  

Observamos que a entrevista com os professores possibilitou o aprofundamento de 

pontos levantados, se tornando particularmenteútil, pois atingiu informantes que não poderiam 

ser atingidos por outros meios de investigação.   

Bodgan; Biklen (1994) e Ludke; André (2017) apontam que as boas entrevistas 

produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as perspectivas dos 

respondentes, um bom entrevistador comunica ao sujeito o seu interesse pessoal, estando atento, 

acenando com a cabeça e utilizando expressões faciais apropriadas, o entrevistador poderá pedir 

uma clarificação no caso do respondente mencionar algo que lhe pareça mais estranho, 

utilizando frases como: "O que quer dizer com isso? "Não tenho a certeza se estou a seguir o 

seu raciocínio." "Pode explicar melhor?”.  

Por meio da entrevista o entrevistador estimula o entrevistado a ser específico, 

pedindo-lhe para ilustrar com exemplos alguns dos aspectos que mencionou, as entrevistas 

trazem evidências muito significativas para a pesquisa qualitativa.  

Entrevistamos no primeiro semestre do ano de 2018 sete professores que atuam no 

Instituto Federal de Rondônia Campus Colorado do Oeste. Também, utilizamos a técnica de 

grupos focais com os nove participantes da pesquisa, entre eles, professores, supervisora 

pedagógica e a Coordenadora do Núcleo de Pessoas com Necessidades Específicas e Interprete 

de Libras. 

Observamos que os grupos focais nos permitiu compreender o processo de construção 

da realidade por determinados grupos sociais, dando a possibilidade de compreender também 

práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-

se uma técnica muito importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, 

hábitos, valores, restrições, preconceitos,  linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma 
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dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do 

problema visado.  

Inicialmente planejamos o encontro, com os participantes. O ambiente foi bem 

acolhedor, assim iniciamos com as reflexões por meio das questões pré-elaboradas pelo roteiro 

do grupo focal, foram emergindo temas para reflexão como: o preconceito racial na escola e na 

sociedade, as políticas afirmativas cotas, o empoderamento negro e a educação emancipatória, 

sendo também um momento de um dos encontros destinados a avaliação do projeto de Pesquisa 

onde foi dado Voz aos participantes. 

Gatti (2005, p.11) afirma que: “A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na 

obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite também a compreensão 

de ideias partilhadas por pessoas o dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos são 

influenciados pelos outros”. Ibiapima (2008) acrescenta que o pesquisador tem o papel de 

mediador, ficando responsável por organizar e intercambiar ideias, fortalecendo o apoio mútuo 

entre pares e encorajando os professores a participar do processo dialógico.  

Neste contexto, os participantes se tornaram mais conscientes em processos reflexivos, 

preferencialmente colaborativos, que motivem o diálogo entre professores e coordenadores 

permitindo um contato e diálogo com os participantes da pesquisa, ofereceram uma boa 

oportunidade para o desenvolvimento de teorização em campo, a partir do ocorrido e do falado. 

Assim, foram mediados pela pesquisadora, com os nove participantes da seguinte maneira: 

O convite - a pesquisadora apresentou o projeto e lançou o convite para 09 (nove) 

pessoas, sendo 07 (sete) professores, das disciplinas de Língua Portuguesa, História, 

Arte/Música e Sociologia, Supervisora Pedagógica e a Coordenadora do Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais, todas as pessoas que foram convidadas 

aceitaram participar da pesquisa. A escolha dos professores deve-se ao falto do Currículo 

evidenciar que a temática história e Cultura afro-brasileira deverão ser trabalhadas nessas 

disciplinas.  

O convite aconteceu em uma quarta feira período vespertino que é um horário 

destinado para essa finalidade, foi falado sobre os termos de consentimentos, expondo o 

conteúdo e explicando que caso aceitassem a participar da pesquisa, poderiam desistir a 

qualquer momento e que todos os dados da pesquisa seriam mantidos em sigilo e armazenados 

no computador particular da pesquisadora, foi um momento para tirar as dúvidas e fazer 

explanação sobre o projeto.  

a) Depois do aceite foi encaminhado os termos aos docentes, Supervisora pedagógica 

e Coordenadora do NAPNE para serem assinados; 
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b) Depois dos devidos termos assinados foi marcado o primeiro encontro do grupo 

focal com os participantes, todos os que foram convidados aceitaram participar da 

pesquisa, 3 (três) professores de Língua Portuguesa, 1 (uma) professora de História, 

1 (uma) professora de Sociologia, 1 (uma) professora de Arte, 1(um) professor de 

Música, 1 (uma) Supervisora Pedagógica, a Coordenadora do NAPNE, totalizando 

9 (nove) pessoas, além da pesquisadora e do aluno bolsista. 

c) Os encontros aconteceram no próprio Campus Colorado do Oeste, em sala 

reservada, em horário previamente agendado, foram utilizadas as quartas-feiras, no 

horário vespertino. No total ocorreram dois encontros de grupo focal. 

Para Gatti (2005) os grupos focais permitem aos pesquisadores compreenderem o 

processo de construção da realidade por determinados grupos sociais, dando a possibilidade de 

compreender também práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e 

atitudes, constituindo-se uma técnica muito importante para o conhecimento das 

representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e 

simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham alguns traços 

em comum, relevantes para o estudo do problema visado.  

Nesta perspectiva, o trabalho com grupos focais oportunizou o desenvolvimento de 

teorizações em campo, a partir do ocorrido e do falado, a participação num processo de grupo 

focal nos propiciou um momento de desenvolvimento para os participantes, tanto nos aspectos 

comunicacionais, como nos cognitivos e afetivos. 

As gravações dos grupos focais conduziram a produção de um documentário sobre o 

caminho percorrido na pesquisa, desta forma os debates com o público pesquisado e o 

planejamento para intensificar as discussões com os alunos e sala de aula foi o caminho para a 

pesquisa ação. 

As gravações para o documentário foram muito significativas para a pesquisa, a 

imagem, as colocações, as emoções e aproximação dos envolvidos foram relevantes. A 

pesquisadora e mediadora conduziu as discussões de forma simples, todos se sentiram muito à 

vontade para expressar suas opiniões. 

Gatti (2005) aponta que a gravação em vídeo tem suas qualidades, oportuniza a 

verificação imediata de quem está falando com quem, e pode trazer à lembrança, a partir de 

imagens, de algumas emoções que estiveram presentes em um dado momento, além de 

possibilitar analisar o clima entre os participantes. 

Diante das experiências vivenciadas nessa investigação, percebemos que a pesquisa 

científica é um grande desafio para todos os envolvidos, pois necessita de um autocontrole sobre 
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as emoções, de um cuidadoso e detalhado planejamento, de conhecimento metodológico e 

inteligência para ver os detalhes e respeitar o tempo necessário para a pesquisa, pois as vezes 

parece que precisamos de um longo tempo e muitas vezes questionamos a nossa capacidade 

para concluí-la ou ser capaz de transformar uma realidade através do coletivo instigado pela 

pesquisa ação. 

Para registro de todos esses detalhes da pesquisa utilizamos o diário de campo que se 

tornou um instrumento importantíssimo durante toda a investigação, não só como uma forma 

de registro, mas também de reflexão sobre todas as fases da pesquisa. 

Bodgan; Biklen (1994), Barbier (2004) eLudke; André (2017), apontam que o diário de 

campo é um instrumento de investigação, no qual os pesquisadores anotam o que sentem, o que 

pensam e as suas meditações. Neste contexto, o relato escrito daquilo que o investigador ouve, 

vê, experiência e pensa no decurso da recolha refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo.  

Nos estudos de observação participante todos os dados são considerados notas de 

campo, incluindo as notas de campo, as transcrições de entrevistas, os documentos oficiais e 

imagens que fizeram parte dessa investigação.  

Depois das análises dos documentos, términos das entrevistas e grupos focais, 

utilizamos o diário de campo, para anotação de todas as percepções sobre os encontros. O diário 

de campo foi feito no Drive do computador, que se tornou um instrumento importantíssimo que 

contribuiu significativamente para a pesquisa. 

Observamos que em praticamente todos os instrumentos planejados foi necessário a 

flexibilização da pesquisadora, com cuidado para não sair do foco do problema e objetivos 

propostos na pesquisa, mas, ao mesmo tempo, apreendendo, adaptando e tornando os 

instrumentos ainda melhores e mais eficientes com a participação do coletivo. 

Observamos nessa investigação que a coleta de dados com o objetivo de obter 

informações vai além do planejado, do esperado e do desconhecido, utiliza-se os sentidos e 

emoções na obtenção de determinados aspectos da realidade e na transformação de 

pensamentos que não somos sujeitos capazes de transformações.  

A pesquisa qualitativa não é apenas ver, ouvir, falar, analisar é fazer parte dos fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar. Por meio das pesquisas as Instituições de ensino se tornam 

um espaço essencial para inclusão da comunidade escolar, para práticas de respeito, aceitação 

da diferença, e averiguação das diversidades culturais como elemento fundamental da 

emancipação social. 
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Abordamos a seguir os procedimentos para análise dos dados, análise de conteúdo, 

baseada nos preceitos de Bardin (1977) que deram subsídio para a análise dos dados da 

investigação. 

4.4 Procedimentos da Análise dos Dados 

Nessa investigação, utilizamos a análise de conteúdo com base na literatura de Bardin 

(1977). A autora afirma que por meio da enumeração temática, é possível observar em um texto, 

o levantamento das atitudes (qualidades, aptidões) psicológicas aconselhadas ou 

desaconselhadas, que o leitor deve atualizar ou afastar de modo a poder chegar aos seus fins. 

Dessa forma, para fazermos um estudo do código, são necessárias: Convenções – Quanto ao 

vocabulário; O número total de palavras presentes ou suas ocorrências; O número total de 

palavras diferentes do vocabulário utilizado pelo autor da mensagem, e o número médio de 

repetições que ocorre no mesmo. 

Nesta pesquisa nos servimos da análise temática, ou seja, utilizamos a contagem de 

um ou vários temas ou itens de significação, em uma unidade de codificação já previamente 

determinada, as categorias foram surgindo com as contagens das repetições que apareciam na 

análise de dados. Observamos em Bardin (1997) e constatamos na análise de dados que o 

reagrupando as diferentes atitudes podem estabelecerem um quadro geral representativo dos 

valores e qualidades individuais, presentes no texto. 

Bardin (1997) aponta para informações indecifráveis que exigem um cuidado maior 

com a interpretação, pois algumas vezes tem duplo sentido, assim, a significação profunda só 

pode surgir depois de uma observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Em um 

conteúdo a ser analisado, muitas vezes o discurso aparente é simbólico e polissêmico, isso faz 

com que se esconde um sentido que convém desvendar. 

Destarte, durante essa investigação em muitos momentos desenvolvemos uma leitura 

minuciosa sobre um texto, observando os detalhes do que a mensagem queria passar, com 

algumas reflexões para o entendimento do conteúdo. Essas leituras minuciosas foram elementos 

necessários, que contribuíram significativamente para a análise de dados e para e para 

identificação das categorias. 

Observamos durante as entrevistas e grupos focais que os participantes da pesquisa 

não manifestam suas concepções só por meio de falas e ações, mas, fica implícita em suas 

colocações que   o pesquisador deverá ter um olhar mais cuidadoso para perceber o conteúdo, 

que às vezes não é tão evidenciado. Nesse contexto, para análise de conteúdo faz-se necessário, 

técnicas variáveis.   
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Bardin (1997, p.31) aponta que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, não se tratando apenas de um instrumento, mas, de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto às comunicações. 

Constatamos que na pesquisa qualitativa muitas vezes não conseguimos trabalhar com 

as hipóteses iniciais, no entanto aos poucos foram sendo desveladas no discurso e 

comportamentos dos sujeitos da pesquisa.  A análise de conteúdo em muitos momentos se 

tornou uma análise dos significados, embora em outros momentos se tornasse a análise dos 

procedimentos, principalmente nos grupos focais, analisamos os conteúdos, voltados para a 

temática, mas aglomerado a imagem que era evidenciada,  

Neste contexto, observamos que o tempo para análise de dados é um fator indefinido, 

pois muitas vezes necessitamos de um novo olhar para os dados durante análise, com cuidado, 

reflexões e cautela, e sempre que isso acontecia novos detalhes iam surgindo e as categorias 

ficavam mais evidentes, 

Conforme os preceitos de Bardin (1997) a análise de conteúdo é entendida como um 

conjunto de procedimentos metodológicos, nesse sentido consideramos a análise de diferentes 

fontes de conteúdo, o trabalho com gravações e imagens, a análise verbal, gestual, silenciosa, 

figurativa, documental foi considerada, em diversos momentos ponderamos o rigor da 

objetividade e também a destreza da subjetividade. 

A análise de conteúdo se tornou uma técnica que exigiu uma capacidade considerável 

de interpretação, assim, o crescimento da pesquisadora quanto ao campo da pesquisa foi 

evidenciado e relatado pelos participantes.  

Vale ressaltar também a necessidade de dedicação, as adaptações, aprendizagens, 

paciência, de todos os participantes da pesquisa, assim, foi-se despertando no grupo uma boa 

percepção, e criatividade, prática resultado de um longo trabalho de discussão, problematização 

e debates, podemos concluir que aprendemos juntos, exercitando. A categorização não foi tarefa 

fácil, aprendemos a definir as categorias e técnicas de análises de dados por meio do processo.  

Bardin (1997) aponta que a fase inicial na qual se desenvolve a sistematização das 

ideias iniciais colocadas pelo quadro do referencial teórico, é o começo para estabelecer os 

indicadores para a interpretação das informações coletadas, mas alerta que a leitura geral do 

material definido para a análise é essencial e direcionadora para a categorização. 

As técnicas utilizadas para categorização dessa investigação, a saber: transcrição de 

todo material coletado na pesquisa, leitura cuidadosa do material e do conteúdo do diário de 

bordo, pode-se fazer uma organização do material a ser analisado, considerando que o 
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referencial teórico tinha sido produzido antes e durante a coleta de dados. Essa sistematização 

inicial foi essencial para que as análises fossem realizadas. Bardin (1997), a autora aponta a 

necessidade de efetuar novamente um contato com documentos da coleta de dados. 

Essa leitura inicial foi um momento riquíssimo, de reler os textos transcritos, ouvir 

novamente as gravações e analisar as anotações no diário de campo, assim os textos e 

documentos para análise foram selecionados.  

Observamos em Bardin (1977) a necessidade da releitura dos dados de forma 

cuidadosa e incansável, para a autora esse momento é riquíssimo para iniciar a categorização 

dos dados. Nesse contexto a pesquisadora separou os componentes constitutivos do material, 

mas todo o material foi salvo, para não correr o risco de não observar alguns elementos que 

podem ser importantes para fazer a análise final. 

Em seguida, após essa cuidadosa fase inicial fizemos uma análise minuciosa do 

material coletado, selecionado as palavras chaves, reagrupando frases que se repetiam, 

classificando as informações em categorias ou temáticas.  

Para Bardin (1977) essa fase de codificação seria como o recorte das informações, 

onde se separa termos e palavras que se repetem e trabalha com a enumeração, mas necessita 

ter uma base em regras precisas sobre as informações textuais, previstas nas características do 

conteúdo. 

Neste contexto a partir dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas, análise 

documental e grupos focais tornou-se possível a formulação das categorias a posteriori, por 

meio dos registros das palavras ou frases-chave, que se repetiam, as opiniões expressadas nas 

entrevistas e grupos focais, e também nos textos de documentos analisados como o Projeto 

Político Pedagógico e as legislações, vale ressaltar que as anotações no diário de campo foram 

fundamentais nesse momento. 

Sobre a óptica dos preceitos de Bardin (1997) foram encontradas as categorias que 

subsidiaram a pesquisa, em cada categoria foi realizada uma pequena síntese dos parágrafos 

para realização de uma primeira categorização, que foram agrupadas conforme o tema, ficando 

assim definidas, a saber:  

A seção 6, intitulada “O Currículo e as Manifestações das diversidades Culturais: 

realidade revelada quanto a história e a Cultura afro-brasileira” apresenta e analisa as categorias 

criadas a priori e posteriori por meio dos dados, são as seguintes:  Categoria 1: Formação 

Docente, Categoria 2: A Reinvenção da Prática Pedagógica, Categoria 3: O currículo e a 

Diversidade Cultural, Categoria 4:  Currículo Oculto, Categoria, Categoria 5: O 

Reconhecimento como Negro, Categoria 6: O Empoderamento Negro, Categoria 7: O 
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Preconceito racial, Categoria 8: Políticas afirmativas - cotas, Categoria 9: Legitimação da 

ideologia dominante, Categoria 10: A educação emancipatória: O caminho para desconstruir a 

visão racista, Categoria 11: A Avaliação do projeto de Pesquisa: A Voz dos participantes. 

Com o objetivo de manter sigilo e não identificar os participantes da pesquisa usamos 

nomes fictícios, tais como: Viviane, Pedro, Joana, José, Paula, Fernanda, Marta, Mariana e 

Ivani. Sendo 7 (sete) professores, uma Supervisora Pedagógica e uma Intérprete de Libras que 

ocupa a função também de coordenadora do NAPNE (Núcleo de Atendimento à Pessoas com 

Necessidades Específicas). O quadro abaixo faz uma apresentação dos participantes da 

pesquisa. 

 

Quadro 1: apresentação dos participantes da pesquisa 

 
Nome 

fictício 

Tempo de atuação 

na educação 
Formação 

01 Fernanda 6 anos Graduada em Ciências Sociais, Mestre em Ciência Política.  

02 Ivani 8 anos Pedagoga, Especialista em Gestão, Orientação e Supervisão com 

ênfase em psicopedagogia.  

03 Joana 12 anos Graduada em Artes Visuais, Especialista em Docência no 

Ensino Superior.  

04 José 27 anos Graduado em Letras e Música, Mestre em letras e Doutorando em 

Educação.  

05 Mariana 11 anos Pedagoga, Especialista em Libras. 

06 Marta 11 anos Graduada em Letras, Especialista em Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa, Mestranda em Educação. 

07 Paula 10 anos Graduada em Letras, Pós-Graduada em Arte aplicada à educação 

e Ensino de Português, Literatura e Redação.  

08 Pedro 22 anos Graduado em Letras, Especialista em   

Estudos Linguísticos e Literários, Mestre em Educação. 

09 Viviane 5 anos Graduada em História, especialista em Gestão e Liderança 

Educacional e Educação Inclusiva, Mestre em História.  

FONTE: arquivo pessoal da pesquisadora/2018 

 

Foram criadas as categorias, por meio dos dados das entrevistas semiestruturadas e 

dos grupos focais com docentes, Supervisora Pedagógica e Coordenadora do Núcleo de 

Atendimento de Pessoas com Necessidades Específicas -NAPNE. Por meio dos dados obtidos, 

observamos nas colocações dos participantes a recorrência de frases e palavras-chaves. Assim, 
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foram selecionadas e agrupadas em categorias, que serão apresentadas e discutidas a seguir com 

base do referencial desta investigação. 
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5 CURRÍCULO E SUAS IMPLICAÇÕES QUANTO A HISTÓRIA E A 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA - IFRO 
 

 

Apresentamos nessa seção, o locus da pesquisa, com um breve histórico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO pontuando algumas 

especificidades do Campus Colorado do Oeste. Realizamos uma análise da proposta curricular 

do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, das entrevistas e grupos focais 

com os docentes sob a ótica do referencial teórico para embasamento do processo de 

categorização da pesquisa. 

Descrevendo todo o planejamento de um projeto interdisciplinar entre as disciplinas 

de Língua Portuguesa, História e Arte com as atividades que foram desenvolvidas com os 

alunos. Como produto final foi produzido um documentário que será descrito nesta seção. 

Para análise de conteúdo utilizamos a análise da temática, evidenciada na obra de 

Bardin (1977).  Sendo a análise apresentadas em oito categorias que transitam pelo Currículo 

voltado para a Diversidade Cultural. 

Abordamos a seguir o Locus da Pesquisa com uma breve apresentação do Instituto 

Federal de Rondônia Campus Colorado do Oeste. 

 

5.1 O Instituto Federal de Rondônia - IFRO Campus Colorado do Oeste 

 

A pesquisa foi realizada no âmbito do Instituto Federal de Rondônia Campus Colorado 

do Oeste, no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, com professores de 

Língua Portuguesa, História, Arte/Música e Sociologia, Supervisora Pedagógica e a 

Coordenadora do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE.  

Os dados desta investigação foram coletados entre dezembro de 2017 a novembro 2018.  

A opção pela escolha do público deve-se ao fato do currículo do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio evidenciar que a temática história e cultura afro-

brasileira deverá ser trabalhada nas disciplinas de História, Língua Portuguesa e Arte, segundo 

a legislação em vigor. 

Como instrumentos metodológicos utilizamos a análise documental do Projeto 

Pedagógico do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, análise dos 

planejamentos de ensino dos docentes e das Legislações; entrevistas e grupo focal.  

O Instituto Federal de Rondônia conta com 09 (nove) Campi: Campus Ariquemes, 

Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho Zona Norte, Porto Velho Calama, Jarú 
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e Colorado do Oeste, objeto desta investigação, que oferece o curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio, Diurno/Integral, com 16 (dezesseis) turmas e 545 (cinquenta e 

quarenta e cinco) alunos; o Curso subsequente Técnico em alimentos, noturno, com 01 (uma) 

turma e 16 (dezesseis) alunos. 

Ofertando também cursos de graduação no ensino superior, sendo: Licenciatura em 

Ciências Biológicas, noturno, 04 (quatro) turmas e 127 (cento e vinte e sete) alunos; Tecnólogo 

em Gestão Ambiental, noturno, com 03 (três) turmas e 63 (sessenta e três) alunos; Bacharelado 

em Engenharia Agronômica, integral com 09 (nove) turmas e 239 (duzentos e trinta e nove) 

alunos e Bacharelado em Zootecnia, integral, com 03 (três) turmas e 89 (oitenta e nove) alunos. 

 

Figura 2: imagem da fachada do Campus Colorado do Oeste 

 
FONTE: IFRO /CCOM - Coordenação de Comunicação e Eventos- NeirimarCoradini 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, foram criados por meio da 

Lei 11.892 de 2008, com objetivo de constituir um novo modelo de instituição de educação 

profissional e tecnológica que visa responder de forma eficaz, às demandas crescentes por 

formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos 

arranjos produtivos locais.  

O IFRO surgiu como resultado da integração da Escola Técnica Federal de Rondônia 

de Porto Velho com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. Na atualidade, o 
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Campus Colorado do Oeste vem desenvolvendo suas atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, com o objetivo da formação integral do aluno, e também atender ao desenvolvimento 

local, integrando o trabalho, a ciência e a tecnologia. 

 

Figura 3: imagem aérea do Campus Colorado do Oeste  

 
FONTE: arquivo do IFRO - imagem aérea – Hedi Minin. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996 afirma que a Educação 

Profissional Tecnológica deve estar articulada ao ensino médio a fim de promover a formação 

humana integral do homem, sendo que trabalho, ciência, tecnologia e cultura apresentam-se de 

maneira inseparáveis, ligadas e intrínsecas. 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso do Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio - PPC (2018), desde a sua criação, a instituição vem passando por muitas 

modificações, o que implica em uma reflexão permanente sobre os currículos dos cursos 

oferecidos e sua perspectiva para a oferta de uma educação de qualidade que atenda a todos, 

considerando as diversidades culturas e as necessidades específicas que fazem parte da 

Instituição.  

Natividade; Medeiros (2013) apontam que o Projeto Político Pedagógico das 

instituições escolares se tornam um instrumento teórico metodológico a ser disponibilizado, 

reconstruído por aqueles que desejam efetivamente mudanças no contexto educacional, pois 

define a identidade das escolas e os objetivos que as escolas pretendem alcançar. 
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Observamos que as discussões voltadas para o Projeto Político Pedagógico nas 

unidades escolares se tornam um mecanismo riquíssimo de luta pela democracia, considerando 

que nos dias atuais as decisões curriculares não podem ficar centralizadas somente na mão do 

diretor. Para alcançar a qualidade no processo de ensino e aprendizagem as escolas devem 

buscar a autonomia e o trabalho coletivo.  

Neste contexto, segue uma análise do Projeto Pedagógico do Curso que tem por 

finalidade atender o objetivo específico, “Investigar o Projeto Pedagógico do Curso Técnico 

em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio em atendimento à questão multicultural, 

especificamente a cultura afro-brasileira”. 

5.1.1 O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

já passou por quatro reformulações, sendo que a última delas a utilizada em nossa análise , foi 

aprovado pelo Consup  por meio da Resolução nº 7, de 13 de  fevereiro de 2017, embasada na 

atual política do Ministério da Educação - MEC, a saber:   Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB; Decreto nº 5.154/2004, que define a articulação entre a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e o Ensino Médio e também nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2004) definidas pelo Conselho Nacional de Educação Profissional Técnica para o 

Ensino Médio. 

As justificativas para as reformulações do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio são voltadas para atender as demandas da sociedade 

e adequações às legislações. 

Natividade; Medeiros (2013) afirmam que para construirmos um bom Projeto Político 

Pedagógico precisamos atender as demandas sociais, assim, faz-se necessário um bom 

planejamento pautado na intencionalidade, no que a escola tem e onde a escola quer chegar, 

alguns questionamentos devem ser feitos principalmente, qual o tipo de cidadão que temos e 

que tipo de cidadão queremos deixar para a sociedade? 

Nesse contexto, o Projeto Pedagógico do Curso evidencia que o perfil do técnico em 

agropecuária é ter habilidade e desempenhar atividades voltadas para a produção de alimentos, 

aprendendo a manusear a terra sem agredir o meio ambiente e ao mesmo tempo valorizando o 

homem e seu trabalho.  

Destarte, o aluno ao concluir o curso será habilitado para manejar, de forma sustentável, 

a fertilidade do solo e os recursos naturais, além de planejar e executar projetos ligados a 
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sistemas de irrigação e uso da água e aprender a fazer a seleção e aplicação de insumos 

(sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e 

vacinas). 

O Técnico em Agropecuária poderá dar suporte ao desenvolvimento de estratégias para 

reservas de alimentação animal e recursos minerais, além de realizar atividades de produção 

com sementes e mudas, transplantio e plantio, colheita e pós-colheita, entre outras atividades 

rurícolas. 

O Curso conta com alojamentos femininos e masculinos para 160 alunos, oriundos dos 

municípios do Estado de Rondônia e do Mato Grosso, oferecendo uma infraestrutura com 

laboratórios de informática estruturados com computadores conectados à internet e interligados 

em rede, no-breaks, impressoras, projetor multimídia, e laboratórios para atividades específicas. 

O quadro a seguir apresenta detalhadamente as descrições das unidades específicas para 

a complementação dos estudos no processo ensino-aprendizagem e os laboratórios do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado. 

 

Quadro 2: apresentação das Unidades Educativas de Produção. 

Laboratório Descrição e objetivos 

Unidades Educativas de 

Produção de Zootecnia. 

As Unidades Educativas de Produção de Zootecnia objetivam-se a 

realização, acompanhamento, orientação e avaliação do desempenho dos 

alunos em atividades técnico-educativas de criação, reprodução e manejo 

de animais. 

Unidades Educativas de 

Produção de Agricultura  

As Unidades Educativas de Produção de Agricultura objetivam-se a 

elaboração e execução de projetos técnico-educativos implantados e 

desenvolvidos sob orientação docente, incluindo-se a comercialização de 

produtos. Nas aulas práticas os alunos aprendem a lidar com a agricultura, 

cultivo e plantações.  

Unidade Educativa de Produção: 

Agroindústria 

Unidade Educativa de Produção de Agroindústria permite a elaboração, 

execução e acompanhamento de projetos técnico-educativos em atividades 

de abate (frangos, suínos, bovinos), higienização do abatedouro, elaboração 

de defumados e embutidos, obtenção de leite de qualidade, elaboração de 

produtos lácteos (manteiga, iogurte, doce de leite, leite condensado, 

queijos), processamento e conservação de produtos vegetais (compotas, 

geleias, licores, extratos, conservas).  

Laboratório de Solos 
Análises de solos, referentes a nutrientes, textura, conformação e outras 

características.  

Laboratório Multidisciplinar de 

Física e Matemática 

Estruturado com o objetivo de possibilitar a implementação de atividades 

práticas com uso de tecnologia moderna, consolidando, teoria e prática.  

Laboratório Multidisciplinar de 

Biologia e Química 

Estruturado a para atender os componentes curriculares de Química e 

Biologia do Curso Técnico em Agropecuária, possibilitando a 

implementação de atividades práticas, consolidando assim, teoria e prática.  
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Laboratório de Análise físico, 

químico e microbiológicos de 

alimentos 

Estruturado para atender os componentes curriculares da disciplina 

Processamento de Alimentos com objetivo de consolidar teoria e prática. 

Laboratórios de 

Informática 

São dois laboratórios de Informática, com objetivo de possibilitar aos 

alunos o do computador como ferramenta para realização de pesquisas, 

estudos e atividades inerentes às disciplinas e conteúdos trabalhados. 

Oficina Didática de 

Mecanização Agrícola 

Objetiva reparos e manutenções das máquinas e implementos agrícolas, que 

conta com oficina mecânica equipada com ferramentas diversas. 

FONTE: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio- PPC/2018 

 

As Unidades de produção funcionam como um apoio pedagógico para o 

desenvolvimento das aulas práticas. Observamos no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Agropecuária 2018, que as disciplinas da área técnica apresentam um percentual de aulas que 

devem ser desenvolvidas nos laboratórios e nos setores de produção, assim a instituição oferece 

os recursos necessários para as atividades docentes. 

5.1.2 A Proposta Curricular 

 

O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio organiza-se em 

itinerários formativos envolvendo disciplinas de três núcleos: Núcleo Básico de Formação do 

Técnico (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias) e Núcleo Específico do Curso 

(Disciplinas profissionalizantes) e o Núcleo Complementar (Prática Profissional 

Supervisionada). Contanto com um quadro de 87 (oitenta e sete) professores. 

Sacristán (2008, p.28) afirma que: 

A organização do sistema escolar por níveis e modalidades, seu controle, a formação, 

a seleção e a nomeação do professorado, a seletividade social através do sistema, a 

igualdade de oportunidades, a avaliação escolar, a renovação pedagógica do mesmo, 

os métodos pedagógicos, a profissionalização dos professores, etc. relaciona-se com 

a organização e desenvolvimento escolar. 

 

Em análise à proposta curricular da nova BNCC (2018) identificamos que as 

organizações curriculares do ensino médio são baseadas em cinco itinerários formativos: 

Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Formação Técnica e Profissional.  

Assim, faz-se necessário o seguinte questionamento: como serão organizados os 

currículos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio nesse contexto? A nova BNNC, não 

cita o currículo integrado para o ensino médio, apresenta a educação profissional como sendo 

um dos cinco itinerários formativos, podendo ser escolhido pelo aluno. 



 
 
 

92 
 

O quadro abaixo demonstra os eixos formadores do Curso Técnico em Agropecuária na 

atualidade, apresentando um currículo integrado, com educação integral. 

 

Quadro 3: apresentação dos núcleos de formação do curso 

Base 
Núcleos de 

Formação 
Dimensão Disciplinas/Atividades 

Formação 

Geral 

Linguagens, 

Códigos e Suas 

Tecnologias 

A estrutura e a natureza 

das linguagens e sua 

aplicação no mundo 

global. 

Arte 

Educação Física 

Informática Básica 

Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira 

Língua Estrangeira Moderna: Inglês 

Língua Estrangeira Moderna: 

Espanhol 

Ciências humanas e 

suas tecnologias 

A relação do sujeito com 

o tempo, o espaço, os 

acontecimentos e a vida 

pessoal e coletiva. 

Filosofia 

Geografia 

História 

Sociologia 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias 

A construção do saber 

lógico como elemento de 

interpretação e 

intervenção na realidade. 

Biologia 

Física 

Matemática 

Química 

Formação 

Profissional 

Instrumentalização 

e desenvolvimento 

da competência 

técnica 

O sujeito e a construção 

do conhecimento técnico 

aplicado ao setor 

tecnológico. 

Construções e Instalações Rurais 

Irrigação e Drenagem 

Manejo Fitossanitário 

Mecanização Agrícola 

Processamento de Alimentos 

Produção Animal 

Produção Vegetal 

Solos 

Topografia  

Efetivação dos 

processos de 

gerenciamento e 

aplicação dos 

conceitos da 

profissão 

Normatização da ação 

humana, coletiva e 

responsável do Técnico. 

Empreendedorismo 

Extensão Rural 

Gestão Agropecuária 

Legislação e Políticas Agropecuárias 

Ação e produção: 

sustentáculos da 

prática profissional 

do Técnico em 

Agropecuária 

A construção da prática 

profissional e a 

intervenção na sociedade. 

Orientação para Prática Profissional e 

Pesquisa 

Prática Profissional Supervisionada 

(PPS) 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Atividades transcendentes 

A amplitude do trabalho 

educativo junto à 

sociedade rondoniense 

Visitas técnicas, jogos, mostras, 

seminários, olimpíadas, pesquisa, 

extensão, atividades laboratoriais e 

outras. 

FONTE: quadro apresentado pelo Projeto Pedagógico do Curso- PPC/2018. 
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O Curso atende a Base Nacional Comum Curricular, integrando-se ao núcleo 

diversificado por meio das estratégias de aplicabilidade, que envolvem exercícios, discussões, 

experimentações, testagens e outras estratégias de trabalho.  

Veiga (1998) aponta que a escola é um lugar fundamental para reflexões e avaliações 

dos projetos educativos, e as implicações e conflitos são necessários para a organização do 

trabalho pedagógico, assim é fundamental que as instituições de ensino assumam suas 

responsabilidades, mas para isso necessitam que as esferas públicas lhe ofereçam as condições 

necessárias para o processo. 

Observamos no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária (2018, p. 23) 

que o objetivo do curso “é promover ao aluno, conhecimento, saberes e competências 

necessárias para o exercício da cidadania em conjunto com os fundamentos científico-

tecnológicos, sócio históricos e culturais relacionados às cadeias produtivas agrícolas, pecuárias 

e agroindustriais no âmbito regional e nacional”. 

Como estrutura física o Campus Colorado do Oeste conta com: 29 (vinte e nove) salas 

de aula, sala para professores, biblioteca, centro de convenções, auditório, 2 (dois) 

miniauditórios, sala de reunião, 2 (duas) salas para coordenações de curso, direção de ensino, 

departamento de ensino, pesquisa e extensão, núcleo pedagógico, departamento de assistência 

ao educando, departamento de pesquisa, inovação e sala para pós-graduação. 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuário Integrado ao Ensino Médio 

(2018, p. 7) apresenta que a Missão é promover educação científica e tecnológica de excelência 

no Estado de Rondônia voltada à formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 

e a sustentabilidade da sociedade.  

Natividade; Medeiros (2013, p. 8) afirma que: 

O projeto político pedagógico é dividido em três dimensões, a dimensão pedagógica 

que aborda a visão, valores e missão da escola, os subprojetos, o currículo, a avaliação 

do processo ensino aprendizagem, suporte ao corpo docente, entre outros, a dimensão 

comunitária que aborda a participação de toda a comunidade escolar no processo 

educativo da escola e a dimensão administrativa que aborda as questões relacionas a 

parte financeira, dos funcionários, dos horários, enfim a parte mais burocrática da 

escola. Com cada uma dessas dimensões bem definidas e bem trabalhadas o PPP 

torna-se abrangente a todos os setores da escola, considerando sempre que o foco 

principal da Unidade Escolar é o desenvolvimento pleno do aluno.  

 

Apresentando como valores do Instituto o compromisso ético com responsabilidade 

social, o respeito à diversidade, à transparência, à excelência e à determinação em suas ações, 

em consonância com os preceitos básicos de cidadania e humanismo, com liberdade de 

expressão e atos consonantes com os preceitos da ética pessoal e profissional, com os 
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sentimentos de solidariedade, com a cultura da inovação e com os ideais de sustentabilidade 

social e ambiental. Veiga (1998, p. 11) afirma que: 

[...] o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de 

ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida 

arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento 

de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola. 

 

Nesse sentido, o Projeto Pedagógico de uma instituição de ensino significa uma 

direção, um caminho que evidencia quais os objetivos que a escola busca alcançar. Sendo uma 

ação que deve ser construída em conjunto, com todos os membros da comunidade escolar, com 

responsabilidades e compromissos que sempre devem ser definidos coletivamente.  

Para o Curso Técnico em Agropecuária o Projeto Pedagógico o Projeto Pedagógico 

apresenta o Núcleo Específico composto por disciplinas específicas do currículo (apresentamos 

no quadro abaixo), as disciplinas consolidam a formação dos estudantes para o trabalho, mas 

sem perder de vista a preparação para a vida em sociedade. O Núcleo Complementar contempla 

a Prática Profissional Supervisionada, a vivência do aluno conforme competências adquiridas 

e da formação pretendida, para prover experiências mais intensivas e específicas em situações 

reais de trabalho. 

Veiga (1997, p,12) acredita que “[...] todo projeto pedagógico da escola é, também, 

um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 

interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com 

a formação do cidadão para um tipo de sociedade”. 

Observamos que a função do Projeto Pedagógico para uma instituição de ensino, acaba 

tendo uma significação indissociável que o coloca em um processo permanente de reflexão e 

discussão dos problemas e conflitos da escola, se tornando um campo de pesquisa para buscar 

alternativas visando à efetivação de sua intencionalidade, que se torna em constante construção 

e transformação. 

Aplle (2008) aponta a necessidade das organizações curriculares transformarem o 

conhecimento aberto e o conhecimento curricular em produtos sociais e históricos, pois, por 

essa viés a instituições de ensino serão capazes de formarem cidadãos capazes de questionarem 

os critérios de validade e de verdades de tudo o que utilizem. 

No entanto as discussões curriculares devem estar sempre em uma vivência 

democrática com a participação de todos os membros da comunidade escolar para o exercício 

da cidadania, sendo uma dimensão política, mas, ao mesmo tempo pedagógica. 
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Natividade; Medeiros (2013) afirmam que na atualidade, se fala muito sobre gestão 

democrática e elaboração do Projeto político pedagógico (PPP) na educação, mas, na prática, 

as escolas ainda não realizam uma discussão sobre estas temáticas e tão pouco separam tempo 

para elaboração e implementação do documento. 

No Campus Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária, observa-se que 

falta ser fortalecida essa discussão com toda a comunidade escolar, pois a proposta evidencia 

que a reformulação foi discutida inicialmente por uma comissão com dois representantes de 

cada Campus na Reitoria, os representes faziam reuniões e discutiam com a equipe docente, 

mas pais e alunos não participaram desse processo. As organizações curriculares são essenciais 

à pratica docente, contudo, o professor tem a decisão política de buscar e cumprir a proposta 

pedagógica aprovada na Instituição. 

Hahn; Machado (2001) acredita que a participação dos pais e alunos nas discussões do 

Projeto Político Pedagógico são fundamentais para o processo educativo, pois na tentativa, de 

acabar com a rotina do mundo interno da instituição, a maior obrigação da escola é educar, 

assim a educação se torna um dos fatores responsáveis pela transformação e evolução da 

sociedade. Neste contexto, precisa dar a sua contribuição, pois ajudam os alunos a perceberem 

e defenderem seus direitos perante a sociedade. 

Neste contexto, a elaboração e reformulação do Projeto Político Pedagógico, deve ser 

um momento democrático, que envolve toda a comunidade escolar, sendo um momento de 

ouvir as demandas sociais, de relacionar significados aos conteúdos que são estudados na 

escola. O quadro abaixo demonstra a matriz curricular do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio demonstrando todas as disciplinas que compõem o curso: 

 

Quadro 4: a matriz curricular  

 

MATRIZ CURRICULAR 
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

CAMPUS COLORADO DO OESTE 

LDB 9.394/96, art. 24; Resoluções 2 e 6/2012 do Conselho Nacional de Educação  

Carga horária total dimensionada para 40 semanas e 200 dias letivos anuais 

Duração da aula: 50 minutos 

Núcleos DISCIPLINAS 

AULAS 
SEMANAIS POR 

ANO LETIVO 
Horas-

aula 
Teórica 

Horas-
aula 

Prática
* 

Total 
Horas-

aula 

Total  
Horas

-
relógi

o 
1º 2º 3º 

Núcleo 
Básico 

de 

Linguagens, 
Códigos e suas 

Tecnologias 

Arte 1 1  80   80 66,7 

Educação Física 2 2 2 240  240 200 

Informática Básica 2   40 40 80 66,7 
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Formaç
ão 

Comu
m 

Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira 

3 3 3 360  360 300 

Língua Estrangeira 
Moderna: Inglês 

1 2  120  120 100 

Língua Estrangeira 
Moderna: Espanhol 

 1 2 120   120 100 

Ciências Humanas e 
suas Tecnologias 

Filosofia 1 1 1 120   120 100 

Geografia 2 2  160   160 133,3 

História  2 2 160  160 133,3 

Sociologia 1 1 1 120   120 100 

Ciências da 
Natureza e suas 

Tecnologias 

Biologia 2 2 1 200  200 166,7 

Química 2 1 2 200  200 166,7 

Física 2 2 1 200  200 166,7 

Matemática e suas 
Tecnologias 

Matemática 3 3 3 360   360 300 

Total de aulas por semana – Base Nacional Comum 22 23 18 2.480  40  

CARGA HORÁRIA DA BASE NACIONAL COMUM 2.520 2.100 

Núcleo 
Profissi
onaliza

nte 

Disciplinas 
Profissionalizantes 

Orientação para 
Prática Profissional e 
Pesquisa 1   

32 08 
40 33,3 

Solos 2   60 20 80 66,7 

Manejo Fitossanitário 2   64 16 80 66,7 

Mecanização 
Agrícola 2   

60 20 
80 66,7 

Produção Animal I 3   88 32 120 100 

Produção Vegetal I 3   88 32 120 100 

Construções e 
Instalações Rurais  1  30 

10 
40 33,3 

Legislação e Políticas 
Agropecuárias  1  

40  
40 33,3 

Processamento de 
Alimentos  2  

50 30 
80 66,7 

Topografia  2  40 40 80 66,7 

Produção Animal II  3  88 32 120 100 

Produção Vegetal II  3  88 32 120 100 

Empreendedorismo   1 32 08 40 33,3 

Extensão Rural   1 20 20 40 33,3 

Gestão Agropecuária   2 64 16 80 66,7 

Irrigação e Drenagem   2 64 16 80 66,7 

Produção Animal III   3 88 32 120 100 

Produção Vegetal III   3 88 32 120 100 

Total – Núcleo Profissionalizante 13 12 12 1.084 396   

CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 1.480 
1.233

,4 

Núcleo Complementar 
Prática Profissional 
Supervisionada 
(PPS) 

80 80 80  240 200 

Síntese 

Total geral de aulas 
por semana 

35 35 30   

Número de 
componentes 
curriculares por ano 

18 19 16   

Carga horária anual 
(hora-aula) 

1400 
140
0 

120
0 

  

Carga horária anual 
(hora-relógio) 

1166
,7 

116
6,7 

100
0 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4240 
3533,

4 

FONTE: quadro apresentado no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio - PPC/2018. 
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Observamos no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio que atendem ao respectivo Catálogo do Ministério da Educação, às diretrizes 

específicas da modalidade dos cursos e às normatizações internas.  

A respeito das legislações nacionais, elencam-se como referências comuns e 

recorrentes, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio o qual define carga 

horária de cada formação e sua área de conhecimento e sugere abordagens para os cursos além 

de traçar perfis de formação e apresentar campos de atuação profissional; O Decreto 5.154/04: 

que  regulamenta o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei 9.394/96; a Lei Federal 

n.º 10.098/2000 que dispõe sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidade 

auditiva; a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002: dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, 

Decreto 5.296/2004 que trata de questões das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Língua 

Brasileira de Sinais e regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002 e o art. 18 da Lei no 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária ainda traz o embasamento 

legal nas seguintes leis e resoluções: Lei 11.788/08 que dispõe sobre o estágio; Lei 11.892/08: 

cria os Institutos Federais; Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; Parecer CEB/CNE 39/2004 que dispõe sobre a aplicação do Decreto 5.154/2004 na 

educação profissional técnica de nível médio; Resolução CEB/CNE 2/2012: institui as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Resolução CEB/CNE 6/2012 que 

institui as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio; Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui as políticas nacionais da 

Pessoa com Espectro de Autismo e a Resolução 6/2012, do Conselho Nacional de Educação 

que apresenta conceitos e princípios de organização basilar para os cursos técnicos. 

Sacristán (2008) afirma a importância dos currículos em uma instituição de ensino como 

expressão de equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre os sistemas educativos, 

enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado.  

Nesse contexto, para o autor querer reduzir os problemas relevantes do ensino à 

problemática técnica de instrumentar o currículo supõe uma redução que desconsidera os 

conflitos de interesses que estão presentes na sociedade. 

Segue a análise das disciplinas de Língua Portuguesa, História, Arte e Sociologia e suas 

respectivas ementas que tem por finalidade atender o objetivo específico, “Investigar o Projeto 

Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio em atendimento à 

questão multicultural, especificamente a cultura afro-brasileira”. 
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Quadro 5: a ementa e referências básicas de Língua Portuguesa 

LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO 

EMENTA REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 

verbal. Orações subordinadas substantivas, adjetivas 

e adverbiais. Dissertação argumentativa. Revisão 

dos fundamentos linguísticos: pontuação, 

acentuação, crase e análise gramatical.  Redação 

técnica III – redação oficial e outros textos. Pré-

modernismo. Vanguardas europeias. Semana da arte 

moderna. Gerações modernistas. Tendências 

contemporâneas. Literatura de artistas afro-

brasileiros. 

FERRAREZI JUNIOR, Celso; TELES, Iara Maria. 

Gramática do brasileiro: uma nova forma de entender 

a Nossa língua. São Paulo: Globo, 2008. 

ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. A língua que 

estudamos, a língua que falamos. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2009. 

SANTOS, Eberth; MOURA, Josana de. Filosofia & 

literatura: mini manual de pesquisa. 2. Ed. [S. l.]: 

Claranto, 2003. 

FONTE: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – PPC/2018. 

 

A disciplina de Língua Portuguesa apresenta a unidade curricular intitulada “literatura 

de artistas afro-brasileiros”, contudo, está organizada no último tópico e às referências básicas 

da disciplina, não contemplam o conteúdo proposto. 

Existe uma evidente preocupação no currículo do curso com os conteúdos que os 

alunos devem aprender durante o ano letivo, fato esse que pode remeter a escola a um ambiente 

preparatório para os processos de seleção e classificação que os alunos serão submetidos 

durante a vida.  

Apple (2008, p.66) aponta que as instituições de ensino vêm sofrendo influências 

significativas pelas preocupações gerenciais dos controles técnicos, com isso acabam 

negligenciam os conteúdos dos conhecimentos culturais, sociais, políticos e econômicos 

permeiam a sociedade:  

O modelo de desempenho acadêmico, influenciado cada vez mais fortemente pelas 

preocupações gerenciais do controle técnico e da eficiência, tem negligenciado o real 

conteúdo do próprio conhecimento, falhando assim em considerar com seriedade as 

possíveis conexões entre a economia e a estrutura do conhecimento escolar, atendo-

se apenas à defesa da importância da “produção” dos alunos em uma linha disciplinar 

muito forte para que também a “democracia continue a ser forte”, e assim por 

diante[...]. 

 

Observamos que a forma como o currículo apresenta as unidades curriculares, 

mostrando uma evidente preocupação para atender os conteúdos propostos pela Base Nacional 

Comum, contribuem para que o foco da aprendizagem seja mais no que o mercado exige, do 

que na formação integral do homem. 
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Sacristán (2008) afirma que a qualidade da educação e do ensino tem muito a ver com 

o tipo de cultura que nela se desenvolve, neste contexto, as organizações curriculares só terão 

sentido quando começar a ter mudanças de procedimentos e nos processos educativos, tendo os 

elementos culturais como fator essencial neste contexto.  

Consideramos importante que sejam trabalhados os conteúdos curriculares proposto 

pelo Base Comum Curricular, contudo, uma proposta de forma fragmentada, não valoriza os 

conteúdos culturais que são essenciais para a formação do homem. 

Hall (1992, p. 50) aponta que: “[..] uma cultura nacional é um discurso - um modo de 

construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos 

de nós mesmos”. 

 Observamos que podemos deixar uma reflexão para fomentar os debates no curso, 

com a seguinte indagação: Os conteúdos relacionados a história e a cultura afro-brasileira na 

disciplina de Língua Portuguesa poderia ou não serem trabalhadas de forma intrínseca as 

unidades curriculares proposta na Base Nacional Comum? Seria esse o possível caminho para 

o aluno ter uma formação integral, com os elementos culturais essenciais para a formação do 

homem e com os conteúdos básicos que devem ser adquiridos na disciplina de Língua 

Portuguesa? 

Com essas reflexões seguimos análises na ementa e nas referências básicas da 

disciplina de História no 2º ano do Ensino Médio. 

 

Quadro 6: a ementa e referências básicas de história. 

HISTÓRIA 2º ANO 

EMENTA REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Conceitos e teorias da História. Noções de tempo. Cultura 

material e imaterial. O desenvolvimento tecnológico. A 

Revolução Agrícola. Modo de produção servil: Egito e 

Mesopotâmia. Modo de produção escravista: Grécia e 

Roma. Cidadania e democracia na Antiguidade. A transição 

do escravismo para o modo de produção feudal e a 

transformação nas relações sociais. A mentalidade do 

homem feudal em comparação à antiguidade clássica. A 

terra como instrumento de poder. A crise do modo de 

produção feudal. A Revolução Urbana e a sociedade de 

classes. A transição para o mercantilismo moderno. A 

Conquista da América. Aspectos históricos dos grupos 

indígenas. Conflitos entre Europeus e Indígenas na América 

Colonial. Escravidão e formas de resistência indígena e 

africana na América. A identidade afro-brasileira. 

Consciência política e histórica da diversidade. A luta 

política dos povos indígenas no Brasil. História da criação 

COSTA, Emília Viottida.A abolição. São 

Paulo: UNESP, 2008. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MOCELLIN, Renato. História em debate. São 

Paulo: Editora do Brasil, 2010. v. 1. 

______. ______. São Paulo: Editora do Brasil, 

2010. v. 2 

______. ______. São Paulo: Editora do Brasil, 

2010. v. 3. 

VICENTINO, Cláudio. História Geral e do 

Brasil. São Paulo: Scipione, 2010. v. 1. 



 
 
 

100 
 

das áreas indígenas; características culturais, 

socioeconômicas e históricas das etnias nas áreas indígenas 

em Rondônia. A participação do indígena na economia local 

e nacional. 

______. ______. São Paulo: Scipione, 2010. v. 

2. 

______. ______. São Paulo: Scipione, 2010. v. 

3. 

FONTE: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – PPC/2018. 

 

 Observamos na ementa da disciplina que o estudo da história e da cultura africana e 

afro-brasileira fica evidenciado nas unidades curriculares: Modo de produção escravista, A 

transição do escravismo para o modo de produção feudal e a transformação nas relações sociais. 

Escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. A identidade afro-brasileira. 

Consciência política e histórica da diversidade. 

Notamos que a forma como o conteúdo está proposto na ementa não seja o suficiente 

para o fortalecimento do debate no âmbito educacional, o conteúdo não é problematizado, o 

que acaba ficando exclusivamente dependendo do entendimento e da prática do professor. 

Apple (2008) afirma que devemos pensar sobre os tipos de conhecimento que as 

escolas consideram os mais importantes, que pretendem maximizar, existem nas instituições de 

ensino uma necessidade de repensar o conteúdo e trazer um diálogo cultural. As escolas 

precisam começar a desvelar algumas das conexões entre o capital cultural e o capital 

econômico. 

A ementa da disciplina traz ambiguidades com os temas, gerando duplo entendimento 

e não direciona as reflexões da Lei nº 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08. Apresenta 

conteúdos amarrados sem a necessidade do conflito como: Modo de produção escravista; 

Escravidão e formas de resistência indígena e africana na América; A transição do escravismo 

para o modo de produção feudal e a transformação nas relações sociais; como essa proposta a 

história pode ser contada pelo olhar das elites dominantes, o negro sendo submetido a 

escravidão, a pobreza e ao sofrimento. A forma mecânica que os conteúdos são propostos nas 

ementas não direciona a um diálogo cultural na prática docente, fato esse que pode fortalecer 

as diferenças sociais e o preconceito. 

Sacristán (2008, p. 10) afirma que: “[...]  Não será fácil melhorar a qualidade do ensino 

se não se mudam os conteúdos, os procedimentos e os contextos de realização dos currículos. 

[...]  Não existe política mais eficaz de aperfeiçoamento do professorado que aquela que conecta 

a nova formação àquele que motiva sua atividade diária: o currículo [...]”.  

Mas, devemos considerar que a disciplina de história apresenta duas unidades 

curriculares intituladas “A identidade afro-brasileira” e “Consciência política e histórica da 
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diversidade”, que podem trazer um diálogo intercultural no âmbito educacional e propor uma 

reflexão incisiva no contexto da valorização dos elementos culturais no contexto educacional. 

Notamos que a ementa traz conteúdos com ambiguidades que podem fortalecer o 

diálogo e as reflexões no ambiente educacional, Contudo, Macedo (2007) aponta que no 

momento atual da história da educação as reflexões vêm cada vez mais fortalecendo a 

importância atribuída às políticas e propostas curriculares, fato esse que se evidencia, um 

empoderamento do currículo enquanto definidor dos processos formativos e suas concepções.  

Neste contexto, para Macedo (2007) não existe política mais eficaz de 

aperfeiçoamento do professorado que aquela que se conecta a nova formação, àquele que 

motiva sua atividade diária: o currículo, mas, para incluir as diversidades culturais nas 

organizações curriculares faz-se necessário entendermos o currículo como campo de pesquisa 

que tem a necessidade de ouvir as demandas sociais. 

Um aspecto relevante a ser considerado remete às referências básicas da disciplina de 

história, trazendo duas literaturas significativas para reflexões em torno da temática história e 

cultura afro-brasileira, “Raízes do Brasil do autor Holanda” de (1995) e “A abolição de Costa” 

(2008). 

Quando a instituição de ensino entende o currículo como um riquíssimo campo de 

pesquisa acaba ao mesmo tempo dando significado ao conhecimento, trazendo a relação das 

demandas sociais e culturais para o contexto educacional, assim a aprendizagem se torna mais 

significativa para o aluno. 

Ferreira (2005, p. 303) afirma que gradualmente o termo diversidade foi sendo 

apropriado por movimentos culturais e sociais no Brasil, representativos de grupos distintos, 

que têm em comum o fato de que experimentam a desvantagem, seja na forma de não acesso 

aos bens sociais e culturais, seja na forma de exclusão educacional. 

O autor considera que as desvantagens vividas por membros dos grupos que se 

“encaixam” na esfera do termo diversidade são infinitas e impossíveis de serem mapeadas 

porque elas acontecem no dia a dia da sala de aula, em alguns segundos da prática docente 

quando é oportunizada pelo currículo, e somente são percebidos e sentidos os seus efeitos por 

aqueles que as viveram. 

Neste contexto, após a análise da disciplina de História deixamos um questionamento 

para futuras reflexões: Como fortalecer a autonomia da disciplina História para que a 

desmistificação da constituição do Brasil seja refletida de uma forma mais incisiva na 

instituição? 
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Seguimos com as análises da ementa e das referências básicas da disciplina de Arte no 

2º ano do Ensino Médio. 

 

Quadro 7: a ementa e referências básicas de Arte/Música. 

ARTE 2º ANO 

EMENTA REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Idade Média: pintura, escultura, 

arquitetura, música, dança, 

elementos de perspectiva. Arte 

Renascentista. Arte no Brasil: a 

cultura dos negros e sua influência 

no Brasil – música, artesanato, 

dança e culinária afro-brasileiros; a 

cultura dos índios e sua influência 

no Brasil – pintura (grafismo 

corporal), escultura (cerâmica), 

artesanato (traçado e tecelagem), 

culinária, música e dança. 

Modernismo Brasileiro: Semana 

de Arte Moderna e seus 

desdobramentos. 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. Tradução de DeIvonne 

Terezinha de Faria. São Paulo: Edusp, Pioneira, 1980. 

BENNETT, Roy. Elementos Básicos da Música. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1998. 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Livraria 

Martins Fontes, 1997.  

GOMBRICH, Ernst Hans. História da Arte. São Paulo: LTC, 2002. 

PEDROSA, Israel. Da cor a cor Inexistente. São Paulo: SENAC, 2009. 

PORTINARI, Maribel. História da dança. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1989. 

PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007. 

VICENZA, Ida. Dança no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1997. 

FONTE: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – PPC/2018. 

 

O currículo é considerado um artefato social e cultural, não sendo um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, a disciplina de Arte 

trazà baila os elementos culturais, através da arte e da música, assim mesmo sem uma reflexão 

maior no currículo as influências africanas para a formação da sociedade brasileira ficam 

evidenciada. (MOREIRA E SILVA, 1992). 

A ementa da disciplina de Arte aponta como unidade curricular o seguinte tópico: Arte 

no Brasil: a cultura dos negros e sua influência no Brasil – música, artesanato, dança e culinária 

afro-brasileiros, apesar do Projeto Político Pedagógica não apresentar uma reflexão sobre a 

temática, a forma com é colocado os conteúdos na ementa oportuniza uma discussão 

significativa na disciplina de arte. 

Ferreira (2005, p. 305) afirma que: 

[...] A abrangência do conceito de diversidade ganha proporção no contexto do Brasil 

por ser esse país um território continental, caracterizado pela diversidade humana em 

suas cinco regiões, nas quais é possível encontrar diferenças climáticas, econômicas, 

sociais e culturais. Mais importante ainda, a cultura em cada uma das cinco regiões 

brasileiras traz a marca da colonização européia (portugueses, espanhóis, ingleses, 

holandeses, entre outros), da herança indígena e dos escravos africanos.  
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As diversidades culturais de todas essas regiões brasileiras permeiam as práticas de 

ensino, no Campus Colorado do Oeste, os alunos são oriundos de diversas cidades de Rondônia 

e da região do Estado do Mato Grosso, as influências culturais são muito fortes, assim as 

organizações curriculares devem trazer essa realidade. 

Moreira e Silva (1992) apontam que as organizações curriculares estão implicadas nas 

relações de poder que transmite visões sociais particulares, não sendo elementos transcendentes 

e atemporal, mas, tendo uma história que se vincula às formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação.  

A cultura afro-brasileira faz parte de todas as regiões brasileiras, na disciplina de arte 

que trabalha com os elementos culturais, devem permear em todos os bimestres, mas em análise 

as referências básicas da disciplina, notamos que ainda são insuficientes para trazer um diálogo 

intercultural no contexto educacional. 

Observamos que novamente na disciplina supracitada, as organizações curriculares 

podem trazer uma ambiguidade, deixando os elementos culturais voltados para a cultura afro-

brasileira somente a critério do professor, no que se refere a música essa falta de uma 

problematização no currículo pode levar uma supervalorização da cultura musical das elites e 

não considerar toda a contribuição da África nesse contexto. 

Seguimos com as análises da ementa e das referências básicas da disciplina de 

Sociologia no 1º ano do Ensino Médio. 

 

Quadro 8: a ementa e referências básicas de Sociologia. 

SOCIOLOGIA 1º ANO 

EMENTA REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Introdução ao estudo da sociedade humana por 

meio das Ciências Sociais. Bases sociológicas do 

pensamento e conhecimento das Ciências Sociais 

na evolução histórica. Organização social e objeto 

de Sociologia: Émile Durkheim, Karl Marx e Max 

Weber. A teoria Social no Brasil e as minorias. 

Instituições sociais: a família; a Igreja. A base 

econômica da sociedade: Instrumentos de 

produção. As forças produtivas (urbana e rural). 

Relações de produção e modos de produção. 

Estratificação e mobilidade social. Mudança social. 

Fatores contrários e favoráveis às mudanças. 

Fatores contrários e favoráveis às mudanças. 

Preconceito nas relações de gênero e com as 

diversidades. 

BERGER, Peter. Perspectivas Sociológicas: uma visão 

humanista. Petrópolis, Vozes, 1983.  

CARDOSO, Fernando Henrique (Org.); IANNI, Otávio 

(Org.). Homem e Sociedade.  9. ed., São Paulo: Editora 

Nacional, 1975. 

QUINTANEIRO, Tânia, BARBOSA, Maria Lígia de 

Oliveira; OLIVEIRA, Maria Gardênia. Um toque de 

clássicos, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. 

SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento. São 

Paulo: Moderna, 2013. 

TOMAZI, Nélson Dacio. Sociologia para o ensino 

médio. São Paulo: Saraiva. 2010. 

FONTE: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – PPC/2018. 
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Para Forquim (2008) o currículo nas instituições de ensino representa inicialmente, no 

vocabulário pedagógico, um percurso educacional, sendo um conjunto contínuo de situações 

de aprendizagens, as quais os indivíduos veem se exposto ao longo de um dado período, ao 

contexto de uma instituição de educação formal.  

A ementa da disciplina de Sociologia não faz menção direta a temática história e 

cultura afro-brasileira, contudo, traz uma abordagem história aberta ao diálogo e as reflexões, 

com temas atuais e necessários no contexto educacional e social.  

A professora da disciplina aponta que as reflexões voltadas para a temática História e 

Cultura afro-brasileira emergem a todo momento durante as discussões, temas como o racismo, 

são abordados de forma transversal e, de modo geral. Ferreira (2005, p. 306) aponta a 

necessidade constante da problematização no contexto educacional. 

[...] Em um país de dimensões continentais e intensas diferenças culturais regionais, a 

ausência de problematização e teorização acerca do conceito de diversidade e seu uso 

contínuo como retórica apenas gera especulações em torno das especificidades das 

demandas dos grupos aos quais esse termo se refere, assentando, dessa forma, um solo 

para disputas:  

 

Observamos nas disciplinas analisadas que a atuação do professor no ambiente 

educacional é fundamental, o Projeto Pedagógico do Curso não consegue apresentar uma 

reflexão intensiva sobre a temática história e cultura afro-brasileira, contudo, as práticas 

docentes contribuem significativamente para que essas reflexões aconteçam. A forma com que 

os participantes aderiram, planejaram e fizeram acontecer o projeto no Campus Colorado do 

Oeste evidencia que a educação é mesmo o caminho para desconstruir a visão racista e tornar a 

sociedade mais justa e integradora. 

 

5.2 Planos de Ensino dos Docentes 

Segue a análise dos planos de ensino das disciplinas de Língua Portuguesa, História, 

Arte e Sociologia e suas respectivas ementas que tem por finalidade atender o objetivo 

específico, “Averiguar práticas pedagógicas dos docentes dos componentes curriculares de 

História, Língua Portuguesa e Arte no que se refere à questão multicultural da cultura negra, 

diante do planejamento de ensino e do currículo oculto”. Analisamos os planejamentos de 

ensino através da análise documental e a averiguação das práticas no currículo oculto 

aconteceram através das entrevistas e nos grupos focais. 

Forquin (1993) aponta a importância do planejamento para as práticas docentes, sendo 

um direcionador do que se ensina se constituindo um objeto de uma aprovação social e qualquer 
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modo sua versão “autorizada”, sua face legítima. Faz-se necessário que seja flexível, mas o 

planejamento é fundamental no contexto educacional. 

Os planos de ensino das disciplinas apresentam os seguintes elementos: Ementa 

(conforme a apresentada no PPC), objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, recursos 

didáticos, avaliação, referências básicas e referências complementares.  

O objetivo da disciplina de Língua Portuguesa é compreender a linguagem como 

ferramenta de interação, utilizando os diversos recursos linguísticos e literários com o intuito 

de formar leitores e produtores eficazes de textos.  

Hall (1992, p. 42) traz uma reflexão sobre as identidades nacionais e o jogo de poder 

que fazem parte do contexto educacional: 

As identidades nacionais não subordinam todas as outras formas de diferença e não 

estão livres do jogo do poder, de divisões e contradições internas, de lealdades e de 

diferenças sobrepostas. Assim, quando vamos discutir se as identidades nacionais 

estão sendo deslocadas, devemos ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais 

contribuem para “costurar” as diferenças numa única identidade.  

 

A disciplina de língua portuguesa é fundamental para a formação dessas identidades 

brasileiras, para fortalecer os debates e reflexões contra os preconceitos que ainda marcam a 

sociedade atual. As diferenças que fazem parte da nossa sociedade, com uma organização 

curricular que representa a sociedade brasileira, a escola será capaz de formar um aluno crítico, 

dinâmico e participativo, para intervir e transformar a sociedade em um ambiente inclusivo para 

todos.  

As literaturas de artistas africanos e afro-brasileiros estão previstas no planejamento e 

são programadas, atividades relacionadas a essas literaturas, envolvendo a história dos artistas, 

pesquisas com os alunos e dramatizações.  

Contudo, a professora da disciplina declara que devido ao conteúdo extenso apresentado 

na ementa, muitas vezes essas atividades são desenvolvidas muito rapidamente, trabalhando 

algumas literaturas no 4º bimestre, mas ela sente a necessidade de trabalhar de uma forma mais 

incisiva. 

Hall (1992, p.50) afirma que “[...] as culturas nacionais são compostas não apenas de 

instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 

discurso um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos”.  Forquin (1993) contribui com a discussão apontando 

que a cultura é o conteúdo substancial da educação, assim a escola não é nada fora da cultura e 

sem ela, é pela e na educação, que a cultura acontece e se perpetua. 
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O tratamento a cultura é uma preocupação nos ambientes educacionais na atualidade, 

notamos uma necessidade de citar as legislações nas organizações curriculares, mas observamos 

que muitas vezes o currículo não apresenta uma discussão sobre a forma de trazer essas 

discussões para os contextos educacionais. 

No que se refere a história e a cultura afro-brasileira, a falta de esclarecimento no 

currículo pode levar a discussões que não enfatizam toda a contribuição cultural da África e dos 

afrodescentes para a sociedade atual.  

Na disciplina de História o planejamento apresenta uma discussão mais ampla, apesar 

do conteúdo ser fragmentado, fazem parte de todos os bimestres. O objetivo da disciplina é 

oportunizar a construção de conhecimentos relativos à história da humanidade, numa 

perspectiva crítica, contextualizada.  

No planejamento da disciplina de Arte observamos que o objetivo da disciplina é 

realizar produções artísticas individuais e coletivas nas linguagens da Arte (Música, Artes 

Visuais, Dança, Teatro e Audiovisual); Apreciar produtos de Arte, desenvolvendo tanto a 

fruição quanto a análise estética, conhecendo, analisando, refletindo, respeitando e 

compreendendo critérios culturalmente construídos e embasados em conhecimentos afins, de 

caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, psicológico, semiótico, científico e 

tecnológico. 

Bhabha (1998) acredita que é na emergência dos interstícios a sobreposição e o 

deslocamento de domínios da diferença que as experiências intersubjetivas e coletivas de nação 

e o interesse comunitário ao a valor cultural são negociados.  

Observamos no plano de ensino da disciplina conteúdos relacionado à cultura africana 

e a sua influência no Brasil. Música: Forma musical: o sistema tonal e forma musical; 

apreciação musical. Teatro e dança: Música e encenação, História da Música Popular Brasileira; 

As dimensões da Arte e o multiculturalismo; Gêneros e estilos musicais. Percepção musical; 

Teatro e dança: os espetáculos artísticos modernos multilinguagem; Artes visuais: Iniciação à 

leitura de imagens. Elementos da composição visual. Arte de cartazes. Idade Média e Arte 

Renascentista. A pintura Grafite; A cultura dos negros e a sua influência no Brasil; Dança e 

Artes Cênicas: Corpo e sociedade. A capoeira. O circo. 

O objetivo da disciplina de Sociologia é desenvolver entre os estudantes o conhecimento 

sociológico e o pensamento crítico da realidade social em que está inserido a partir de 

orientações e dos esquemas conceituais existentes. 
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Ibiapina (2008, p. 18) faz uma reflexão sobre a importância de se despertar o 

pensamento crítico no contexto educacional e a disciplina de Sociologia é capaz de contribuir 

significativamente nesse processo de busca por uma educação emancipatória. 

[...] o processo reflexivo exige mergulho tanto no conhecimento teórico quanto no 

mundo da experiência, para que se possa desvelar a que interesses servem as ações 

sociais e como elas produzem práticas ideológicas, isto é, reflexão oferece mais poder 

para os professores (re) construírem o contexto social em que estão inseridos, 

proporcionando condições para que esses profissionais compreendam que, para mudar 

a teoria educacional, a política e a prática, é necessário mudar a própria forma de 

pensar e agir.  

 

A disciplina de Sociologia é fundamental para a formação de seres pensantes e críticos, 

capazes de transformarem a sociedade onde vivemos, fortalecendo os debates e reflexões contra 

o preconceito que ainda faz parte da sociedade atual.  

O planejamento da professora oportuniza o trabalho com a temática cultura e história 

afro-brasileira, devido a apresentar os debates e reflexões sobre vários conceitos sociológicos e 

antropológicos tais como: Socialização dos Indivíduos; Instituições sociais; Cultura; 

Identidade, Trabalho e desigualdades sociais. 

Contudo, a professora da disciplina declara a necessidade de um fortalecimento maior, 

devido aos rastros deixados pelos mais de 300 (trezentos) anos de escravidão no Brasil, 

considera que o fato das aulas serem ministradas apenas uma vez por semana a levou a optar 

pelo planejamento de metodologias expositivas e dialogadas, em que iniciava propondo uma 

questão-problema do tema que pudesse ser relativizado, comparado e refletido pelo aluno com 

uma situação do seu cotidiano, seja próximo ou não. Nesse contexto Fernanda a professora de 

Sociologia declara que: 

Introduzir o estudo das sociedades humanas requer tanto o exercício de um olhar 

holístico, integral e totalizante quanto de outro mais abrangente, específico e 

particularizado sobre as práticas e suas problemáticas sociais. Dentro desse contexto, 

a temática da cultura afro-brasileira em seus diferentes aspectos históricos, sociais e 

políticos, estiveram direta e/ou indiretamente presentes. 

 

Neste contexto, diante de reflexões preocupantes de nossos representantes políticos 

sobre a educação e a necessidade da presença nas organizações curriculares das disciplinas 

como a Sociologia e a Filosofia, a luta por uma educação emancipatória se torna necessária no 

país. A disciplina de Sociologia representa a contribuição direta para formação de seres 

pensantes, ativos e críticos, fato esse que não interessa aos nossos líderes, pois visualizam na 

educação um mecanismo eficiente de reprodução de ideologias dominantes fortalecedoras das 

injustiças e desigualdades sociais. 
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Os professores que fizeram parte da pesquisa, nessas quatro disciplinas se mostraram 

muito empenhados em fortalecer o debate em torno da história e cultura afro-brasileira, 

constatamos que eles consideram os conteúdos culturais fundamentais na prática de ensino, 

mas, ao mesmo tempo apontam a necessidade do fortalecimento dos elementos culturais nas 

discussões curriculares, pois o excesso de conteúdo e a obrigação de cumprir o que é previsto 

nas ementas das disciplinas diminui a possibilidade do fortalecimento dos elementos culturais 

no âmbito educacional.  

5.3 Legislações Pertinentes 

 

O Catálogo do curso Técnico (2016), aponta que a atuação do técnico em agropecuária 

ocorrerá nos seguintes ambientes: Propriedades rurais; Empresas comerciais; Estabelecimentos 

agroindustriais; Empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa; Parques e reservas 

naturais; Cooperativas e associações rurais”.  

Nesse sentido, o currículo do curso deve ser pensado de forma que articule com a 

formação para a atuação no mercado de trabalho e para dar continuidade nos estudos. 

Sacristán (2008) aponta que:  

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola um 

determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de conteúdo, missão que 

se expressa por meio de usos quase universais em todos os sistemas educativos, 

embora por condicionamentos históricos e pela peculiaridade de cada contexto, se 

expresse em ritos, mecanismos, etc., que adquirem certa especificidade em cada 

sistema educativo” (SACRISTÁN, 2008, p. 15). 

 

Hall (1992) traz uma preocupação com a identidade cultural nacional, para o autor 

existe uma falta de entendimento sobre o que está acontecendo na atualidade, pois a identidade 

nacional está sendo afetada ou deslocada pelo processo de globalização. Nesse contexto, a 

formação de uma cultura nacional contribui para criar padrões de alfabetização universais, 

generalizou uma única língua vernacular como meio dominante de comunicação em toda nação, 

criou uma cultura homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, 

um sistema educacional nacional. Dessa e de outras formas, a cultura nacional se tornou uma 

característica-chave da industrialização e um dispositivo da modernidade.  

É evidenciado que os currículos no contexto atual da educação devem sempre ir muito 

além da implementação da Lei 11.645/08, trazendo como objetivo central a correção das 

desigualdades sociais e a construção de oportunidades iguais para os grupos sociais e étnico-

raciais. 
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No Campus Colorado do Oeste, quando proposto o trabalho com a pesquisa-ação, os 

professores se mostraram muito abertos, assim, aprendemos uns com outros fortalecemos o 

debate em torno da temática. A Instituição conta com um quadro de profissionais competentes, 

que devem ser capazes de propor uma grande transformação nessa realidade curricular. O que 

vai ao encontro com a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

de 2013 que apontam que os alunos devem ser mediados na construção de uma visão de mundo 

e de conhecimento como elementos plurais, formar atitudes de solidariedade e aprender a 

identificar e combater preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres humanos 

se constituírem enquanto pessoas: 

[...] poderão assim questionar e romper com formas de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, existentes 

em nossa sociedade e recriadas na relação dos adultos com as crianças e entre elas. 

Com isso elas podem e devem aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes 

grupos culturais, adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humana, a 

liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a 

igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade com grupos 

enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente [...]. (BRASIL, DCN, p. 87). 

 

Nesse contexto, o reconhecimento da constituição plural dos alunos no que se refere à 

identidade cultural, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, é central à garantia 

de uma Educação comprometida com os direitos humanos. Dessa forma, a organização da 

proposta curricular deve possibilitar mecanismos que garantam a gestão democrática e a 

consideração dos saberes comunitários. Faz-se necessário atender os processos de formação do 

negro. 

Forquin (1993, p.14) aponta que: 

A ênfase posta sobre a função de conservação e de transmissão culturais da educação 

não deveria impedir-nos de prestar atenção ao fato de que toda educação, e em 

particular toda educação de tipo escolar, supõe sempre na verdade uma seleção no 

interior da cultura e uma reelaboração dos conteúdos de cultura destinados a serem 

transmitidos às novas gerações.  

 

As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e 

socializações são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das práticas que cria 

em torno de si. “Tudo isso se produz ao mesmo tempo: conteúdos (culturais ou intelectuais e 

formativos), códigos pedagógicos e ações práticas através dos quais se expressam e modelam 

conteúdos e formas”. (SACRISTÁN, 2008, p. 16). 

Observamos que como agentes políticos comprometidos com um currículo 

democrático e popular será necessário ampliar a abrangência de nossas ações educativas. Pois, 

a educação precisa estar vinculada aos objetivos e estratégias de um projeto que busque não 
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apenas a inclusão nessa sociedade, mas a construção de uma nova sociedade fundada na 

igualdade política, econômica e social.  

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado aponta uma 

organização curricular estruturada em períodos denominados anos letivos, de modo a fomentar 

o desenvolvimento de capacidades, em ambientes de ensino que estimulem a busca de soluções 

e favoreçam o aumento da autonomia e da capacidade de atingir os objetivos da aprendizagem. 

Sacristán (2008, p. 9) afirma que a qualidade da educação e do ensino tem muito a ver 

com o tipo de cultura que nela se desenvolve, com os saberes, experiências, diversidades e 

conflitos que acontecem no contexto educacional, assim “não tem sentido renovações de 

conteúdo sem mudanças de procedimentos e tampouco uma fixação em processos educativos 

sem conteúdo de cultura”.   

A proposta curricular evidenciada no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Agropecuária traz a importância da integração das disciplinas para formação geral do 

profissional, considerando as diversidades culturais que a escola atende, pois recebem alunos 

oriundos de Rondônia e de alguns municípios do Mato Grosso, embasa-se na lei 10.639/2003 

alterada pela Lei 11.645/08 que traz a obrigatoriedade de se trabalhar a História e a Cultura 

afro-brasileira e dos Africanos e indígenas, mas, não problematiza, assim o debate precisa ser 

fortalecido para o entendimento da lei em um âmbito maior. 

A Lei nº 11.645/08, propõe a necessidade de se trabalhar a história e cultura afro-

brasileira, com o objetivo de se conhecer as belezas da África e a contribuição do povo africano 

e afrodescentes para a formação da sociedade brasileira, considerando que a escola sempre 

trabalhou a história submetendo o negro somente a escravidão. Os professores vêm buscando 

cada vez mais fortalecer esse debate, mas relatam que falta um fortalecimento maior dentro do 

currículo. 

Observamos que o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio, aponta todas as legislações obrigatórias, contudo, não apresenta uma reflexão 

e discussão com a comunidade escolar sobre o assunto. As ementas das disciplinas de Língua 

Portuguesa, História e Arte, afirmam que os conteúdos serão trabalhados, mas, devido não 

trazer uma reflexão com a comunidade escolar de como serão trabalhados esses conteúdos 

poderão causar dúvidas quanto ao planejamento das práticas docentes. 

Uma preocupação apontada nessa investigação sobre a falta de uma reflexão maior 

remete ao fato que muitos professores atuam na educação a mais de dez anos, assim, declaram 

não receberam formação para trabalhar com as diversidades culturais no âmbito escolar, neste 

sentido, quando o currículo não deixa evidente que a proposta da Lei supracitada é recontar 
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uma história que foi silenciada, trazendo toda a contribuição da África e do afrodescendentes 

para a formação da sociedade brasileira, fica ao critério do professor, que em muitos casos 

podem reproduzirem o que aprenderam na educação básica, remetendo o negro somente a 

escravidão e ao sofrimento que viveram no Brasil. 

O papel da escola na atualidade atual é corrigir as desigualdades sociais que os mais 

de trezentos anos de escravidão ocasionaram no Brasil. Nesse sentido, as organizações 

curriculares tem um papel fundamental nesse contexto, quando o currículo não apresenta uma 

reflexão a priori para direcionar a prática docente podem influenciar diretamente para a 

reprodução e supervalorização de uma cultura sobre a outra  posteriori nas práticas de ensino, 

o que contribuiria  significativamente para a divisão de classes. 

Bordieu; Passaron, (1992, p. 102) fazem uma reflexão sobre os diferentes sistemas de 

relações que unem o sistema escolar e a organização das relações de classe: 

[...] Vê-se imediatamente que as transformações do sistema das relações que unem o 

sistema escolar e a estrutura das relações de classe, transformações que se exprimem 

por exemplo na evolução da taxa de escolarização das diferentes classes sociais, levam 

a uma transformação (de acordo com os próprios princípios que a comandam) do 

sistema das relações entre os níveis de recepção e as categorias de receptores, isto é, 

do sistema de ensino considerado como sistema de comunicação: com efeito, a aptidão 

à recepção característica dos receptores de uma categoria dada é função 

simultaneamente do capital lingüístico de que dispõe essa categoria (e que se pode 

supor constante para o período considerado) e do grau de seleção dos sobreviventes 

dessa categoria [...]. 

 

Verifica-se a necessidade das organizações curricular tratarem questão racial do negro 

no Brasil orientadas pela Lei 11.645/08, com um currículo direcionar, longe da neutralidade 

que apresenta somente alguns tópicos retirados das legislações. A educação transforma a 

sociedade não podendo ser apenas uma reprodutora e ideologias.  

Bourdieu (2007) traz uma preocupação com essa questão que intitula Habitus, sendo 

uma incorporação de tendências que influenciam significativamente nas formas pelas quais as 

pessoas percebem o mundo social. Nesse sentido, a escola exerce um papel de reprodutora em 

termos de classes sociais, etnia, educação, religião, nacionalidade, refletindo na realidade do 

homem, sua experiência individual e nas oportunidades, se tornando um conjunto separador e 

classificador de pessoas 

Fausto (2007), Viana (2008) e Gomes (2008) apontam que os africanos e os 

afrodescendentes contribuíram significativamente na construção da identidade nacional 

brasileira, deixaram um notável registro artístico sob forma de esculturas, as máscaras são 

consideradas importantes formas de registro artístico dentro da cultura africana, as pinturas, 

foram atividades que muitos se destacaram entre as diversas tribos, desde o período da pré-

história, realizada em pedras, casas e tecidos e pintura de animais. 
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A cultura africana também teve uma grande representatividade no contexto musical 

no Brasil, observa-se preciosas contribuições africana no que diz respeito à sonoridade, ritmo, 

melodia, harmonia, no “Samba, entre os quiocos de Angola, o choro forma musical nascida nos 

subúrbios cariocas, de população predominante negra, o choro pode ser considerado como a 

primeira música urbana tipicamente brasileira, movimento Hip-Hop no Brasil, entre muitas 

contribuições na cultura e também na culinária. 

Assim, a proposta curricular aponta que a temática está contemplada nas disciplinas 

supracitadas, mas, não traz um diálogo maior com a comunidade escolar e um diálogo incisivo 

com a Lei nº 11.645/08, para o fortalecimento desses debates no âmbito educacional. Outro 

aspecto a ser considerado é que a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares 9394/96 afirma que a 

história e a cultura africana e afro-brasileira preferencialmente deverão ser trabalhadas nas 

disciplinas de Língua Portuguesa, História e Arte, mas devem permear por todo o currículo. 

Existe uma história significativa do povo africano que foi silenciada e que a escola tem 

o papel de recontar essa história “[...] o homem branco escravizou seu corpo mas não seu 

pensamento” (VIANNA, 2008, p.192). 

O papel do professor como mediador nas práticas pedagógicas é fundamental. 

Observamos que um caminho para que esse fato comece a mudar nas instituições de ensino, é 

o fortalecimento do debate em todo o contexto educacional. Os elementos culturais devem 

estarem intrínsecos ao currículo. A cultura africana não pode ser considerada neutra no âmbito 

escolar, mas, como algo que necessariamente contribui para o progresso.As disciplinas de cada 

período letivo representam importantes instrumentos de flexibilização e abertura do currículo 

para o itinerário profissional, adaptando-se às distintas realidades regionais, permitem a 

inovação permanente e mantêm a unidade e a equivalência dos processos formativos.  
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6 O CURRÍCULO E AS MANIFESTAÇÕES DAS DIVERSIDADES CULTURAIS: 

REALIDADE REVELADA QUANTO A CULTURA AFRO-BRASILEIRA -IFRO 

 

O Currículo foi a principal categoria que emergiu a análise de todo material coletado 

nesta investigação. Identificamos as categorias a partir da análise documental do Projeto 

Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio- PPC, análise das 

legislações e planejamentos, os grupos focais e as Entrevistas semiestruturada realizadas com 

os professores de Língua Portuguesa, História, Arte/Música e Sociologia.  

Tendo em vista que o objetivo do projeto de pesquisa visava à promoção de um diálogo 

intercultural no currículo na perspectiva da temática História e Cultura-afro brasileira, 

analisamos as propostas curriculares, dialogamos com os participantes e planejamos um projeto 

para intensificar essas discussões no âmbito educacional. 

A coleta de dados empíricos e a execução das atividades serviram de base para a 

produção de um documentário como produto final dessa pesquisa e se encontra no 

desenvolvimento do projeto que conduziu as gravações para o documentário que discutimos na 

subunidade 6.2 intitulada “Projeto de Intervenção Pedagógica”. 

Com o objetivo de manter sigilo e não identificar os participantes da pesquisa, usamos 

nomes fictícios, tais como: Viviane, Pedro, Joana, José, Paula, Fernanda, Marta, Mariana e 

Ivani. Sendo 7 (sete) professores, uma Supervisora Pedagógica e uma Intérprete de Libras que 

ocupa a função também de coordenadora do NAPNE (Núcleo de Atendimento à Pessoas com 

Necessidades Específicas).  

As coletas de dados empíricos foram realizadas entre os dias 21/08/2018 a 02/11/2018. 

No dia 09/11/2018, foi feito o encerramento do projeto, com comunicação oral sobre as grandes 

contribuições da África e dos afrodescentes para a formação da sociedade brasileira e 

apresentação de algumas das atividades que foram desenvolvidas em sala para a comunidade 

escolar. 

Destarte, optamos em analisar o conteúdo de todo o material coletado, das análises das 

entrevistas e grupos focais e extrair as temáticas, com um diálogo com os autores do referencial 

teórico.  

As questões que permearam as discussões e identificaram as categorias foram: O 

entendimento do público pesquisado sobre a diversidade cultural; Se em algum momento na 

formação dos mesmos foi trabalhado a temática história e cultura afro-brasileira e quanto ao 

planejamento de ensino se abrangem a temática afro-brasileira e africana, com sondagem 

também no currículo oculto, durante as entrevistas e os grupos focais os professores relataram 
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experiências que tiveram com alunos negros (pretos e pardos), com situações de preconceitos e 

discriminações e relataram também a importância da elaboração de um projeto pedagógico para 

abordar a temática nas disciplinas e refletiram  sobre que temas e atividades que desenvolveram 

nas práticas docentes. 

Seguem categorias temáticas que emergiram nos instrumentos entrevistas e Grupo 

Focal. 

6.1 CATEGORIAS TEMÁTICAS ENCONTRADAS NOS INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA E GRUPO FOCAL 

 

As respostas levaram a descoberta das categorias temáticas, Categoria 1: Formação 

Docente; Categoria 2: A Reinvenção da Prática Pedagógica; Categoria 3: O currículo e a 

Diversidade Cultural; Categoria 4:  Currículo Oculto; Categoria 5: O Reconhecimento como 

Negro; Categoria 6: O Empoderamento Negro; Categoria 7: Preconceito racial, Categoria 8: 

Políticas afirmativas - cotas, Categoria 9: Legitimação da ideologia dominante, Categoria 10: 

A educação emancipatória: O caminho para desconstruir a visão racista e Categoria 11: A 

Avaliação do projeto de Pesquisa: A Voz dos participantes. A realidade é que as categorias 

transitam no currículo voltado para as diversidades Culturais, existem uma integração entre as 

categorias, fazendo com que uma esteja diretamente interligada à outra, corroborando para 

mencioná-las no momento de contextualização e reflexão dos dados. 

 

6.1.1 Categoria 1: Formação Docente 

Os docentes que participaram da pesquisa relatam terem entre 8 (oito) a 15 (quinze) 

de sala de aula, todos se formaram a mais de dez anos. A Lei 10.639/03 alterada pela Lei 

11.645/08 completa em 2019 dezesseis anos, mas, até os dias atuais ainda existem algumas 

resistências e falta de entendimento quanto a sua aplicação no contexto educacional. Sendo 

assim, as declarações evidenciam que a temática história e cultura afro-brasileira, não fez parte 

da matriz curricular na época da formação dos participantes da pesquisa. Assim, como 

observamos na declaração de Marta uma das integrantes da pesquisa:  

Ingressei na educação superior no ano de 2001 e a matriz curricular do curso naquela 

época não contemplava a temática, não tivemos nenhuma disciplina, nenhuma atividade que 

evidenciasse a questão da diversidade cultural.  

Viviane uma das participantes das entrevistas e dos grupos focais afirmou que: 

Acredito que os professores devem se preparar para a discussão desse tema de maneira 

mais aprofundada, pois durante a minha formação não houve um trabalho amplo sobre 
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a “História da África”, por exemplo. Felizmente, dois anos depois que me formei, o 

curso de História na universidade de minha graduação reformulou seu currículo 

tornando-se mais inclusivo: disciplinas como História da África e LIBRAS passaram 

a ser obrigatórias. No entanto, muitos professores que se formaram há mais tempo não 

conhecem essas discussões sobre a cultura africana e não entendem a dimensão de 

trazer esse assunto à sala de aula. É preciso conscientizar os profissionais da escola 

para que eles mesmos não sejam reprodutores do preconceito que há tanto tempo é 

intrínseco até mesmo aos processos educacionais no Brasil.  

 

Observamos que os professores não receberam uma discussão incisiva sobre a temática 

história e cultura afro-brasileira na sua formação, assim, as atuações dos mesmos acabaram por 

muitos anos sendo condicionada pelo papel que lhes são atribuídos no desenvolvimento do 

currículo. 

McLaren (1997) aponta que organizações curriculares nas instituições estão dando 

espaço para uma redefinição e remodelagem ideológica da educação por conservadores como 

um dos principais subsetores da economia e um dos empreendimentos centrais da economia 

pós-industrial futura, nesse sentido, escolas e universidades acabam se tornando crescentemente 

mecanismos de oferta planejados para satisfazer um mercado mundial cada vez mais 

competitivo. 

Moreira e Silva (1992) acrescentam que o currículo está implicado em relações de 

poder, pois, transmite visões sociais particulares, não sendo um elemento transcendente e 

atemporal, mas tendo uma história que se vincula às formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação.  

A falta da temática nas organizações curriculares é observada tanto nas entrevistas com 

nas discussões dos grupos focais, a necessidade de aprender com as práticas e com os erros 

permearam toda a prática docente dos participantes da pesquisa que declararam abertamente 

que na formação deles o currículo não contemplava a cultura afro-brasileira. Assim como 

observamos em Paula uma das participantes da pesquisa. 

Infelizmente na graduação foi muito superficial, quase nada. Já em uma pós-

graduação que realizei no ano de 2008 sobre “Arte aplicada à Educação”, pude ter um 

maior direcionamento de como explorar a diversidade cultural por meio das 

manifestações artísticas, dessa forma, podendo ser trabalhada nas literaturas, na 

música, na escultura e na dança e no teatro.  

 

Nota-se na análise de dados que os professores por muitas vezes tiveram que se 

reinventar, aprender no dia a dia em sala de aula e com os próprios erros, Fernanda além de 

chamar a atenção pela falta do conteúdo na matriz curricular declarando não se lembrar de 

nenhuma disciplina que trabalhasse a temática, ainda faz uma observação sobre o baixo índice 

de negros que cursaram a graduação na época da sua formação: Fernanda, uma das participantes 

da pesquisa declarou que: 
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[...] Uma das coisas que sempre me chamava a atenção no momento da graduação, era 

a baixa quantidade de negros fazendo o curso de graduação comigo, que eu me lembro 

na época eu tinha uma amiga que  eu tinha muita afinidade com ela, era a única aluna 

da graduação em ciências sociais que era negra no nosso curso, na minha turma, então 

isso sempre foi pra mim uma constante, infelizmente ao longo de toda a graduação eu 

percebo isso também ao longo da minha profissão como professora, negros ainda são 

uma minoria na educação, então mesmo durante a licenciatura quando nós temos 

disciplinas voltadas para a questão pedagógica, isso também era muito pouco 

trabalhado.  

 

Destarte, a falta do conteúdo na matriz curricular somado ao baixo número de negros 

que permearam a prática dos participantes da pesquisa não contribuíram para reflexões 

significativas sobre a temática história e cultura afro-brasileira, essencial para a formação 

docente. 

Para Macedo (2007) as discussões curriculares se tornam essenciais quando trabalham 

voltadas para um currículo como campo de pesquisa, como um lugar de ouvir os movimentos 

sociais, e onde se encontra conceitos e orientações para prática. Mattos (2012) aponta que no 

século XVII, durante ao período de colonização no Brasil a escravidão africana foi 

intensificada, e os escravos passaram a representar cerca de 50% da população. Nesse sentido, 

como pensar em uma organização curricular sem considerar toda essa diversidade cultural do 

povo brasileiro? 

O currículo nas instituições de ensino para Sacristán (2008) é o cruzamento de práticas 

diferentes, de culturas, de saberes, deve ser reflexo da sociedade, sendo tudo o que podemos 

denominar como prática pedagógica nas aulas e nas escolas, são poucos os fatos da realidade 

escolar e educativa que não têm “contaminações” por alguma característica do currículo. 

Observamos nos dados analisados que a temática história e cultura afro-brasileira 

muitas vezes não aparecem explícitas no currículo, se engajaram alguns debates nas práticas 

docentes, mas nada muito incisivo, a Lei 11.645/08 de 2008, afirma à obrigatoriedade de se 

trabalhar a temática nas instituições de ensino, mas o público participante da pesquisa em sua 

maioria já se formaram a mais de 10 (dez) anos, a legislação já existia, no entanto, até os dias 

atuais a Lei ainda causa debates e interpretações  equivocadas sobre a sua proposta, muitos não 

acreditam que fortalecer os debates contribui para diminuir as desigualdades sociais, além de 

acontecer uma falta de entendimento e muitas vezes a prática docente remete o negro somente 

a escravidão moral e ao sofrimento.  

Nesse contexto, segue a Segunda categoria identificada nesta pesquisa como A 

Reinvenção da Prática Pedagógica, que traz alguns questionamentos norteadores: Apesar de 

não ter recebido formação voltada para a temática história e cultura afro-brasileira, como os 

participantes conseguiram se reinventar em sala de aula e quais práticas desenvolvem? 
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6.1.2 Categoria 2: A Reinvenção da Prática Pedagógica 

 

 Alguns fatores apontados pelos professores atrapalham um trabalho mais incisivo 

sobre a temática história e cultura afro-brasileira nas práticas pedagógicas, como: A necessidade 

de cumprir a ementa proposta pelo Projeto Político Pedagógico que muitas vezes é muito 

extensa, com vários conteúdos direcionadores; os professores se declararam brancos e 

afirmaram e a falta de reconhecimento de muitos alunos negros que não se consideram negros. 

Fanon (2008, p. 16) aponta que essa falta de reconhecimento é resultado da impotência 

social que existe no mundo, que torna a maioria obcecada em “fixar-se”, nesse contexto não 

consegue exercer um impacto sobre o mundo social, pois se volta para dentro de si mesmo. O 

autor aponta que o principal problema desta atitude está na contradição em buscar a liberdade 

escondendo-se dela pois “[...] a liberdade requer visibilidade, mas, para que isso aconteça, faz-

se necessário um mundo de outros. Esquivar-se do mundo é uma ladeira escorregadia que, no 

final das contas, leva à perda de si. Até mesmo o autoreconhecimento requer uma colocação 

sob o ponto de vista de um outro”.  

McLaren (1997) chama a atenção pela necessidade urgente que a instituição de ensino 

tem de interrogar criticamente o conceito de branco pelo fato de ser, com frequência, visto como 

imune de considerações, por não serem compreendidos como uma forma de etnicidade e, 

consequentemente, a própria invisibilidade do homem lhe permite funcionar virtualmente sem 

restrições, como uma norma legimadora a partir da qual os construtos culturais e os valores 

democráticos são julgados:  

Precisamos lembrar que o conceito de branquidade mascara sua categoria 

transcendental baseada na sua invisibilidade e no seu suposto vazio como significante. 

Devemos analisá-lo no sentido de como é co-construido, com raça, gênero e outras 

características. Também precisamos ter em mente que as práticas culturais dos 

brancos são contingentes, produzidas historicamente e potencialmente 

transformáveis, tanto através de ações individuais como coletivas” (MCLAREN, 

1997, p. 44). 

 

O papel das instituições de ensino neste contexto é essencial, muito importante para a 

formação de uma sociedade justa e integradora. Quando as organizações curriculares 

representam os elementos culturais de suas comunidades, estão contribuindo para diminuir as 

desigualdades sociais, em uma luta constante para valorização reflexão do papel da cultura no 

contexto educacional. 

No entanto, no Campus Colorado do Oeste, mesmo com esses fatores elencados, os 

professores de Língua Portuguesa, História e Arte, vem a cada ano tentando fortalecer as 



 
 
 

118 
 

discussões sobre a temática, considerando fundamental essas reflexões, e apontam a 

necessidade de trabalhar os elementos culturais no contexto educacional.  

Fernanda uma das participantes das entrevistas e dos grupos focais faz algumas 

reflexões sobre as práticas que desenvolve em sala de aula. 

Eu sempre trabalho essa temática, que faz parte dos meus temas de sociologia, na 

medida em que eu trabalho cultura, na medida em que trabalho relação de poderes, 

quando eu insiro temáticas das minorias naturalmente surge essa questão da cultura 

afro. Quando se trabalha desigualdade social, quando trabalho racismo, preconceito, 

naturalmente a questão das minorias negras acaba também ingressando nesse tema.  

 

Nas disciplinas de História, Sociologia, Arte/Música, nota-se que os trabalhos voltados 

para as demandas culturais estão cada vez mais presentes, e observa-se nos professores uma 

preocupação pela necessidade de atender a proposta da Lei 10.639/2003 alterada pela Lei 

11.645/08pois consideram que nas disciplinas que lecionam já estão intrínseca a 

contextualização cultural, sendo impossível não  discutir as contribuições da África e do 

afrodescentes para a formação da sociedade brasileira, e caso alguém o faça, deixa uma lacuna 

enorme na compreensão de uma série de processos do desenvolvimento histórico da 

humanidade.  

Gomes (2008) aponta que em qualquer sociedade, a construção da diversidade assume 

contornos diferentes de acordo com o processo histórico, relações de poder, imaginários, 

práticas de inclusão e exclusão que incidem sobre os diferentes sujeitos e grupos. Faz-se 

necessário compreender o processo histórico e cultural da formação da nossa sociedade e 

lutarmos pela construção da democracia: 

É importante salientar que a introdução de uma releitura sobre a África e a cultura 

afro-brasileira na escola afeta e causa impacto não só na subjetividade dos negros. Os 

outros grupos étnico-raciais presentes nessa instituição, sobretudo o segmento branco, 

também usufruirão dessa mudança (GOMES, 2008, p. 73). 

 

Os participantes da pesquisa compreendem que uma organização curricular que 

enfatiza o estudo da África de ontem e de hoje, em perspectiva histórica, geográfica, cultural e 

política, é capaz de contribuir significativamente para a superação do racismo no Brasil, quando 

os elementos culturais são valorizados, o reconhecimento acontece de uma forma mais 

significativa. 

As práticas pedagógicas dos professores participantes da pesquisa no Campus 

Colorado do Oeste transitam sobre diversos conteúdos que enfatizam a importância da África 

e dos africanos para a formação da sociedade brasileira. 

A saber: Medievo africano, redes de comércio, África islâmica, povos africanos da 

Antiguidade e suas contribuições culturais e relações internacionais, identidade afro-brasileira, 
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herança cultural africana, religiões de matriz africana, diversidade do continente africano, 

partilha da África e sua luta pela independência das potências imperialistas, pan-africanismo, 

inclusão racial no Brasil, dificuldades de acesso à ascensão social pós-abolição, África berço 

da humanidade na Pré-História, preconceito e origens do racismo, entre outros temas. 

Sacristán (2008, p. 106) afirma que: “O controle do saber é inerente à função 

estratificadora da educação e a acaba por configurar toda uma mentalidade que se proteja 

inclusive nos níveis de escolaridade obrigatória e em práticas educativas que não têm uma 

função seletiva nem hierarquizadora”.  

Os professores declaram sempre enfatizar a questão da diversidade cultural africana, 

mostrando uma série de imagens e vídeos para desconstruir e debater a imagem que os alunos 

trazem previamente sobre a África, e abordam também a questão da própria identidade dos 

alunos: o colorismo, o lugar de fala, o embranquecimento do século XIX e suas ramificações 

atuais, as origens da negação da negritude e porque a identidade negra deve ser abraçada e não 

combatida. Assim, como observamos nas falas de Pedro durante os grupos focais: 

[...] trabalhamos com os conteúdos de música, arte, história, então, umas das coisas 

que eu sempre tocamos no assunto primeiro que é mais fácil inclusive começar o 

conteúdo, depois de introdução sobre uma série de coisas que envolve essa linguagem, 

jeito de fazer música no ocidente  que é diferente, do outro jeito de fazer música, no 

mundo a fora, mas, quando a gente fala da música no Brasil principalmente, tem 

conteúdo que a gente fala um pouco sobre brasileira, a gente sempre elege algum 

compositor Villa Lobos por exemplo, que foi bastante influenciado pelo música 

indígena, até pela música africana inclusive, não pela música africana, mas, pelo jeito 

popular de fazer música, que ele por exemplo foi influenciado,  muito pelo o choro, e 

o choro tem muita influência da música afro, então, a gente trabalha também muito o 

ritmo [...]. 

 

As práticas pedagógicas no Campus Colorado do Oeste, vem buscando fortalecer o 

debate em torno das imensas contribuições dos negros para a formação da sociedade atual, 

trazendo as belezas da África e as contribuições dos afrodescentes em diversos fatores da 

formação da sociedade brasileira. 

Segue a terceira categoria identificada nesta pesquisa, que traz o seguinte 

questionamento, qual o entendimento dos participantes da pesquisa sobre as diversidades 

culturais que permeiam o espaço escolar? 

 

6.1.3 Categoria 3: O currículo e a Diversidade Cultural 

 

 As discussões nos grupos focais foram calorosas sobre a prática docente, 

reconhecendo a sala de aula como um espaço de aprendizagem mútua e a diversidade cultural 
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como essenciais nesse espaço, pois os participantes declaram que: “Somos o que somos em 

função das influências culturais que recebemos’! 

Esse foi um dos discursos que se repetiram durante toda a coleta de dados com os 

participantes da pesquisa, nas entrevistas e também durante os grupos focais, evidenciando que 

as interferências culturais são fundamentais para a formação dos sujeitos, sendo o que define 

quem somos dentro de uma sociedade, nos debates em sala de aula permeou a prática docente 

e trouxe algumas contribuições significativas que foram compartilhadas.  

Nessas discussões sempre ficavam alguns questionamentos, principalmente sobre 

quem somos dentro das sociedades e até que ponto as interferências culturais que recebemos 

influenciam nas nossas vidas. 

Hall (1992) aponta que a cultura em que nascemos se constituem em uma das fontes 

da nossa identidade cultural, mas essas identidades não estão impressas em nossos genes, assim, 

durante nossas vidas vamos sofrendo influências culturais e pensamos nelas como se fossem 

parte de nossa natureza essencial.  

Apple (2008) corrobora com essa discussão, apontando a necessidade das escolas 

ensinar, permeada por uma visão de uma sociedade mais justa e integradora, apontando um 

conjunto de significados sociais a seus alunos, não servindo somente a determinadas classes 

sociais, para o povo não ser aculturado como se a cultura da classe média fossem verdades a 

serem absorvidas e seguidas, não considerando que somos uma sociedade multicultural, fato 

esse evidenciado nas falas de Pedro durante a coleta de dados. 

Eu vejo a cultura como algo intrínseco inclusiva a nossa formação social, eu falo em 

formação social e de identidade social falo num âmbito mais amplo, por exemplo, 

num amplo brasileiro, como  se negar que nós somos uma nação multi, que é 

pluricultural, eu consigo perceber nesse sentido , que a gente tem uma diversidade ou 

várias  formas de ver o mundo, várias formas de se relacionar em sociedade, que 

convive, embora, a gente possa nos identificar como nação, o fato de ser brasileiro , 

mas, falando especificamente do Brasil, isso serviria para quase todas nações hoje, 

nesse nosso mundo em que vivemos, que é um mundo que se diz “globalizado”, em 

termos de cultura também, mas, a gente vê o mundo diferente também, somos 

divididos em grupos que vê o mundo, vê a vida de forma diferente, vê o ambiente de 

forma diferente, e que convive, que se relaciona.  

 

Quando a escola seleciona um determinado conteúdo de cultura e desconsidera a outro, 

acaba causando influências significativas em toda a vida do sujeito. Faz-se necessária a escola 

considerar todas as culturas e saberes da comunidade escolar que atende. Paula uma das 

participantes da pesquisa entende que a diversidade cultural é: 

A união de várias culturas, ou seja, ao pensar em nosso país automaticamente somos 

levados a imaginar os vários povos que o compõe, cada qual com sua bagagem 

histórica, social, política, religiosa, e outras mais peculiaridades que constituem a 

identidade de cada nação. Podemos dizer assim, que nosso Brasil é um país rico 

culturalmente.  
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Em análise aos dados coletados observa-se que os participantes da pesquisa 

consideram que a diversidade cultural está relacionada aos diversos costumes, crenças, 

tradições de um povo, comunidade ou região. Todos os povos têm suas contribuições e papel 

importante dentro de uma sociedade. Nesse contexto, consideram que as organizações 

curriculares devem estar intrínsecas a cultura e a aprendizagem só são significativas quando o 

aluno consegue fazer a contextualização com a sua realidade.  

Bourdieu; Passeron (1992) apontam muitas instituições de ensino acabam 

considerando a cultura como algo neutro e sem significado dentro do processo de ensino e 

aprendizagem. McLaren (2007), Apple (2008) e Bourdieu (2007) fazem uma reflexão sobre a 

forma pela qual as instituições econômicas dominantes são estruturadas para que aqueles que 

herdem ou já tenham capital econômico sejam favorecidos, relacionando as culturas da classe 

média como se fossem verdades absolutas que naturalmente toda a sociedade deve seguir. 

Fernanda participante da pesquisa afirma que: 

A diversidade cultural é essencial na vida do homem, somos o que somos através das 

influências sociais que recebemos, passamos, convivemos e que compartilhamos, então faz 

parte da nossa socialização e faz parte de quem somos hoje.  

 Compreende-se como Diversidade Cultural, as várias culturas que fazem parte da 

sociedade e os diferentes valores tem na nossa sociedade e consequentemente nas práticas 

pedagógicas. O humano é um ser único em virtude dessas diversidades. Viviane participante da 

pesquisa faz uma reflexão sobre a diversidade cultural no contexto educacional: 

A diversidade cultural é um tema que permeia uma série de conteúdos escolares em 

variadas disciplinas, e por isso deve ser abordada tanto como tema transversal quanto 

como conceito nas salas de aula. Em minha atividade docente, procuro conhecer novas 

manifestações culturais sempre que possível, para apresentá-las aos alunos e dar voz 

a determinados grupos negligenciados nos planos de ensino.  

 

Para Gomes (2008) e Apple (2008) a escola é uma das instituições sociais responsáveis 

pela construção de representações positivas dos conteúdos culturais, por isso deve ter respeito 

à diversidade cultural e considerar a instituição de ensino como parte de uma formação cidadão, 

mas, o desempenho acadêmico está sendo influenciado cada vez mais pelas preocupações 

gerenciais do controle técnico e da eficiência, e acabam negligenciando o real significado do 

conteúdo do próprio conhecimento. 

Bourdieu (2007) faz uma reflexão com o que chama de Habitus definido por ele como 

um sistema de disposições que acabaram sendo incorporadas como tendências que influenciam 

nas formas pelas quais as pessoas percebem o mundo social, o que faz com que  as influências 

culturais refletem em termos de classes sociais, etnia, educação, religião e  nacionalidade, nesse 
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sentido os currículo educacionais acabam recriando hierarquias sociais e econômicas da 

sociedade por meio do que se apresenta como um processo neutro de seleção e instrução. 

Por meio dessas concepções sobre a temática diversidade cultural, e sua importância 

nas organizações curriculares, nota-se a necessidade urgente das instituições de ensino 

refletirem sobre a importância das diversidades culturais para a formação dos sujeitos. A 

seleção dos conteúdos do que a escola deve ou não ensinar de uma forma que abranja a todos, 

e sempre um questionamento deve ser feito na seleção desses conteúdos: Por que a seleção de 

um determinado conteúdo e de outro não e qual o significado desse conteúdo para a comunidade 

a qual estamos atendendo?  

Um dos aspectos relevantes da pesquisa, foi a forma que os professores se 

reinventaram em suas práticas pedagógicas, assim uma fala que se repetiu muito durante a 

pesquisa, que permeiam as práticas docentes dos participantes se tornou o fator principal da 

nossa próxima categoria “Currículo Oculto”. 

 

6.1.4 Categoria 4: Currículo Oculto 

Alguns fatores são apontados pelos participantes da pesquisa que acabam impedindo 

um trabalho de extensão maior voltado para a temática História e Cultura afro-brasileira, como 

a falta de direcionamento dentro do próprio currículo e também a carga horária reduzida além 

da necessidade de se trabalhar todos os conteúdos relacionados na ementa proposta pelo Projeto 

Pedagógico do Curso, mas o fator currículo oculto é evidenciado, e a temática acaba permeando 

as discussões com frequência em sala de aula. 

Observamos nas falas dos participantes que a temática cultura afro-brasileira aparece 

mais no currículo oculto do que no planejamento de ensino. Assim como relata Marta: 

No currículo oculto sim, ele aparece puxado aí por essas outras temáticas, então é 

como se fosse o tema gerador daquele conteúdo que nós temos no currículo, então ele 

aparece desta forma, mas, ele não é o principal, como se fosse o cenário para você 

trabalhar aquele conteúdo, o que já está posto ali naquela ementa como exemplo 

quando você trabalha com as poesias então é muito comum você trazer o diálogo no 

contexto de Mia Couto  e de tantos outros autores que nós temos afro, e que nós 

podemos trabalhar, Mas, não está explícito, não é algo que vem curricularizado, fica 

na prática mesmo, na prática oculta em sala de aula, nas produções de textos, textos 

aumentativos, então, são conteúdos que acabam exigindo que sejam temas polêmicos 

então você acaba trazendo esses temas. É como eu te disse, é um suporte a outro 

conteúdo.  

 

Conforme relatos dos participantes os livros didáticos na atualidade, já trazem um 

conteúdo que incentiva as discussões voltadas para a temática, mas, muitas vezes a história e 

cultura afro-brasileira acabam permeando a prática mesmo não fazendo parte do planejamento, 

fato esse explicado pelos dados do IBGE PNAD (2016) que demonstram que os negros 
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representam atualmente 54,9% da população brasileira, sendo 46,7% de pardos e 8,2% de 

pretos. Assim como constatamos nos apontamentos de Marta participantes da pesquisa: 

Na verdade o plano, se você pegar meu plano hoje e olhar ele não traz de forma 

explícita a questão das diversidades culturais tanto no PPC do nosso curso, a ementa 

que nós temos não traz, na verdade nós trabalhamos sim, pois, o livro didático que o 

escolhemos traz, faz esse diálogo com a questão da diversidade, mas daí, com a 

diversidade afro né, nós não trabalhamos, por exemplo, com indígenas, não 

trabalhamos, mas, em questão, na literatura o livro didático que nós usamos como 

apoio ele traz, então você acaba tocando na temática, quando você trabalha nas 

produções textuais então, você toca na temática, mas, explícito no plano como 

objetivo não tem.  

 

Apple (2008) considera que o próprio processo de educação, o currículo formal e 

oculto, socializa as pessoas de modo a fazer com que aceitem como legítimos os papéis 

limitados que de fato ocupam na sociedade. Neste contexto, o ensino oculto de uma ética 

voltada ao desempenho e ao mercado de trabalho e a provável substituição de um sistema de 

valores da classe média, pelos próprios significados biográficos de um aluno que é 

compartilhado e debate no coletivo durante das práticas docentes.  

Vale considerar que o controle social e econômico ocorre nas escolas, mas, não 

acontece somente sob a forma das disciplinas ou dos comportamentos que ensinam as regras e 

rotinas para manter a ordem, o currículo oculto que reforça as normas de trabalho, obediência 

ou pontualidade, acontece também por meio das formas de significado que a escola distribui ao 

conhecimento escolar, pois, pode tornar-se uma forma de controle social, político e econômico. 

Moreira; Silva (1992), Macedo (2007), Sacristán (2008) e Apple (2008) acreditam que 

as características centrais da visão do currículo que dominou o pensamento dos primeiros 

educadores, era julgar que o currículo precisava ser diferenciado a fim de preparar os indivíduos 

de inteligência e capacidade diferentes para uma variedade de funções determinadas também 

diferentes na vida adulta. Assim, tinham o currículo como um campo de poder privilegiado para 

divisão de classes.  

Forquin (1993, p. 23) acredita que: 

O currículo oculto designará estas coisas que se adquirem na escola (saberes, 

competências, representações, valores) sem jamais figurar aos programas oficiais ou 

específicos, seja porque elas realçam uma “programação ideológica” tanto mais 

imperiosa quanto mais ela é oculta (como sugerem, por exemplo, as abordagens 

‘críticas radicais” como as “teorias de reprodução”). Sejam porque elas escapam, ao 

contrário, a todo controle institucional e cristalizam-se como saberes, práticas, 

“receitas de sobrevivência”).  

 

No entanto observa-se a importância do currículo oculto nas práticas pedagógicas em 

sala de aula, mas vale considerar que os conteúdos de cultura não podem aparecer somente pelo 

currículo oculto, a Lei nº 11.645/08-MEC instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da 

África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio fazendo parte das 
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políticas de ação afirmativa que objetivam a correção de desigualdades, a construção de 

oportunidades iguais para os grupos sociais e étnico-raciais Brasileiros, e esse conteúdo deve 

permear todo o currículo. Sacristán (2008) afirma que o currículo deve ser considerado um 

artefato social, político e cultural, não sendo um elemento inocente e neutro de reprodução de 

classes sociais. 

A próxima categoria exigiu dos dados coletados nas entrevistas e nos grupos focais 

apontando um reconhecimento do negro como negro no Campus Colorado. 

 

6.1.5 Categoria 5: O Reconhecimento como negro 

Observa-se no Campus Colorado do Oeste, curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio que as práticas docentes voltadas para a temática história e cultura afro-

brasileira demonstram que muitos alunos negros não se consideram como negros na sociedade 

atual. 

Fanon (2008) justifica esse fato apontando que a maioria dos negros, está obcecada em 

“fixar-se”. Essa obsessão deve-se ao resultado da impotência social, que não consegue exercer 

um impacto sobre o mundo social, o que faz com que o negro se esconda dentro de si mesmos. 

O principal problema desta atitude está na contradição em buscar a liberdade escondendo-se 

dela, pois a liberdade requer visibilidade, mas, para que isso aconteça, faz-se necessário um 

mundo de outros, pois para o autor até mesmo o autoconhecimento requer uma colocação sob 

o ponto de vista de outro.  

Na sociedade brasileira esse fato observado pelos professores deve-se a falta de 

conhecimento da sociedade brasileira sobre a sua formação, sobre a África e suas imensas 

contribuições para formação da sociedade brasileira, das belezas, saberes e culturas de seu povo. 

Bhabha (1998, p. 20) aponta que: 

[..] na emergência dos interstícios - a sobreposição e o deslocamento de domínios da 

diferença - que as experiências intersubjetivas e coletivas de nação [nationness], que 

o interesse comunitário ao a valor cultural são negociados. De que modo se formam 

sujeitos nos "entre-lugares\ nos excedentes da soma das "partes" da diferença 

(geralmente expressas como raça/classe/gênero). 

 

A maioria dos professores que fazem parte dessa pesquisa tem mais de dez anos na 

educação, sendo formados como docentes há uns quinze anos, a obrigatoriedade veio por meio 

da Lei 11.645/08 de 2008, neste contexto, a maioria dos currículos na época da formação dos 

participantes não contemplavam a temática, assim conheceram a história da África com práticas 

baseadas aos livros didáticos que remetiam o negro ao processo de escravidão e ao sofrimento.  
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Observamos que os participantes da pesquisa se reinventaram nas práticas docentes. 

Marta participante da pesquisa fala sobre esse desconhecimento da história da África que afeta 

a sociedade brasileira até os dias atuais: 

Com essa falta de conhecimento do nosso processo histórico, quem vai querer ser 

PRETA? Porque o que sabem da África? Que tem preto tem pobre que foram 

escravizados! e às vezes a mídia ainda enfatiza doenças como AIDS. Muitos dos 

nossos alunos conhecem só esse lado, daí fica difícil se assumir para o meu coleguinha 

que é branco, que os pais dele poderiam ter o escravizado no passado, o papel da 

escola é recontar essa história que foi por muitos anos silenciada. 

 

Um fator relevante a ser considerado remete ao fato da história sempre foi contada 

pelos colonizadores, que ressalta o negro sempre com uma imagem negativa, criança negra com 

fome, imagem sofrida que a escola traz nos livros didáticos, e também é enfatizada pela 

imprensa. Esse fator carrega o estigma de ser algo negativo, não como algo construtivo, fato 

esse que contribui para acentuar o preconceito, além, da questão das desigualdades sociais, que 

faz muitas vezes o negro se sentir excluído da sociedade atual. 

Contudo, a pesquisa demonstra que apesar dessa falta de reconhecimento evidente nas 

práticas pedagógicas, houve um aumento significativo da representatividade negra. O 

empoderamento negro é visível, assim, os dados da pesquisa apontaram ao empoderamento 

negro a próxima categoria. 

 

Categoria 6: Empoderamento Negro 

Os dados começam a evidenciar um empoderamento negro, que cresce em todo o país 

e reflete também nas práticas pedagógicas no Campus Colorado do Oeste. As meninas estão 

soltando seus cachos, soltando seus cabelos, os meninos estão também soltando seus cachos, 

deixando seus cabelos crescerem, houve um aumento da representatividade do público que se 

declaram negros no Campus Colorado do Oeste. Assim como afirma Viviane: 

Nos dois últimos anos para cá houve um aumento da representatividade negra no 

Brasil, a mídia começou a divulgar mais e os negros a se assumirem e se colocarem 

como negros na sociedade atual, com isso também houve um aumento do preconceito, 

pois enquanto os mesmos estavam em uma colocação inferior estava tranquilo, 

quando começa a se colocar como igual a sociedade começa o preconceito começa a 

surgir. 

 

Fanon (2008) faz alguns apontamentos que pode justificar esse aumento do 

preconceito com o aumento da representatividade o mesmo acredita que para o negro, existe 

apenas um destino. E ele é branco. A verdadeira desalienação do negro implica uma súbita 

tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. 

Na atualidade no Brasil essa tomada de consciência começa a acontecer, o negro deixa 

de sentir o complexo de inferioridade e a se colocar na sociedade após um duplo processo: - 
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Inicialmente econômico; em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa 

inferioridade. Os levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE 2010 aponta um aumento da representatividade a nível nacional, em vários estados das 

regiões brasileiras. 

As práticas pedagógicas contribuem para essa aceitação. Viviane afirma durante as 

participações dos grupos focais que discute muito a questão da identidade em sala, no começo 

dos debates muitos alunos não se reconhecem como negros, se definem como “morenos” ou 

“pardos”. Mas durante as práticas pedagógicas com imagens, vídeos, debates, reflexões que 

explicam a teoria do colonialismo, pontuando a questão de que por muito tempo o Brasil quis 

acabar com a negritude até mesmo como definição identitária, criando uma cultura ofensiva em 

torno do negro, os discursos começam a ficarem mais intensivos e os alunos começam a se 

assumirem mais. 

Alguns alunos sentem o preconceito desde pequenos, Fernanda participante da nossa 

pesquisa declara que já chegou ouvir alguns alunos dizerem que não gostam de ser negros, que 

preferiam ter nascido brancos.  

Destarte, é fundamental quebrar essa ideia causada pela desigualdade racial, para que 

as pessoas não sintam que devem se envergonhar de ser quem são e para que possam respeitar, 

compreender e enaltecer as diferenças. 

Sacristán (2008, p.89) afirma que as aprendizagens que os alunos realizam em 

ambientes escolares não acontecem no vazio, mas estão institucionalmente condicionadas pelas 

funções que a escola, como instituição, deve cumprir como os indivíduos que a frequentam.  

Neste contexto é a aprendizagem possível dentro dessa cultura escolar peculiar 

definida pelo currículo pelas condições que definem a instituição-teatro no qual se desenvolve 

a ação.  “Não podemos separar conteúdos e experiência, tampouco esta das condições da 

mesma”, pois os processos de aprendizagens dependem de fatores externos e internos escolares, 

anteriores e simultâneos a tal processo.   

Os dados revelam que com o aumento da representatividade, aumenta também o 

preconceito racial. Por meio das recorrências das falas dos participantes da pesquisa emergiram 

a próxima categoria “Preconceito racial. 

 

6.1.6 Categoria 7: Preconceito racial 

A pesquisa aponta que o preconceito racial é um tema ainda velado no Brasil, a 

implantação da Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08 e de suas respectivas diretrizes 

curriculares nacionais vem somar às demandas dos movimentos nacionais negro, de intelectuais 
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e de outros movimentos sociais que se mantêm atentos à luta pela superação do racismo na 

sociedade na sociedade atual.  

Gomes (2008) afirma que a falta de confiança na sociedade brasileira como capaz de 

fortalecer a democracia, inclusão racial e cultural faz com que a demanda do trato pedagógico 

e político da questão racial seja vista com desconfiança pela sociedade atual, no entanto o papel 

da escola se torna ainda mais necessário para quebrar muitos paradigmas. Observamos nas 

entrevistas e também nas discussões dos grupos focais que o preconceito ainda continua forte 

na sociedade atual, como podemos observar nas colocações de Joana, uma das participantes da 

pesquisa: 

[..] o preconceito está no íntimo de cada pessoa. Dependendo da família que foi criado, 

eu mesmo tenho um tio que faleceu, e ele faleceu sendo completamente 

preconceituoso mesmo em relação aos negros. Eu não sou tão branca, eu descendente 

de orientais. Meu pai não era negro, nem preto, mas ele era amarelo, então é a mesma 

discriminação já sofrido na família e os filhos dele sofrem até hoje, não conseguem se 

relacionar, tem amigos negros, mas os filhos só podem namorar pessoas brancas, 

quando namoram uma pessoa um pouco mais negra já tem discriminação. É nítido 

isso na minha família, e você percebe no olhar e no tratamento de algumas pessoas. 

 

Situação essa que se repete nos apontamentos de Ivani outra participante da pesquisa 

que declara ter sofrido muito preconceito na escola por ser negra e filha adotiva, “naquela época 

que eu estudava não existia essa Lei 10.639/2003 alterada pela Lei 11.645/08 para se trabalhar 

a História e a Cultura afro-brasileira e africana na escola, eu vejo que esse assunto agora é mais 

trabalhado”. 

McLaren (1997) aponta que apesar dos seus limites para a construção de uma política 

emancipatória, a crítica pós-moderna pode oferecer às educadoras e trabalhadoras culturais um 

meio de problematizar a questão da diferença e da diversidade de modo a aprofundar e estender 

os debates existentes sobre o multiculturalismo, pedagogia e transformação social.  

Nota-se que nos últimos tempos a mídia tem debatido muito essa questão do 

preconceito, então, cria-se uma cultura de acomodação, não erradica o preconceito, mas, no 

Brasil não ficou adequado ser preconceituoso.  Ter falas preconceituosas, é estar fora dos 

parâmetros sociais, mas a pesquisa evidencia que ele fica escondido em outras falas em 

discursos, piadas, colocações e olhares. Em virtude dos discursos midiáticos, o vigor das leis 

pela luta dos negros, o preconceito existe na atualidade de uma forma mais velada. 

Os participantes da pesquisa acreditam que os jovens estão bem abertos aos debates, 

que a tendência é acabar com o preconceito racial no Brasil. Assim como podemos observar 

nos apontamentos de Pedro participante da pesquisa: “A geração dos meus pais era muito 

preconceituosa, a nossa geração é preconceituosa, as gerações dos nossos alunos não são tão 

preconceituosas, mais ainda é preconceituosa”. 
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Destarte, essas discussões apresentam fatores que levam ao entendimento que os 

jovens atualmente são mais, flexível a questões raciais, que se preocupam com outros fatores 

sendo uma geração menos racista e menos preconceituosos com as questões raciais do que os 

mais velhos. 

Fausto (2007) e Gomes (2008) acreditam que é uma questão pedagógica essa 

superação dos preconceitos sobre a África e o negro brasileiro, quando a humanidade começar 

a conhecer a África e suas contribuições para formação de várias sociedades esse fator poderá 

causar impactos positivos, proporcionando uma visão afirmativa acerca da diversidade étnico-

racial e entendendo-a como uma riqueza da nossa diversidade cultural humana. 

Nesse contexto, observa-se na análise de dados que na fase adulta é mais comum, 

encontrar racismo e outros tipos de preconceito, do que entre os jovens, as manifestações de 

discriminação dos jovens não são tão palpáveis e tão evidentes, sendo apontado pelos 

participantes da pesquisa nessa fase como um dado positivo para mudar um pouco essa 

realidade.  

Viviane aponta que também vale considerar que a realidade em Rondônia, onde a 

miscigenação é muito mais forte do que outros estados, por exemplo o Rio Grande do Sul que 

é onde tem uma margem muito marcada entre as diferentes culturas, talvez seja um fato 

marcantes de lugares com maior diferenciação populacional, tal como São Paulo, Rio de 

Janeiro, que são localidades onde se encontra maior número de negros no Brasil. 

Apesar das colocações dos participantes nesta fase da pesquisa de que o preconceito 

vem diminuindo ao longo do tempo e a juventude irá acabar com o preconceito racial no Brasil, 

o cenário político da atualidade refletiu significativamente nas práticas pedagógicas, nesse 

sentido, o preconceito que não estava tão evidente aparece de uma forma mais aflorada, e os 

grupos de discussões começam a trazer outras evidências  assim como emergem os dados na 

categoria 8:  Políticas Afirmativas -cotas e de uma forma mais incisiva na categoria 9: 

Legitimação da ideologia dominante. 

 

6.1.7 Categoria 8: Políticas afirmativas – cotas 

Um dos temas bastante palpitante e polêmico é a questão das cotas, os participantes da 

pesquisa declaram que sempre entram nesse debate, sendo um tema muito controverso, até 

inclusive por alunos negros que muitas vezes não acreditam nas cotas como algo que possa 

contribuir para diminuir as desigualdades sociais. 
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Guarnieri; Silva (2017) afirma que as ações afirmativas são essenciais nos ambientes 

educacionais devido serem uma alternativa que enfrenta o preconceito, traz para discussão, 

promovendo uma valorização dos grupos étnicos raciais. 

 Nos grupos focais e nas entrevistas as discussões foram acentuadas para o fato de 

muitos alunos não entendem as cotas como algo que vá contribuir para essa justiça social com 

relação aos próprios negros, muitos visualizam como uma forma de acentuar as desigualdades 

que já existem, os docentes declaram terem dificuldades em debater até com os próprios negros 

a questão das cotas. Assim como observamos na fala de Marta uma das participantes da 

pesquisa: 

[...] as cotas é um tema polêmico, divide opiniões, e acaba sendo o frutífero, para você 

trabalhar a questão da argumentação, e por diversas vezes eu já presenciei alunos 

negros que se posicionam ao contrário em questão das cotas, por justificar que é uma 

forma de reforçar o preconceito, por justificar que eles são  iguais aos demais, que é 

uma forma de ter vantagem, então, por vezes eu já me deparei  com isso,  até com 

profissionais que não se reconheciam como pessoas que tenham esse direito, que 

tenham esse direito em virtude do processo histórico, então, não compreende esse 

processo histórico.  

 

Existem no Brasil na atualidade um discurso contra as cotas que vem ganhando força, 

os seus defensores argumentam que as cotas pode ser uma  possibilidade de aumentar o racismo 

no Brasil, de inferiorização contra o negro, com se ele fosse incapaz de concorrer por igual, 

contudo,   observamos que as cotas são elementos essenciais para o país, representa uma 

intervenção fundamental diante do quadro de desigualdade racial que existe no Brasil, sendo 

uma possibilidade para  igualdade entre brancos e negros em uma sociedade desigual. 

Guarnieri; Silva (2017) afirmam que as ações afirmativas adquirem relevância no 

contexto educacional, por tratarem de uma alternativa que enfrenta o comportamento racista, 

com isso promove a valorização da identidade de grupos étnico-raciais em desvantagem 

socioeconômica.  

O contexto histórico e cultural do Brasil revela que as cotas ainda são uma medida 

emergencial necessária, existem inegáveis consequências desde a colonização no Brasil que 

precisam ser reparadas para termos uma sociedade justa e integradora. Observa-se que falta um 

pouco de entendimento de toda a comunidade escolar sobre esse assunto, pois poucas pessoas 

conhecem a história e muitas carregam as consequências desse processo. Fernanda uma das 

participantes da pesquisa declara que: 

[...]em algumas oportunidades, reconhecimento e respeito à diversidade não é o que 

se presencia em medida recomendável na sala de aula. Após a abordagem de Culturas, 

houve uma discussão interna em uma turma, especialmente sobre o tema das cotas 

raciais e sociais, em que uma das alunas, afrodescendente, defendia as cotas em 

detrimento de outros alunos, brancos, em posição contrária. Esse tema, polêmico a 

despeito do tempo e do espaço geográfico, gerou muito debate e a preparação, a 
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pedido dos conjuntos discentes, de uma aula específica sobre a política afirmativa das 

cotas e de como a Sociologia analisa esse processo. O argumento central e vigente em 

contrário foi de que as cotas desequilibram o preceito de igualdade de oportunidades 

ao privilegiar e “facilitar”, por meio de uma nota de corte inferior aos demais, a 

inserção de pretos, pardos e índios no sistema educacional. A competição seria 

desigual e os cotistas, principalmente pretos e pardos, não seriam incapazes de 

alcançar uma educação por seus méritos e esforços. A aluna defendia as cotas, pois, 

ainda que particularmente fosse desnecessário se beneficiar dessa ação afirmativa, 

uma vez que teve à sua disposição estruturas familiares e escolares que lhe 

proporcionaram e a incentivaram a bons e efetivos estudos, ela entendia que essa não 

era a realidade geral dos afrodescendentes. 

 

Assunção; Santos; Nogueira (2018) apontam as lutas dos movimentos sociais, 

especialmente o movimento negro, que tiveram muitos avanços em uma trajetória de lutas pelo 

acesso à educação, o que resultou em políticas de ações afirmativas e na elaboração e 

implementação de políticas específicas em benefício da população negra, principalmente as 

políticas de cotas raciais. 

As cotas são uma medida para tentar equacionar pelo menos a priori, talvez não que 

seja a solução e pode ser que as cotas resolvem o problema, mas criam uma oportunidade, sendo 

necessárias nesse momento, podemos repensar essa política pública daqui algum tempo, mas, 

no momento na situação que nós estamos a condição social que nós temos, elas são necessárias. 

Como observamos nos apontamentos de Joana, participante da pesquisa: 

Eu acho sim necessário, porque é só verificar como é a pirâmide social no Brasil, 

como é estabelecida e como é caracterizada a estrutura social o negro e a mulher negra 

principalmente ela não está nessa base por acaso, ela está nessa base porque tem 300 

anos de escravidão no DNA principalmente do brasileiro, e isso não se desfaz em 

pouco tempo, tanto é que já se passaram mais de 100 anos da abolição da escravatura 

e ainda não se tem as mesmas oportunidades de ascensão social aos negros, as mesmas 

oportunidades para o ensino superior, é só acompanhar os índices e estatísticas que 

mostra que o negro está conseguindo ingressar na classe social mais alta isso são frutos 

das políticas públicas afirmativas voltadas para a oportunidade porque capacidade não 

se tem a mínima dúvida que existe sendo que as oportunidades que não são 

distribuídas de forma igualitária. 

 

Assunção; Santos; Nogueira (2018,) afirma que o sistema de cotas raciais se apresenta 

na atualidade como uma política compensatória, considerando que essa política busca a 

equiparação de direitos entre negros e brancos, além da quebra rupturas e preconceitos que 

colocam o negro como inferior ao branco, as cotas raciais objetiva reparação de danos da 

geração passadas, voltada a população negra. 

 Apple (2008) acrescenta que até os dias atuais houve poucos reflexos sobre o 

tratamento do conflito nas práticas escolares, pouco exame de como o tratamento do conflito 

no currículo escolar pode levar à aquiescência política e à aceitação, por parte dos alunos, de 

uma perspectiva social e intelectual que atua para manter a distribuição existente de poder e de 

racionalidade em uma sociedade, pois considera que: 



 
 
 

131 
 

[...] além do apoio às funções de produção e socialização da escolarização, o tópico 

do conflito é crucial por duas razões. O modo como se lida com ele ajuda a fixar a 

noção de como o aluno sente os meios legítimos de buscar recursos dentro de uma 

sociedade desigual. Isso é especialmente importante nas áreas urbanas e das classes 

trabalhadoras. Pode ser um tanto quanto imperativo que os alunos de áreas urbanas e 

da classe trabalhadora, entre outros, desenvolvam perspectivas positivas em relação 

ao conflito e à mudança, perspectivas que os capacitem a lidar com as realidades 

políticas e dinâmicas de poder complexas e em geral repressivas de sua sociedade de 

maneira que se preste menos a preservar os modos institucionais atuais de interação 

(APPLE, 2008, p.  127). 

 

A temática História e Cultura afro-brasileira se tornaram um tema muito polêmico, os 

debates foram permeados por conflitos, as entrevistas foram feitas antes do período eleitoral5 e 

os grupos focais durante o período eleitoral, um período muito intensivo que refletiu 

significativamente em todo o país, as discussões sobre essas temáticas passaram a serem mais 

afloradas, e o projeto de pesquisa-ação foi essencial neste momento. Assim, como observamos 

de Fernanda durante as discussões do grupo focal: 

Hoje iniciamos uma discussão, os alunos começaram a falarem contra as cotas de uma 

forma tão incisiva que a sala parecia um campo de guerra, da minoria cotista contra 

os outros, uma aluna negra que encontrou pela cota se sentiu tão ofendida que saiu 

chorando e pensando em desistir, essa situação me pegou tão de surpresa que também 

fiquei desesperada sem saber o que fazer. 

 

Os conflitos permeiam as práticas docentes, o projeto de pesquisa intensificou as 

discussões durante o período eleitoral que dividiu o país e o ato do preconceito que era antes 

era considerado feio ficou evidenciado. Destaca-se nitidamente   a influência da ideologia do 

pensamento dos grupos raciais majoritários, de brancos, líderes religiosos, políticos, militares, 

nesse contexto os dados revelaram a próxima categoria “Legitimação da ideologia dominante. 

 

6.1.8 Categoria 9: Legitimação da ideologia dominante. O projeto visava fomentar debates 

voltadas para a temática história e cultura afro-brasileira, discussões começaram a surgir sobre 

alguns pontos, tais como: as cotas (inclui ou excluí?) O preconceito de cor (existe ou não 

existe?), as culturas (devem ou não ser consideradas no currículo?)  Discussões essas que foram 

intensificadas na escola em um momento de turbulência no país. Nas redes sociais as pessoas 

de dividiam e se agrediram durante o processo eleitoral que acabou refletindo 

significativamente nos debates aflorados em sala de aula.  

Período também de muitas reformas e mudanças, a constituição da nova Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC já estava quase se tornando uma realidade no Brasil. Apesar das 

justificativas apresentadas pelo Ministério da Educação serem voltadas para as reduções das 

                                                
5Eleições para Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais no ano de 2018, 

contudo, os conflitos apontados neste trabalho referem-se a disputa para Presidência da República.  
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desigualdades sociais na educação no Brasil os conflitos e protestos aconteceram a todo tempo 

no país.  

A diversidade cultural na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, é apresentada 

com os 40% deixando a critério dos municípios as organizações curriculares dentro das suas 

possibilidades, fator esse que pode acentuar as desigualdades sociais e intensificar as divisões 

de classes, considerando que alguns municípios têm muito mais condições do que outros para 

oferecer qualidade nas suas organizações curriculares. 

Bhabha (1998) aponta que os conceitos de culturas nacionais homogêneas, a 

transmissão consensual ou contígua de tradições históricas, ou comunidades étnicas "orgânicas" 

- enquanto base do comparativismo cultural-, estão em profundo processo de redefinição, assim, 

a representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de traços 

culturais ou étnicos preestabelecidos, mas, como uma grande articulação social da diferença, 

da perspectiva da minoria, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que 

emergem em momentos de transformação histórica.  

Nesses momentos de transformações, no Campus Colorado do Oeste o cenário político 

no ano de 2018 contribuiu significativamente para que o preconceito racial fosse intensificado 

na escola, fato esse que mostra que a democracia no país ainda não está consolidada. Assim 

como evidenciamos nas falas de Pedro durante os grupos focais: 

É inegável que os políticos e outros principalmente grupos religiosos, deram vozes a 

pessoas preconceituosas, o que demonstra é que de fato havia na sociedade um grupo, 

ações que eram pequenas e as pessoas tinham vergonha de se expressar, mas que 

também mostra que na sociedade a democracia não está tão consolidada e esses 

valores também fazem link com uma escalada conservadora que tem acontecido no 

mundo, não sendo um fato isolado do Brasil.  

 

Por essas bases, compreende-se que o público começa a ficar assustado com os 

acontecimentos em sala de aula, e as mesmas pessoas que acreditavam que os jovens não eram 

tão preconceituosos como as outras gerações começam a mudar de opinião, como podemos 

observar nas colocações de Fernanda durante as discussões dos grupos focais: 

As pessoas que já tinham esses vieses preconceituosos ganharam vozes, ganharam 

espaços, ao verem alguns líderes de projeção nacional declarando abertamente que 

são preconceituosas, com falas homofóbicas, enfim todas essas barbaridades que se 

ouve por aí, mais a preocupação nossa é ver jovens comprando esse discurso, nesse 

sentido que temos de observar. 

 

Ferreira (2015) afirma que o Brasil é reconhecido mundialmente pela desigualdade 

entre grupos sociais e pela corrupção dos governantes, que historicamente mantêm o país no 

descompasso político e econômico, condições que estão na base dos fortes movimentos sociais 
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cujas bandeiras estão centradas na promoção e defesa de direitos humanos e melhores condições 

de vida.  

Destarte, se torna inegável que os políticos e outros, principalmente os grupos 

religiosos, deram vozes a pessoas preconceituosas, que pensam de forma racista, homofóbico, 

machista, mas tinha mais comedimento ou pudores de externar algo condenável em tempos de 

respeito à diversidade e menos digno quanto ao bem ao próximo. 

Gomes (2008) aponta que a não basta esperarmos pelo MEC e pelas secretarias de 

educação para que esses paradigmas sejam quebrados na escola faz-se necessário que ela 

também seja tomada como uma reivindicação da categoria docente, assim como já foi feito com 

tantos outros temas caros aos movimentos sociais e que antes eram excluídos da organização 

curricular, como observamos em Bourdieu; Passaron (1992, p. 111): 

A situação de crise nascente é a ocasião de discernir os pressupostos ocultos de um 

sistema tradicional e os mecanismos capazes de perpetuá-lo quando os preliminares 

de seu funcionamento não estão mais completamente preenchidos: E: no momento em 

que começa a se romper o acordo perfeito entre o sistema escolar e seu público de 

eleição que se revela com efeito a "harmonia preestabelecida" que mantinha tão 

perfeitamente este sistema ·que excluía toda interrogação sobre o seu fundamento.  

 

Neste sentido, os debates acontecem de forma cada vez mais calorosa em sala de aula, 

e os professores chamam a atenção para dois pontos essenciais a serem observados: 1º Até que 

ponto são jovens que já eram preconceituosas se acharam apoio para se revelarem? 2º Até que 

ponto são jovens que não tinham ideologia política nenhuma e passam a comprar o discurso 

devido a todas essas influências. Fernanda aponta que: 

No momento o que está acontecendo no Brasil são pessoas que se sentiram 

representada com suas ideologias, ou jovem que aderiram ideologias, ganharam os 

espaços midiáticos e o respeito dos seus pares que pensavam iguais. Uma juventude, 

que parecia descolada dessas heranças culturais, com a repercussão nas redes sociais, 

campos que dominam pela superficialidade e interação mediatizada, encontrou na 

ausência de seres pensantes e reprodutores contumazes, um campo fácil e fértil para 

ganhar mais repercussão e dar fôlego a esse tipo de aberrações e retrocessos. 

 

 Em síntese, o grande questionamento gera em torno de um fator: Temos um aumento 

real do preconceito, ou temos o surgimento de grupos que estavam calados e agora tem a 

oportunidade de se manifestarem, diante das circunstâncias políticas atuais do país? 

Assim, essa categoria não consegue responder a esse questionamento, deixa uma 

preocupação, muitas dúvidas que assombram a prática docente e torna a escola ainda mais 

necessária, com um papel essencial de buscar uma sociedade justa e integradora.  

Entre esses fatores, se encontra no público pesquisado uma esperança, a confiança que 

a educação é capaz de transformar a sociedade, de integrar, inserir, tornar todas as partes 

importantes do processo, assim como vamos refletir nos dados da categoria 10, que aponta a 



 
 
 

134 
 

educação como o caminho para desconstruir a visão racista rastros da escravidão que ainda 

assombram a sociedade atual. 

 

6.1.9 Categoria 10: A Educação Emancipatória: O caminho para desconstruir a visão 

racista 

Só a educação é capaz de desconstruir a visão racista desde cedo sendo uma estratégia 

eficaz no caminho contra a discriminação, que infelizmente tem sido muito árduo de trilhar no 

contexto em que nos encontramos no Brasil. 

Apple (2008, p. 102) afirma que as escolas devem ensinar orientadas por uma visão de 

uma sociedade mais justa e emancipatória. O conhecimento curricular deve ser considerado 

algo problemático, permeado por conflitos, que busque uma educação libertadora e reflita as 

atuais demandas da sociedade. “O campo do currículo tem desempenhado um grande papel na 

história da relação entre a escola e a comunidade. Por causa disso, pode também servir como 

um excelente exemplo de análise das conexões que as escolas têm com outras instituições”. 

Nas entrevistas e nos grupos focais os participantes apontam a educação como 

essencial para desconstruir a visão racista que existe na sociedade até os dias atuais. Ivani uma 

das participantes da pesquisa declara que: 

[...] quando eu era criança me neguei a estudar com uma professora porque ela era 

negra, tenho a família toda branca, todos na minha casa são brancos, só aprendi a não 

ser preconceituosa através da Educação, onde eu teria a possibilidade de aprender que 

a cor da pele não faz diferença alguma se não fosse através da educação? 

 

Ivani relata ter sofrido preconceito na escola, pois o tema não era debatido, nesse 

contexto acredita que uma sociedade justa e integradora se faz pelo caminho pedagógico, pela 

informação, pela possibilidade de acesso a esse tipo de conhecimento, pois fora da educação se 

tem um acesso bem menor à esse tipo de informação. Fernanda aponta que: 

Não é por falta de capacidade que somente dois afrodescendentes foram Ministros da 

mais alta Corte jurídica brasileira; que uns índices muito baixos de pretos chegam até 

o ensino superior; que a probabilidade de um filho de porteiro ascender as camadas 

superiores é 140 vezes menor do que a de um filho de médico, que se ainda for 

afrodescendente, aumentam ainda mais. Portanto, dados culturais, históricos e 

estatísticos muito concretos sobre a nossa falta de igualdade racial abundam 

fortemente sobre na literatura pregressa e atual. No entanto, percebe-se que o caminho 

é longo para começarmos a mudar esse cenário de desigualdades e injustiças sociais. 

A escola e as ações afirmativas das cotas permanecem como um desses caminhos.  

 

Os dados apontam que o caminho é a educação, mas, muitas vezes existem pessoas 

que não estão dispostas a debaterem, principalmente uma demanda bastante conservadora e 

fascista que tem suas verdades prontas. Sacristán (2008) afirma que os momentos de crise são 

uma oportunidade para inovação em busca de uma educação emancipatória: 
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Os momentos de crise, os períodos de reforma, os projetos de inovação, estimulam a 

discussão sobre os esquemas de racionalização possível que podem guiar as propostas 

alternativas. A própria teorização sobre currículo e sua concretização é, em muitos 

casos, o subproduto indireto das mudanças curriculares que ocorrem por pressões 

históricas, sociais e econômicas de diversos tipos nos sistemas escolares” 

(SACRISTÁN, 2018, p. 20). 

Por meio das discussões dos grupos entendemos que a educação ainda é o melhor 

caminho, Pedro durante o grupo focal afirma que: “[...] Não se pode desistir da luta, temos que 

conversar, como professores, temos voz para conversar em sala, embora, as pessoas confundem 

muito, não estamos induzindo ninguém, a nada, mas é mostrar, estudar, pesquisar, debater, 

conhecer o processo histórico do Brasil”. A educação emancipatória, vem como possibilidade 

de desconstruir a visão que ainda se mantém atuante na sociedade atual.  

Neste contexto, a emergência da Categoria 11: A avaliação do projeto de Pesquisa: A 

voz dos participantes surge da categorização dos dados, mostrando a necessidade apontada 

pelos participantes de projetos de intensifiquem discussões voltadas para as diversidades 

culturais e o preconceito racial que ainda fazem parte do contexto educacional e da sociedade.  

 

6.1.10 Categoria 11: A Avaliação do projeto de Pesquisa: A Voz dos participantes 

A avaliação do projeto de pesquisa, tem como objetivo trazer a voz dos participantes, 

com sugestões para práticas pedagógicas, pontos negativos e positivos sobre as ações 

desenvolvidas no Campus Colorado do Oeste.  

Barbier (2004, p. 17) aponta que não há pesquisa sem a participação coletiva, que faz 

necessário entender o significado do termo “participação” em seu mais amplo sentido. “Nada 

se pode conhecer do que nos interessa (o mundo afetivo) sem que sejamos parte integrante, 

“actantes” na pesquisa, sem que estejamos verdadeiramente envolvidos pessoalmente pela 

experiência, na integralidade de nosso emocional, sensorial, imaginativa, racional”.  

No decorrer da pesquisa supracitada, todas as ações foram planejadas com os 

participantes, e durante o projeto contamos com outros colaboradores, que contribuíram com 

os planejamentos, ações e filmagens. Encaminharam uma avaliação escrita após a finalização 

do projeto, nessa categorização utilizamos apenas parte desta avaliação, os relatos na íntegra 

estão anexados à apêndices desta dissertação. 

Ibiapina (2008, p. 25) afirma que: 

A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores tanto 

em processos de produção de conhecimentos quanto de desenvolvimento 

interativo da própria pesquisa, haja vista que o trabalho colaborativo faz com 

que professores e pesquisadores produzam saberes, compartilhando 

estratégias que promovam desenvolvimento profissional. Nesta perspectiva, é 



 
 
 

136 
 

atividade de co-produção de conhecimentos e de formação em que os pares 

colaboram entre si com o objetivo de resolver conjuntamente problemas que 

afligem a educação.  

 

 Ivani uma das participantes de pesquisa relata a importância que o projeto teve para a 

Instituição e como os participantes se envolveram e contribuíram com todas as ações. 

O projeto sobre cultura africana apresentado foi de muita relevância para o IFRO 

Campus Colorado do Oeste, é um projeto interessante para que seja institucionalizado 

no IFRO passando a fazer parte do cronograma anual das atividades educativas, assim 

poderá ser trabalhado ao longo de todos os anos letivos, pois muitas vezes apenas em 

novembro (ou nem em novembro), na semana da consciência negra, se busca destacar 

uma atividade, com o estereótipo de um negro escravo para apresentações folclóricas, 

não havia havia notado, até então, nada explícito no currículo e atividades em sala 

sobre a cultura africana. 

 

Viviani declara que trabalhar a cultura afro-brasileira em sala de aula foi uma maneira 

de oportunizar a construção e valorização da identidade de diversos alunos e alunas. Considera 

que a cultura e história da África é extremamente importante do ponto de vista do 

empoderamento e do combate ao preconceito racial, contrapondo o discurso de inferioridade 

construído e reforçado por séculos a fim de manter a supremacia dos grupos dominantes. 

Sacristán (2008) aponta a importância das organizações curriculares valorizarem os 

elementos culturais, que realmente tenham relevância para a sociedade, fazendo parte do seu 

contexto. 

Observamos no Campus Colorado do Oeste que o projeto trouxe muitas aprendizagens 

para todos os envolvidos, os comentários ficaram mais fluidos, os participantes faziam 

pesquisas e compartilhavam em todos os momentos, as reflexões não se limitaram somente aos 

momentos programados, os participantes sempre traziam algo novo, procura a pesquisadora 

com relatos de acontecimentos, livros que compravam em viagens e sugestões de atividades e 

compartilhamentos através das redes sociais. 

Para Ivani participante da pesquisa a investigação conseguiu intervir de forma muito 

significativa na realidade escolar, mudando o contexto e fazendo com que muitas alunas e 

alunos negros se sentissem realmente incluídos no contexto escolar. 

No decorrer do projeto foi possível observar muitas pessoas sendo envolvidas e outras 

querendo se envolver no tema, realmente pode-se dizer que foi um tema que agitou o 

“todo” social do Campus, foram abertas discussões sobre a questão da cotas raciais, a 

comunidade escolar falava dentro e fora das salas de aula sobre a cultura afro, 

percebemos as estudantes se sentindo lindas com seus cabelos maravilhosamente 

cheios de cachos (risos, porque eu amo esses cabelos) e suas cores; no entanto, percebi 

uma mudança da água para o vinho nas narrativas dos professores colaboradores no 

decorrer do processo eleitoral para presidente 2018; se a princípio, antes das eleições 

o discurso era de que as questões como preconceito racial/racismo, era uma questão 

superada, algo que pertencia a um passado, do qual nos causava vergonha; o quadro 

político trouxe à baila o tema e a desconfiança de que não foi uma questão bem 

resolvida, mas uma questão que era disfarçada, maquiada e escondida. 
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 Nesta avaliação da participante, observamos que a realidade vivenciada no Brasil 

durante um tumultuado momento eleitoral no ano de 2018, agregou a discussão, algo que não 

foi pensado, nem planejado, não fazia parte das hipóteses, mas, agregou elementos para a 

investigação que na categorização resultou-se na categoria 9, intitulada “Legitimação da 

ideologia dominante”, deixando muitos questionamentos e dúvidas sobre as influências 

ideológicas e seus impactos na juventude. 

Sobre esses elementos inesperados durante a pesquisas que abordam elementos 

culturais, Bhabha (1998, p. 26) aponta que: 

[...] o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo" que não seja 

parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato 

insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa 

social ou precedente estético ela renova o passado, refigurando-o como um "entre-

lugar" contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. o "passado-

presente" torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver.  

 

Durante a investigação vivemos um período de discussões que realmente retomavam 

o passado de uma forma muito intensa, falava-se de Ditadura Militar como solução contra a 

corrupção, traziam as cotas como exclusão dentro do contexto educacional, achavam que 

tinham direito de serem preconceituosos em nome de Deus, apontavam os professores como 

idealistas que influenciam a juventude, endeusavam torturadores e criticam educadores que o 

mundo inteiro aplaudiam como “Paulo Freire”. 

 Neste contexto, os participantes da pesquisa consideram que discriminação racial está 

no mesmo patamar de misoginia ou questão de desigualdade social, o machismo também são 

questões que estão voltando com força na sociedade, infelizmente, fato esse que precisa ser 

frequentemente questionado e esse tipo de projeto contribui sim para ir trazendo mais 

informações, conceitos que podem num médio ou longo prazo ter efeitos positivos nesse fator 

de desigualdade social. 

Os participantes sugerem que essas discussões devam ser intensificadas na educação 

como um todo, assim como observamos nos apontamentos de Viviane participante da pesquisa: 

[...] é preciso prestar o devido reconhecimento à influência africana em nosso país e 

semear o orgulho de ter nascido com origens africanas, e tudo isso só se faz a partir da 

abordagem contínua e aprofundada sobre a História e Cultura afro-brasileiras em sala de aula. 

 

Os projetos voltados para a temática história e cultura afro-brasileira são de extrema 

relevância para a instituição, pois as instituições de ensino têm todas essas particularidades e 

dever de olhar para a sociedade, a própria composição dos Institutos Federais exigem que 
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tenhamos uma ação mais pro-ativas perante os problemas sociais. Sacristán (2008, p.19) afirma 

que: 

Retomar e ressaltar a relevância do currículo nos estudos pedagógicos, na discussão 

sobre a educação e no debate sobre a qualidade do ensino é, pois, recuperar a 

consciência do valor cultural da escola como instituição facilitadora de cultura. [...] O 

conteúdo é a condição lógica do ensino, e o currículo é, antes de tudo, a seleção 

cultural estruturada sob chaves psicopedagógicas dessa cultura que se oferece como 

projeto para a instituição escolar. Esquecer isto supõe introduzir-se por um caminho 

no qual se perde de vista a função cultural da escola e do ensino.  

Mas, vale ressaltar que nas avaliações feita pelos participantes da pesquisa sobre o 

desenvolvimento do projeto, observamos que apesar dessa temática constar por Lei no currículo 

das Instituições Educacionais, muitos professores simplesmente deixam de explicar, às vezes 

por falta de conhecimento, às vezes por excessiva preocupação em passar o conteúdo “do livro” 

ou proposto nas ementas. 

Nesse contexto, toda temática voltada para o segmento da história e da cultura afro-

brasileira nos ambientes educacionais ainda são insuficientes para equilibrar essa balança das 

desigualdades sociais no país. Os participantes fazem uma avaliação positiva do projeto, mas 

apontam a necessidade de ações educativas para mudar a mentalidade dominante que reina a 

nação, inclusive devido ao retrocesso que estamos vivendo no Brasil na atualidade, em muitos 

fatores, inclusive do aprofundamento do racismo, da discriminação e do preconceito que ainda 

continua forte e atuante. 

 

6.2 O Planejamento do Projeto de Ensino 
 

Apresentamos nesta subunidade, as atividades desenvolvidas no projeto de ensino. O 

planejamento do projeto aconteceu de forma colaborativa durante os grupos focais com os 

participantes da pesquisa. Os grupos focais foram gravados e foram editados para a produção 

de um documentário sobre a temática, o projeto foi desenvolvido nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, História, Arte e Sociologia.  

Durante a avaliação diagnóstica identificamos alguns fatores que contribuíam para que 

o debate e as reflexões sobre a temática cultura e história afro-brasileira não fossem trabalhados 

de uma forma mais intensiva no contexto educacional, como: a carga horária apontada pelo 

Projeto Político Pedagógico que seria insuficiente para trabalhar todos os conteúdos propostos 

na ementa do curso; a falta de reconhecimento como negro de muitos alunos negros; o não ter 

lugar de fala, devido alguns professores se considerarem brancos; a formação docente que não 

apresentou nenhuma disciplina voltada para a temática e a falta de direcionamento dentro do 

próprio currículo do que deve ou não ser ensinado aos alunos. 
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Através da investigação, reflexões e ações, observamos que os debates foram 

intensificados em sala de aula, o ambiente se tornou transformador, os pensamentos críticos 

constantes, presenciamos as emergências de novas ideias, o trabalho cooperativo e a 

aproximação significativa e transformadora de todos os participantes, fato esse que refletiram 

positivamente nas práticas docentes. 

6.2.1 Os Grupos Focais 

Os grupos focais foram gravados e permitiram uma aproximação com os participantes 

da pesquisa e ofereceram uma oportunidade para o desenvolvimento de teorização em campo, 

a partir do ocorrido e do falado. Os mesmos foram mediados pela pesquisadora, com a 

participação dos professores, Supervisora Pedagógica e Coordenadora do Núcleo de 

Atendimento com Pessoas com Necessidade Específicas. 

Os grupos focais aconteceram nos meses de setembro e outubro de 2018, foram 

realizados dois encontros objetivando contribuir para alcançar os objetivos específicos do 

projeto de pesquisa: 1) Averiguar práticas pedagógicas dos docentes dos componentes 

curriculares de História, Língua Portuguesa e Arte no que se refere à questão multicultural da 

cultura negra, diante do planejamento de ensino e do currículo oculto; 2) Elaborar, em conjunto 

com os professores, um projeto com atividades a ser desenvolvidas em sala de aula com os 

alunos, visando o fortalecimento dos debates sobre a temática história e cultura afro-brasileira; 

3) Produzir um documentário, a partir das atividades desenvolvidas no projeto, abordando a 

temática história e cultura afro-brasileira. 

Para isso o diálogo foi nosso instrumento de mediação, ajudando na obtenção de 

perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permitindo a compreensão de ideias 

partilhadas por pessoas diferentes, e proporcionando reflexões que contribuíram para o 

crescimento pessoal e profissional de todos os participantes. 

A primeira reunião para apresentação do projeto aconteceu no dia 15/08/2018 em uma 

quarta-feira, foram entregues os termos de consentimentos aos docentes, para serem assinados 

e as dúvidas sobre a pesquisa foram sanadas. Lançamos o convite e aceitaram participar da 

pesquisa, depois dos devidos termos assinados foi criado um grupo de WhatsApp para facilitar 

o diálogo. Com as reflexões em comum acordo o primeiro encontro do grupo focal com os 

participantes da pesquisa foi marcado para dia 05/09/2018. 

Destarte, inicia-se a preparação do ambiente para o primeiro grupo focal e gravações 

do documentário. 
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6.2.2 O Ambiente 

O projeto passou a contar com colaboradores da comunidade escolar, a mãe de uma 

participante da pesquisa, trabalha com papel machê e outros materiais, confeccionando imagens 

que representam a história da formação da sociedade brasileira. A cultura africana está presente 

nas imagens da artista que passa a compor o cenário dos encontros focais e gravações. 

 

Figura 4: imagens da artista plástica de Colorado do Oeste. 

Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora/ 2018 – Fotos Marcia Jovani. Ivone Deunízia de Oliveira, 

Professora aposentada da Rede Federal de Educação, artista plástica de Colorado do Oeste, trabalha com papel 

machê, aderiu a pesquisa como colaboradora, produzindo peças voltadas para a História e Cultura afro-brasileira 

que passaram a compor o cenário das gravações, a mesma se declara que através da pesquisa se apaixonou pela 

temática, fazendo as peças com muita alegria.  
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Os encontros aconteceram no próprio Campus Colorado do Oeste, em sala reservada, 

em horário previamente agendado. O Campus Colorado do Oeste tem institucionalizado um 

projeto chamado “Câmara Escura”, que desenvolve várias atividades de ensino, com algumas 

gravações. Contamos com a parceria dos membros do projeto, com a cedência da sala de 

gravações, orientações e empréstimos dos equipamentos para gravação. 

O ambiente estava muito agradável e foi preparado com antecedência para recepcionar 

os participantes, cadeiras dispostas em semicírculo, a mediadora sentada junto aos participantes, 

foi preparado com ajuda dos colaboradores da pesquisa, com alguns símbolos que representam 

a Cultura e a História afro-brasileira e africana, salgadinhos, refrigerante e sucos. Os 

participantes da pesquisa aceitaram gentilmente o convite, foram chegando em grupos e de 

repente estavam todos presentes. Em clima de descontração iniciaram os debates e não se 

sentiram constrangidos perante as câmaras. 

 

Figura 5: imagens do ambiente dos grupos focais 

O bolsista e um colaborador prepararam o material para as gravações. A pesquisadora 

iniciou a mediação do debate por meio de um roteiro para grupo focal que está anexado a este 

relatório de pesquisa, com questões abertas voltadas para o porquê discutir o preconceito racial 

na escola, a Lei 11.645/2008, práticas pedagógicas e as percepções dos mesmos sobre 

importância da Instituição de Ensino discutir história e a cultura afro brasileira no contexto 

educacional. 

6.2.3 O Primeiro Encontro de Grupo Focal 

O Primeiro Encontro de grupo focal marcou também o início das gravações e 

aconteceu no dia 05/09/2018. As discussões fluíram em torno de um roteiro preparado para o 

Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora/2018. O ambiente precisou ser preparado com muita antecedência, 

contou com muitos colaboradores, essas são imagens da preparação do ambiente para o primeiro grupo focal.  
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momento, com um questionamento principal, voltado ao convite de intensificar as reflexões 

sobre a temática em sala de aula, assim para iniciarmos o projeto a mediadora fez o seguinte 

questionamento: Quais atividades vocês poderiam desenvolver na sua disciplina sobre a 

temática História e Cultura afro-brasileira em sala de aula? 

Nesse primeiro encontro os participantes discutiram sobre a formação que receberam 

na sua graduação evidenciando que não tiveram em seu percurso de formação nenhum 

componente curricular que discutissem de uma forma mais incisiva a história e a cultura afro 

brasileira em sala de aula. 

As discussões fluíram voltadas para a cultura como algo intrínseco, inclusiva a nossa 

formação social, sendo a união de várias culturas, ou seja, ao pensar em nosso país 

automaticamente somos levados a imaginar os vários povos que o compõe, cada qual com sua 

bagagem histórica, social, política, religiosa, e outras mais peculiaridades que constituem a 

identidade de cada nação. Podemos dizer assim, que nosso Brasil é um país rico culturalmente. 

 

Figura 6: imagens do primeiro encontro de grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora/2018. Imagens do primeiro grupo focal, momentos das discussões que 

já estavam sendo gravados. 
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O currículo oculto aparece nas discussões como uma das alternativas para se trabalhar 

a história e a cultura afro-brasileira, pois muitas vezes os elementos culturais não estão 

explícitos no planejamento, não é algo que vem curricularizado, fica na prática mesmo, na 

prática oculta em sala de aula, nas produções de textos, textos aumentativos, então, são 

conteúdos que acabam exigindo que sejam temas polêmicos então você acaba trazendo temas, 

como: a escravidão, as cotas e a ditadura militar. 

No entanto o primeiro grupo focal foi finalizado, e foi marcado   o próximo encontro 

03/10/2018, com objetivo de discutir práticas pedagógicas, experiências voltadas para a história 

e a cultura afro-brasileira. Em conjunto construímos um projeto de ensino para trabalhar a 

temática em sala de aula. 

6.2.4 O Segundo Encontro de Grupo Focal 

No dia 03/10/2018, depois do planejamento e preparação do ambiente, recebemos os 

participantes para o grupo focal programado, falaram das experiências e práticas que 

desenvolvem em sala de aula, deixando evidenciado a necessidade de intensificar essas 

discussões. 

 

Figura7: imagens do segundo encontro de grupo focal 

Assim foi feito o convite para elaborarmos um projeto com atividades que foram 

desenvolvidas em sala de aula nas três disciplinas, os professores aceitaram o convite com o 

seguinte questionamento: Quais atividades vocês poderiam desenvolver na sua disciplina 

voltado para temática história e cultura afro-brasileira?  

Foram sugeridas várias atividades, de forma coletiva com sugestões de atividades que 

Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora/2018.Imagens do segundo grupo focal, momentos das discussões que 

já estavam sendo gravados. 
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poderiam intensificar o debate. O encontro do grupo focal foi finalizado com as discussões, 

muitas ideias e sugestões para o projeto de ensino. Os professores e participantes da equipe 

pedagógica relataram atividades para desenvolverem com os alunos em sala de aula, 

fortalecendo as discussões sobre a história e cultura afro-brasileira.  

Ficou acertado, que para agilidade e melhor interação na construção do projeto de 

ensino, que seria o compartilhamento pela pesquisadora de um Google Drive6.  

6.3  Projeto de Ensino: atividades a serem desenvolvidas com os alunos 

 

Com a utilização do Google Drive o projeto de ensino foi construído em conjunto com 

os participantes da pesquisa, formam programas as atividades que seriam desenvolvidas com 

os alunos nos espaços escolares. Segue projeto de ensino: 

 

Quadro 9: projeto de Ensino A história e a cultura afro-brasileira 

 

PROJETO DE ENSINO 

A história e a cultura afro-brasileira 

Resumo Esse projeto tem por finalidade o planejamento para a produção de um 

documentário que acompanhará algumas práticas pedagógicas sobre a 

temática história e cultura afro-brasileira que serão desenvolvidas pelos 

professores de Língua Portuguesa, História e Artes no Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Fazendo algumas indagações 

como: Por que discutir o preconceito racial na escola?  Ainda existe 

preconceito de cor no Brasil? Quais práticas podemos desenvolver em sala 

de aula para o fortalecimento desse debate? As atividades de pesquisas 

contribuíram muito para enriquecer as discussões e reflexões, mas, vale 

ressaltar que as experiências empíricas são fundamentais para desenvolver 

o trabalho de pesquisa e intervenção na realidade institucional. 

Palavras-

chave 

Práticas Pedagógicas; História e Cultura afro-brasileira 

Introdução A colonização no Brasil inicia-se marcada pelos interesses dos portugueses 

pelo ouro e outros metais preciosos. Com a descoberta do ouro no século 

XVII em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás começam uma corrida 

                                                
6O Google Drive é um software utilizado para armazenamento de armazenamento de arquivos que pode ser 

produzido de forma compartilhada por diversas pessoas, apresentado pela Google no ano de 2012. Oferece a edição 

de documentos, folhas de cálculo, apresentações e outros. Considerado no conceito de computação em nuvem, 

pois armazena os arquivos e disponibiliza vários aplicativos via online, sem que esses programas estejam 

instalados no computador da pessoa que os utilizam, salva as alterações e produções de forma automática. 

 



 
 
 

145 
 

desenfreada de p1essoas de várias localidades, em direção às áreas 

mineradoras. Com isso, houve um crescimento significativo da população e 

os escravos passaram a representar cerca de 50% da população. (MATTOS, 

1012). 

Com essa grande representatividade de escravos no Brasil, é 

possível afirmar que nosso país se forma também a partir da cultura 

africana, de seus valores, saberes e crenças, que fazem parte do nosso 

contexto e da nossa história. Assim, os currículos das Instituições de Ensino 

devem ser pensando de forma que atenda toda a necessidade e história de 

sua comunidade e de entorno.  

Sacristán (2008) coloca que não existe ensino nem processo de 

ensino-aprendizagem sem conteúdo de cultura, e estes adotam uma forma 

determinada em determinado currículo. Todo modelo ou proposta de 

educação tem e deve tratar explicitamente o referente curricular, porque 

todo modelo educativo é uma opção cultural determinada.  

O Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de 

desenvolvimento educacional excludente, assim, impediu que milhões de 

brasileiros afros descendentes tivessem acesso à escola ou condições para 

nela permanecer. 
Garantir o exercício desse direito e forjar um novo modo de 

desenvolvimento com inclusão é um desafio que impõe ao 

campo da educação decisões inovadoras. [...] o fortalecimento 

de políticas e a criação de instrumentos de gestão para a 

afirmação cidadã tornaram-se prioridades, valorizando a 

riqueza de nossa diversidade étnico-racial e cultural. [...] O 

Brasil, Colônia, Império e República, teve historicamente, no 

aspecto legal, uma postura ativa e permissiva diante da 

discriminação e do racismo que atinge a população afro-

descendente brasileira até hoje (BRASIL, DCNs, 2004, p. 05, 

07). 

 

   É indiscutível que a cultura afro-brasileira faz parte da história 

do Brasil, os currículos das instituições de ensino devem dialogar com a 

sociedade e respeitar as diversidades culturais existentes. Para Sacristán 

(2008), o currículo nas instituições de ensino não pode ser considerado 

apenas como um conceito, mas, como uma construção cultural. 

Como Profissional da Educação, negra, afrodescendente, 

contratada para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, a temática 

organização curricular voltada para a cultura afro-brasileira me despertou o 

interesse tanto profissional como pessoal. 

Fanon (2008) na sua obra intitulada “Pele negra máscaras brancas” 

relata que a maioria dos negros, está obcecada em “fixar-se”. Essa obsessão, 

é resultado da impotência social que não consegue exercer um impacto 

sobre o mundo social, eles se voltam para dentro de si mesmos. O principal 

problema desta atitude está na contradição em buscar a liberdade 

escondendo-se dela. 

 Assim, esse trabalho de pesquisa torna-se relevante para a 

educação, devido à necessidade de fomentar debates em torno da cultura 

afro-brasileira no contexto educacional. Uma reflexão que visa a um 

currículo que coadunam com a sociedade e apresente suas culturas, saberes 

e valores. 
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Atuo na Educação há 17 (dezessete) anos, preocupo-me com as 

políticas sociais de inclusão e como elas possibilitam o homem negro a 

reconhecer-se como negro no contexto educacional e na sociedade. Assim, 

este projeto busca reflexões de docentes e alunos que serão gravadas em 

torno da principal indagação: Quais práticas pedagógicas os professores do 

Curso Técnico em Agropecuária desenvolvem sobre a temática história e 

cultura afro-brasileira e o que pensam sobre o preconceito racial na escola? 

Objetivos Intensificar o debate em torno da temática História e Cultura afro-brasileira 

e produzir um documentário, com gravações das ações com alunos e 

professores durante a pesquisa abordando a temática cultura  afro-brasileira. 

Metodologia As ações serão desenvolvidas no âmbito do Instituto Federal de 

Rondônia Campus Colorado do Oeste, com professores de Língua 

Portuguesa, História e Arte e um grupo de alunos do Curso Técnico em 

Agropecuário Integrado ao Ensino Médio. 

A metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa nesta, o 

pesquisador “não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma 

organização” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31). 

Tendo característica de pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1996), 

a pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma relação ou com a 

resolução de um problema coletivo no qual o pesquisador e os participantes 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Assim, para desenvolver as ações lançaremos mão dos seguintes 

instrumentos metodológicos: Pesquisa Empírica. 

Pesquisa Empírica: Grupos Focais, atividades com alunos e 

Entrevistas semiestruturadas. 

Os grupos focais permitiram um contato e diálogo com os 

pesquisadores. Para Gatti (2008), o trabalho com grupos focais oferece boa 

oportunidade para o desenvolvimento de teorização em campo, a partir do 

ocorrido e do falado. Ele se presta muito para a geração de teorizações 

exploratórias até mais do que a verificação ou testes de hipóteses prévias. 

Segundo Lucke e André (1986) as entrevistas ao lado das 

observações representam um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados, pois elas desempenham um importante papel não apenas nas 

atividades científicas como em muitas outras atividades humanas. 

Assim, pretende-se de forma reflexiva e democrática, produzir um 

documentário com as filmagens durante as ações do projeto. No final do 

trabalho de pesquisa será feita com os participantes, uma avaliação da 

execução do projeto. 

Resultados 

esperados 

Produção de um documentário com todas as ações desenvolvidas e 

intensificar o debate em torna da História e da Cultura afro-brasileira e 

africana em sala de aula. 

Atividades a 

Serem 

desenvolvidas 

Língua Portuguesa - Oficina de leitura e escrita: trabalhando a temática 

afro-brasileira em sala de aula 
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A oficina tem por objetivo desenvolver nos alunos, a capacidade de 

proficiência em leitura e escrita por meio das ações de linguagem em textos 

socialmente concretos, em situações de uso o mais próximo possível do real. 

Estimulando a leitura, compreensão e produção textual, despertando a 

criatividade, a curiosidade pelo novo, a afetividade, valorizando sempre a 

qualidade, a busca de um aprimoramento permanente, a boa convivência, 

visando à formação de pessoas solidárias e responsáveis. 

Sendo assim, no 3º e 4º bimestre estamos desenvolvendo algumas atividades 

com a temática afro-brasileira.  

1) Leitura e discussão dos textos: 

a) Poesia: Olá! Negro - Jorge de Lima. 

b) Poesia: Íntimo dado (a senha) - ÉleSemog. 

c) Conto africano: As mãos dos pretos - Luís Bernardo Honwana. 

Após a leitura e discussão, os alunos escreveram um pequeno texto 

expressando o que entenderam da afirmação: “As mãos que constroem a 

sociedade são iguais, sejam elas de quem forem. ” 

2. Produção de um texto dissertativo-argumentativo com o tema: O 

racismo na sociedade brasileira. Os textos motivadores para essa produção 

abordaram assuntos como: o sistema de cotas e a questão dos negros como 

escravos desde a época da colonização.  

3. Produção de poemas (essa atividade ainda será planejada, mas terá como 

objetivo divulgar os textos no mural da escola). 

Língua Portuguesa -Pesquisar os grandes representantes negros do mundo; 

Os grandes astros do cinema negros do Brasil; Os grandes revolucionários 

negros; Os grandes empreendedores negros do mundo e do Brasil; Os 

grandes contribuintes negros na educação mundial e nacional; As 

influencias na música e arte (negro); 

Apresentação das personagens pesquisadas através de mesa redonda em sala 

de aula. 

Arte - Debates, discussões e Pesquisa em sala de aula, fotografias, 

apresentação cultural. Painel com imagens e reflexões em sala, Confecção 

de painel, com imagens voltadas para a cultura e história afro-brasileira e 

com produções dos alunos. 

História - Fortalecimento dos debates e reflexões através de texto, 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 pertinente 

à História do Brasil.  

Cine Debate 

Palestra sobre a diversidade étnica e cultural africana, debates, pesquisas, 

discussões. 

Filme: Pantera Negra 

Antes da apresentação do filme, os alunos terão uma pequena palestra sobre 

as influências étnicas e culturais nas quais se baseia a estética, figurino e 

fotografia da obra. Serão apresentadas fotos de personagens e paisagens do 

filme e suas inspirações da África real, destacando qual é a origem e 

contexto histórico dessas referências.  

Após compreenderem as origens da estética utilizada no filme e do contexto 

em que ele se ambienta, os alunos receberão questões para ler, a fim de se 
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atentar para determinados aspectos da obra audiovisual que serão 

necessários para as resoluções da atividade proposta. 

Questões para discussões:  

1) de que forma o filme se insere na discussão sobre a diversidade étnico-

cultural africana? 

2) você considera que o conhecimento sobre a diversidade cultural africana 

é importante para fortalecer a comunidade negra brasileira?  Por quê?  

3) qual é a sua opinião sobre o disfarce adotado por Wakanda no começo 

do filme? 

4) qual é sua opinião sobre a postura do rei de Wakanda no final do filme 

em relação à nova política internacional adotada por seu reino? 

5) você acredita que o papel de Wakanda como referência mundial poderia 

modificar as manifestações de racismo que o filme evoca que ainda existem 

no resto do mundo? De que forma? 

Sociologia - Metodologias expositivas e dialogadas, propondo uma 

questão-problema do tema para ser relativizado, comparado e refletido 

pelos alunos com uma situação do seu cotidiano, seja próximo ou não. 

Investigações à reflexão, ao longo do ano de 2018, conceitos sociológicos e 

antropológicos, tais como a Socialização dos Indivíduos, as Instituições 

Sociais, a Cultura, a Identidade e o Trabalho e as Desigualdades Sociais. A 

temática da cultura afro-brasileira em seus diferentes aspectos históricos, 

sociais e políticos. 

 

Cronograma 

de execução 

 

ATIVIDADES SET OUT NOV 

Grupos Focais com gravações X X  

Debates e produção textual  X X 

Palestra e filme sobre a temática  X  

confecções de cartazes e painel    X 

Oficina   X  

Produção de Textos e Poemas  X X 

Pesquisas e apresentações dos alunos X X  

Encerramento com apresentações para a 

comunidade Escolar 
  X 

 

Referências BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

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

Brasileira e Africana, 2004. 

 

FANON, Frantz. Pele Negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da 

Silveira, Salvador: EDUFBA, 2008. 
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GERHARDT, Tatiane Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de 

Pesquisa. 1º edição,– Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

 

LUDKE, Menga; ANDRE, Marli. Pesquisa em Educação Abordagens 

qualitativas. Rio de Janeiro: E.P.U. 2017. 

MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira. 2ª ed. 

São Paulo: Contexto, 2012. 

SACRISTÁN, José Gimeno. O Currículo: uma reflexão sobre a 

prática. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-ação. 7º edição. Editora 

São Paulo: Cortez; 2001. 

FONTE: arquivo pessoal da pesquisadora, projeto produzido de forma coletiva com os participantes. 

 

Com o projeto finalizado e as atividades a serem desenvolvidas nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, História e Arte programada, o projeto foi colocado em prática durante as 

aulas do terceiro e quarto bimestre no ano letivo de 2018. 

Segue relato das atividades que foram desenvolvidas nas práticas docentes: 

6.4 O Projeto em Prática 

Apresentamos a seguir o desenvolvimento do projeto de ensino construído de forma 

coletiva com os participantes da pesquisa, nesse contexto segue atividades que foram planejadas 

e desenvolvidas nas disciplinas de Língua Portuguesa, História e Arte. 

6.4.1 Práticas Pedagógicas nas Aulas de História 

 

Durante o terceiro e quarto bimestre nas aulas de Histórias, foram desenvolvidas as 

atividades do projeto de ensino “A história e a cultura afro-brasileira”. O objetivo das práticas 

pedagógicas foram o Fortalecimento dos debates e reflexões em torno da temática, para isso, 

foram utilizados:  textos para reflexões, pesquisas sobre 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 pertinente à História do Brasil.  

As atividades de pesquisas foram desenvolvidas em grupos, com os resultados da 

pesquisa, em um círculo de conversa os alunos compartilharam ideias, reflexões, conclusões, 

com momentos de participação de todos os alunos da turma. 
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Para o fortalecimento desses debates a professora de História ofereceu uma palestra, 

sobre a diversidade étnica e cultural africana, falando sobre as influências étnicas e culturais 

nas quais se baseia a estética, o figurino e fotografias. Foram apresentadas fotos de personagens 

e paisagens do filme “Pantera Negra” e suas inspirações da África real, destacando quais são as 

origens e contexto histórico dessas referências. Ao final da palestra foi aberto uma roda de 

conversa, com a participação e contribuições dos alunos. 

Após compreenderem as origens da estética utilizada no filme e do contexto em que 

ele se ambienta, os alunos receberam questões com algumas indagações, a fim de se atentar 

para determinados aspectos da obra audiovisual e a mensagem que ela transmite. 

 A Professora na disciplina de História buscou um fortalecimento propondo pesquisa, 

trazendo textos para debates e reflexões voltados para 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. 

 

Figura8: imagens das atividades de história. 

Na disciplina de História foi apresentado também uma sessão de cinema com o filme 

Pantera Negra, que traz a história de um príncipe do reino de Wakanda, quando perdeu o pai o 

mesmo viaja para os Estados Unidos, e começa a ter contato com os Vingadores.  

O príncipe conta com algumas habilidades como a velocidade, inteligência e 

percepções que antecede os fatos. 

O filme Pantera Negra apresenta uma nova cultura manifestada a partir de imagens, 

posturas, cores e roupas, trazendo uma mensagem sobre as belezas contida na cultura africana, 

Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora/2018.Imagens da prática pedagógica de História, o projeto já estava 

sendo desenvolvido, alguns debates com os alunos foram gravados. 
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a liberdade e a valorização cultural contida em toda a sociedade foi uma reflexão significativa 

nas aulas de história. 

As discussões foram embasadas nas seguintes reflexões: A forma que o filme se insere 

na discussão sobre a diversidade étnico-cultural africana; Os conhecimentos sobre as 

diversidades culturais africanas e a importância para fortalecer a comunidade negra brasileira; 

A opinião dos alunos sobre o disfarce adotado por Wakanda no começo do filme e  sobre a 

postura do rei de Wakanda no final do filme em relação à nova política internacional adotada 

por seu reino;  E se o papel de Wakanda como referência mundial poderia modificar as 

manifestações de racismo que o filme evoca que ainda existem no resto do mundo.  

Com os debates propostos nas aulas de história, os alunos puderam viajar por um 

conhecimento que a todo o momento aflora mais o interesse pelas pesquisas e reflexões, muitos 

alunos no final das atividades, se colocaram como negros e contaram experiências vivenciadas 

em suas famílias, relatos de preconceitos que já viveram e ainda vivem na sociedade atual. 

 

6.4.2 Práticas Pedagógicas nas Aulas de Língua Portuguesa 

 

As atividades de Língua Portuguesa foram desenvolvidas durante os meses de 

setembro, outubro e novembro. O objetivo das práticas pedagógicas foram o fortalecimento dos 

debates e reflexões em torno da temática História e Cultura afro-brasileira, para isso, foram 

desenvolvidas atividades com oficinas de leituras e escritas, discussões de textos, produção de 

textos dissertativo-argumentativo com o tema, produção de poemas e atividades de pesquisas 

em grupo. 

As oficinas de leitura e escrita: trabalhando a temática afro-brasileira em sala de aula 

refletiram sobre a contribuição dos africanos e dos afrodescendentes para a formação do povo 

brasileiro, incentivando a leitura e escrita por meio das ações de linguagem em textos 

socialmente concretos, em situações de uso o mais próximo possível do real.  

Durante as aulas de Língua Portuguesa os professores trabalharam com leituras, 

argumentações, compreensões e produções textuais, despertando a criatividade, a curiosidade 

pelo novo, a afetividade, valorizando sempre a qualidade, a busca de um aprimoramento 

permanente, a boa convivência, visando à formação. As atividades de pesquisas foram 

desenvolvidas em grupos pelos alunos e foram compartilhadas para turma, cada grupo tinha um 

tema gerador oferecido pelo professor da disciplina para direcionar o trabalho, com textos, 

reflexões e poesias como: Poema: Olá! Negro - Jorge de Lima, íntimo dado (a senha) – Éle 
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Semog, Conto africano: As mãos dos pretos - Luís Bernardo Honwana. Os alunos agregaram 

elementos na pesquisa e debateram com toda a turma. 

Após as leituras e discussões, os alunos escreveram um pequeno texto expressando o 

que entenderam da afirmação: “As mãos que constroem a sociedade são iguais, sejam elas de 

quem forem”. 

 

Figura9: imagens das atividades de Língua Portuguesa 

O professor de Língua Portuguesa desenvolveu em sala de aula atividades de produção 

e verificação de aprendizagem, solicitou aos alunos que fossem produzidos um texto 

dissertativo-argumentativo com o tema: O racismo na sociedade brasileira. Os textos 

motivadores para essa produção abordaram assuntos como: o sistema de cotas e a questão dos 

negros como escravos desde a época da colonização. 

Uma das atividades desenvolvidas em grupos na disciplina de língua portuguesa, 

foram pesquisa sobre os grandes representantes negros no Brasil e no mundo; Astros do cinema 

negros do Brasil; Revolucionários negros; Empreendedores negros no mundo e no Brasil; 

Contribuintes negros na educação mundial e nacional e As influencias na música e arte (negro).  

As apresentações das pesquisas foram por meio de mesa redonda em sala de aula, as 

atividades de Língua Portuguesa foram finalizadas com as apresentações e das atividades 

Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora/2018.Imagens da prática pedagógica de Língua Portuguesa, o projeto 

já estava sendo desenvolvido, alguns debates com os alunos foram gravados. 
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desenvolvidas pelos alunos foram selecionadas e apresentadas à comunidade escolar no dia do 

encerramento. 

6.4.3 Práticas Pedagógicas nas Aulas de Arte 

 

As atividades de Arte foram desenvolvidas durante os meses de setembro, outubro e 

novembro. O objetivo das práticas pedagógicas foram o fortalecimento dos debates e reflexões 

em torno da temática História e Cultura afro-brasileira, para isso, foram desenvolvidas 

atividades como: Debates, discussões e Pesquisa em sala de aula, fotografias, apresentação 

cultural, painel com imagens e reflexões em sala, confecção de painel, com imagens voltadas para 

a cultura e história afro-brasileira e com produções dos alunos. 

 Os debates e pesquisas fizeram parte das aulas de arte. A professora da disciplina fez 

algumas demonstrações de imagens e vídeos, explicando a contribuição da África e dos 

Afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira. 

Por meio da pesquisa os alunos realizaram apresentações e debates em forma de 

seminários. A professora orientou sobre uma atividade que envolveria as disciplinas de história 

e Arte e resultaria na produção de um painel para exposição a toda a comunidade escolar. 

Para o painel os alunos tiraram fotografias em um momento de ensaio fotográfico e 

produziram imagem representação a cultura africana. Com as imagens que eles pesquisaram e 

fotos dos alunos, foram montados dois painéis. No encerramento os alunos apresentaram 

músicas para a comunidade escolar, tocaram instrumentos e encenaram uma roda de capoeira.  

Na sessão de fotos, participaram toda a turma, representando as diversidades culturais 

que existem na turma e que todas as cores, saberes e culturas são importantes no ambiente 

escolar e na sociedade.  

Foi um momento de muita descontração, interação e alegria, significativo para o 

processo de ensino e aprendizagem. Com o projeto, os participantes se sentiram felizes em 

serem quem são, notamos uma aceitação maior, momentos de brincadeiras, muita alegria 

permeou as pratica pedagógica com a temática história e cultura afro-brasileira. 

Os painéis foram montados com as fotos dos alunos e imagens produzidas por eles. 

As imagens a seguir fazem parte do Ensaio fotográfico com as alunas do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Todas as fotos foram utilizadas para 

confeccionar os painéis. 
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Figura 10: imagens das atividades desenvolvidas nas aulas de Arte/Música. 

 

 

6.4.4 Práticas Pedagógicas nas Aulas de Sociologia 

 

Os debates e reflexões fizeram parte das aulas de Sociologia durante a execução do 

projeto. Foram abordados e instigados à reflexão, ao longo do ano de 2018, vários conceitos 

sociológicos e antropológicos, tais como a Socialização dos Indivíduos, as Instituições Sociais, 

a Cultura, a Identidade e o Trabalho e as Desigualdades Sociais.  

As aulas foram por meio de metodologias expositivas e dialogadas, com questão-

problema dos temas voltados para a história e à cultura afro-brasileira em seus diferentes 

aspectos históricos, sociais e econômicos. A professora declara que: 

IFRO /CCOM - Coordenação de Comunicação e Eventos-Neirimar Coradini. Esses painéis foram 

desenvolvidos em atividades nas aulas de arte e História. As fotografias nos painéis são fotos dos alunos e 

imagens produzidas por eles nas práticas docentes. 
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[...] provocou-se a reflexão também acerca de atitudes e comportamentos em que a 

cor da pele ou o pertencimento a etnias distintas, podem, por sua vez, determinar 

tratamentos diferentes, com privilégios ou não. Dependendo de como a maioria dessa 

sociedade pensa, busquei instigar a reflexão dos alunos com determinados 

comportamentos socialmente aceitos, tais como: meninas podem pintar as unhas, 

meninos não devem vestir-se com a cor de rosa, pretos são melhores em trabalhos 

braçais e índios não tem cultura.  

 

Nesse contexto, as atividades evidenciaram que a sociedade se constitui por meio de 

diversos sistemas (valores, normas, ideologias) que influenciam a personalidade das pessoas, 

determinando sua forma de pensar e de agir. Foi abordado as normas culturais quando nos 

referimos às regras de comportamento que refletem os valores de uma cultura. 

 

Figura 11: valores democráticos e valores autoritários 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?rlz=1C1PRFE Acesso em 08/08/2018. 

 

Observamos nas reflexões que os debates fluíram para o entendimento do que é cultura 

como fator essencial e importantíssimo na sociedade, e todas as culturas são importantes nesse 

contexto, refletindo assim, sobre os elementos culturais como parte fundamental no processo 

de socialização do homem. 
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Figura 12: socialização primária e socialização secundária 

 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?hl=pt-, Acesso em 08/08/2018. 

 

Assim, buscou-se compreende as totalidades das criações humanas abrangendo tudo o 

que foi criado pela humanidade, como ideias, valores, manifestações artísticas dos tipos de 

culturas, crenças, instituições sociais, conhecimentos científicos, instrumentos de trabalho, 

tipos de vestuário e construções. 

As abordagens da diferença social e cultural nas aulas de Sociologia foram voltadas 

para a significação que os indivíduos ou grupos são apenas diferentes e não superiores ou 

inferiores.  

 

Figura 13: as trocas e os diálogos culturais: a relação intercultural 

Fonte:https://www.google.com.br/search?hl=pt-Acesso em 14/08/2018.  

 

Buscou-se refletir sobre a ideia do reconhecimento do direito à diferença e à luta contra 

todas as formas de discriminação e desigualdade social, procurando assim promover relações 

de diálogos e de igualdade entre pessoas e grupos que pertençam a culturas diferentes sem 

perder de vista a crítica às relações desiguais de poder entre grupos e pessoas.  

As discussões voltadas para as políticas afirmativas também permearam a prática 

pedagógica na disciplina de Sociologia e durante o processo eleitoral as reflexões sobre as cotas, 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-
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a discrição, o preconceito racial, foram muito importantes no contexto escolar, se tornaram 

necessárias, com a intervenção através do projeto, observamos uma significativa desconstrução 

de pensamentos retrógrado 

 

6.4.5 Encerramento do Projeto  

 

No dia 09/11/2018 mês da consciência negra, no auditório da Escola em uma sexta-

feira reuniram-se alunos, professores e Técnicos Administrativos, foi exposto fragmentos sobre 

a importância dos Africanos e afrodescendentes para a constituição da sociedade brasileira. 

As fotografias abaixo fazem parte dos painéis que foram expostos para a comunidade, 

confeccionados na disciplina de arte, com fotos dos alunos e imagens feitas por eles em sala de 

aula. 

 

Figura 14: imagens do encerramento do projeto de ensino 

IFRO /CCOM - Coordenação de Comunicação e Eventos-Neirimar Coradini. Encerramentos das atividades 

para comunidade escolar com alguns das apresentações que foram desenvolvidas nas práticas docentes nas aulas 

de História, Língua Portuguesa e Arte. 
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Os alunos fizeram algumas apresentações para comunidade escolar algumas atividades 

que foram desenvolvidas no projeto de ensino. 

 Falamos da necessidade das Instituições de Ensino recontar uma história que foi 

silenciada, pois as atividades enfatizavam a lei 11.645/2008 e a necessidade de fomentar esses 

debates nas instituições de Ensino, em prol de um currículo que dialogue com a sociedade e 

representa suas culturas. Os debates dos alunos foram permeados por conflitos, alguns 

momentos foram gravados e fará parte do documentário. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diálogo e as reflexões são atividades essenciais no contexto educacional. O 

tratamento da cultura em uma organização curricular, diz muito sobre os conceitos dessa 

instituição e o papel social que a escola exerce na sociedade. Currículo significa o planejamento, 

a organização institucional, evidenciando qual o caminho a percorrer para a escola alcançar os 

objetivos planejados, sendo uma construção cultural, social e política, eficiente capaz de 

reconstruir os espaços escolares refletindo na formação de seres pensantes, atuantes e críticos 

para transformarem a sociedade e o mundo.  

A seleção dos conteúdos do que a escola deve ou não ensinar a seus alunos, precisa 

ser frequentemente questionada na escola. No Campus Colorado buscamos esse 

questionamento, refletimos sobre a prática docente, incentivamos as discussões na sala de aula 

e constatamos que o Currículo pode ser trabalhado em uma dimensão interdisciplinar voltada 

para a Diversidade Cultura. 

Neste contexto, com esse trabalho de pesquisa analisamos a forma com que o 

Currículo do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio compreende a 

questão multicultural de sua comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo a cultura afro-

brasileira, no entanto, observamos que o currículo, apresenta a temática, as legislações 

pertinentes, contudo, falta uma reflexão maior sobre o tratamento da cultura no contexto 

educacional. 

A proposta curricular do curso apresenta a temática história e cultura afro brasileira 

em três disciplinas: História, Língua Portuguesa e Artes, evidenciando também na disciplina de 

Sociologia conteúdos que favorecem o debate voltado para as diferenças e as diversidades 

culturais. No entanto, as ementas das disciplinas apresentam muitos conteúdos o que pode 

contribuir para que a história e cultura afro-brasileira não seja trabalhada de forma intensiva em 

sala de aula. 

As práticas pedagógicas apresentam fatores que favorecem as discussões no contexto 

escolar, notamos nos participantes da pesquisa, um esforço e um olhar inclusivo, que buscam 

na prática constantes transformações. Os professores afirmam que o currículo oculto apresenta 

fatores que levam a muitas reflexões e pesquisas, assim, por muitas vezes tiveram que se 

reinventarem pela própria prática, pois, durante a formação os currículos não apresentavam a 

temática história e cultura afro-brasileira como conteúdo na matriz curricular. 

As discussões durante os grupos focais foram permeadas por conflitos, indagações e 

problemas, mas, foram fatores essenciais para a transformação da realidade por meio de várias 



 
 
 

160 
 

ações desenvolvidas no projeto.  Com o projeto de pesquisa os participantes intensificaram as 

discussões, reflexões e ações, contribuindo para que o espaço escolar seja um ambiente mais 

justo e integrador. 

Os fatores culturais fazem parte das práticas educacionais, e as discussões voltadas 

para temática história e cultura afro-brasileira provocaram uma desconstrução em ideologias 

que a priori favorecem a reprodução de classes no ambiente escolar. 

A escola se torna a principal oportunidade cultural, onde a cultura acontece e se 

perpetua, não obstante, a atuação dos professores em muitas instituições de ensino estão 

condicionadas ao papel que lhes é atribuído no currículo. Quando o currículo é uma realidade 

gestionada e burocrática, principalmente nos casos de tomadas de decisões centralizadas, os 

elementos culturais das elites são condicionados a toda a nação. 

A educação emancipatória é o caminho para uma transformação social, que objetiva 

tornar homens e mulheres cada vez mais livres e independentes, a educação liberta o homem, 

reafirma suas culturas, constrói valores, saberes e modifica crenças. 

Assim, de forma colaborativa com os participantes elaboramos um projeto com 

atividades que foram desenvolvidas em sala de aula com os alunos, fortalecendo os debates 

sobre a temática, por meio dos grupos focais e entrevistas produzimos um documentário 

abordando a temática história e cultura afro-brasileira.  

Notamos que as atividades desenvolvidas no projeto evidenciaram que, as explorações 

de homens sobre outros homens devem ser desconstruídas por meio da educação emancipatória 

no Brasil e no mundo. O Brasil carrega rastros de uma história crítica, com um período de 

colonização permeada por conflitos, homens escravizaram homens, as pessoas eram 

classificadas devido sua cor de pele. 

Neste contexto, muitas instituições de ensino acabam repetindo essa reprodução que 

permeia o Brasil por séculos, considerando os elementos culturais das elites como verdades 

para toda a nação. Fato esse que faz com que o capital cultural seja distribuído de forma desigual 

por meio da sociedade, e isso depende em grande parte da divisão do trabalho e do poder que 

está inserido nessa sociedade. 

Conforme dados do IBGE 2016 os negros no Brasil ganham 80% menos que os 

brancos e ainda tem 23,5% de mais chances de morrerem assassinados, reflexo esse de um 

longo período de escravidão ao homem negro que ainda deixa rastros significativos na 

sociedade atual. 

A implantação da Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08 e de suas respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais vem somar às demandas dos movimentos nacionais 
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apontando um caminho para a superação dessa terrível história que marca o Brasil, trazendo a 

obrigatoriedade de se trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e africana em todas as 

instituições de ensino brasileiras. Faz parte das políticas de ação afirmativa com objetivo central 

da correção das desigualdades sociais e a construção de oportunidades iguais para os grupos 

sociais e étnico-raciais. 

A Lei 11.645/2008 se fez necessária no contexto educacional devido ao fato que por 

um longo período da história brasileira os currículos serem organizados por com influências do 

colonialismo, a imposição de uma cultura sobre a outra, trazendo assim a cultura da classe 

média e elites como uma verdade absoluta a ser adquirida por toda a nação. 

As literaturas Pós-Coloniais trazem uma crítica incisiva da necessidade de repensar a 

educação como uma representação cultural de seu povo. A sociedade brasileira foi formada 

inicialmente com a participação da raça branca (os europeus), da raça negra trazida da África 

para servir de mão de obra escrava e dos indígenas, que já eram presentes no Brasil. Assim, faz-

se necessário sempre alguns questionarmos nas organizações curriculares, principalmente em 

quais critérios devem ser utilizados para selecionar os conteúdos do que as escolas devem ou 

não ensinar para seus alunos e quais elementos culturais devem ser considerados neste contexto. 

No ano de 2018 foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular, o tratamento 

das diversidades culturais é um fator que deve ser intensamente refletido na nova Base Nacional 

Comum Curricular, pois deixa a critério das instituições organizarem seus currículos dentro das 

suas possibilidades, não fomentam a necessidade de investimentos na educação do poder 

público, fato esse que pode contribuir para fortalecer as desigualdades sociais, considerando 

que muitos estados têm muito mais condições que outros para oferecer qualidade nesse aspecto. 

Nenhuma cultura é dominante em todas as relações, mas, hierarquias dependentes 

meta estáveis ainda podem ser identificadas nos dias atuais. Atualmente, as Legislações vêm 

dando mais abertura para essas reflexões no ambiente escolar, mas ainda faltam muitas 

reflexões neste contexto. Muitos críticos apontam preocupações quanto a proposta da nova 

BNCC, nesse contexto, as reflexões devem ser intensificadas. 

No Campus Colorado do Oeste, a pesquisa-ação não foi apenas uma coleta de dados 

que fez parte de um projeto de pesquisa, mas oportunizou um trabalho coletivo e longo que 

envolveu profissionais de todas as esferas, Supervisores Pedagógicos, Coordenadores, 

Professores de Língua Portuguesa, História, Arte, Música e Sociologia, as diversidades de 

formação e qualificação profissionais, os saberes e culturas dos pesquisadores, diferenças e 

experiências, fizeram com que os pesquisadores transformaram o ambiente a partir da pesquisa-

ação. 
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A Lei 11.645/2008 propõe à necessidade de se trabalhar a história e cultura afro-

brasileira, com o objetivo de se conhecer as belezas da África e a contribuição do povo africano 

e afro descentes para a formação da sociedade brasileira, os debates, reflexões e ações 

contribuíram com esse trabalho no Campus Colorado do Oeste. 

É fundamental o professor como mediador no contexto escolar, para intensificar as 

reflexões em torno de uma sociedade justa e integradora que objetiva-se erradicar o preconceito 

de cor no Brasil. 

Destarte, para que esse fato comece a mudar nas instituições de ensino, faz-se 

necessário deixar de ver a cultura uma como algo neutro, e passar a vê-la como algo que 

necessariamente contribui para o progresso, identidade, ensino-aprendizagem e formação da 

sociedade brasileira. 

A pesquisa evidenciou que os docentes não receberam durante a graduação formação 

para trabalhar as diversidades culturais no contexto escolar, mas, apesar de apontarem alguns 

fatores que atrapalham um trabalho no incisivo voltado para a história e cultura afro-brasileira, 

aprenderam e se reinventaram através da interação na prática docente. 

Compreendem que diversidade cultural reflete nas múltiplas formas de manifestação 

de uma determinada cultura e de uma determinada sociedade, e que a temática mesmo quando 

não aparece no planejamento, sempre permeia a prática docente por meio do currículo oculto. 

Os dados apontam no Campus Colorado do Oeste um empoderamento negro, que 

cresce em todo o país e reflete também nas práticas pedagógicas, meninas e meninos negros 

estão se posicionando mais. Para os participantes da pesquisa o negro deixa de sentir o 

complexo de inferioridade e passam a se posicionarem na sociedade. 

Não obstante, apesar de notório aumento da representatividade observa-se que o 

preconceito racial é um tema ainda velado no Brasil, a Lei Áurea aboliu a escravidão, mas não 

ofereceu condições para o negro se inserir como igual na sociedade, neste sentido o preconceito 

racial ainda existe na sociedade atual, a implantação da Lei 10.639/03 alterada pela Lei 

11.645/08 e de suas respectivas diretrizes curriculares nacionais vem somar às demandas dos 

movimentos nacionais negro, de intelectuais e de outros movimentos sociais que se mantêm 

atentos à luta pela superação do racismo na sociedade atual, mas a luta continua necessária no 

Brasil  

Os participantes da pesquisa acreditam que os jovens estão bem abertos aos debates, 

que a tendência é acabar com o preconceito racial no Brasil, mas, o preconceito racial é 

frequentemente visualizado. As cotas vêm como uma política afirmativa para tentar equacionar 
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pelo menos a priori a dívida que o país tem com os negros, mas, é alvo de questionamentos até 

mesmo pelo próprio negro no contexto escolar. 

A legitimação da ideologia dominante foi evidenciada durante a pesquisa devido às 

discussões em torno do projeto história e cultura afro-brasileira ter sido intensificadas na escola 

em um momento de turbulência no país, período eleitoral. Nas redes sociais as pessoas se 

dividiram e se agrediram fato esse que refletiu significativamente nos debates aflorados em sala 

de aula.  

Muitas reformas e mudanças, a constituição da nova Base Nacional Comum Curricular 

- BNCC já estava quase se tornando uma realidade no Brasil, com muitas críticas, entre elas o 

tratamento à diversidade cultural por ser apresentada com os 40% deixando a critério dos 

municípios as organizações curriculares dentro das suas possibilidades, fator esse que pode 

acentuar as desigualdades sociais e intensificar as divisões de classes no Brasil, momentos de 

transformações, os dados apontaram que os políticos e outros, principalmente os grupos 

religiosos, deram vozes a pessoas preconceituosas, que pensam de forma racista, homofóbica, 

machista, mas tinham mais comedimento ou pudores de externar algo condenável em tempos 

de respeito à diversidade. 

As análises dos dados nos remeteram, a uma questão atual que estava refletindo na 

sociedade e interferiu significativamente nos discursos e reflexões nas práticas docentes. O que 

aconteceu no Brasil nas eleições de 2018? Os recursos midiáticos foram utilizados de forma 

intensiva para incentivar o preconceito e a discriminação na nossa sociedade, fato esse que 

acreditávamos que estaria sob determinado controle. Seria um retrocesso que estaríamos 

vivendo na educação e na sociedade atual em geral? Seria um momento em que a população 

mostraria claramente que não tem mais esperanças no Brasil? Seria simplesmente a falta de 

conhecimento que evidencia a necessidade de investimentos na educação?  Ou teríamos 

ressuscitado um passado vergonhoso que continua vivo e atuante na sociedade brasileira?  

 No momento são vários os questionamentos que a pesquisa não conseguiu responder, 

mas os profissionais da educação que participaram da investigação se mostraram preocupados 

e indignados com os fatos evidenciados no inesquecível processo eleitoral do ano de 2018. O 

que aconteceu no Brasil neste período externado, trouxe a reflexão de que grande parte da 

população brasileira, se considerarmos os resultados das eleições, é formada por pessoas que se 

sentiram representadas com suas ideologias, fascistas, homofobicas, preconceituosas e racistas, 

e de jovens que supostamente aderiram as ideologias conservadoras de uma extrema direita 

reacionária, ganharam os espaços midiáticos e a adesão dos seus pares que pensavam da mesma 

forma. 
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Iniciamos a pesquisa acreditando que os jovens seriam capazes de acabarem com essa 

visão racista e preconceituosa, tínhamos esperança em uma juventude, descolada dessas 

heranças culturais, mas, com a repercussão nas redes sociais, campo que domina pela 

superficialidade e interação mediatizada, os jovens na ausência de seres pensantes e 

reprodutores contumazes, encontraram força em um campo fácil e fértil para ganhar mais 

repercussão e dar fôlego a esse tipo de retrocesso. 

A investigação sobre a temática história e cultura afro-brasileira deixa 

questionamentos norteadores sobre esse aumento de ideologias preconceituosas que marcaram 

o Brasil durante o período eleitoral do ano de 2018: 1º Até que ponto são jovens que já eram 

preconceituosos e encontraram lideranças políticas que reforçaram seus preconceitos? 2ºAté 

que ponto são jovens que não tinham ideologia política formada e passam a comprar o discurso 

devido a todas essas influências? Em síntese, o grande questionamento gera em torno de um 

fator: Temos um aumento real do preconceito no Brasil, ou de grupos outrora calados que 

passaram a se manifestar? 

Questionamentos esses que não conseguimos responder durante o desenvolvimento 

dessa pesquisa, questionamentos necessários para norteamento de outras pesquisas futuras. 

Mas, apesar de algumas indagações ficarem sem resposta nesta investigação, uma questão vale 

ser considerada sobre os participantes da pesquisa, o fato de com todas as forças acreditarem 

que só a educação é capaz de desconstruir a visão racista desde cedo, sendo uma estratégia 

eficaz no caminho contra a discriminação e o preconceito racial. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A - Relato de Ivani participante da pesquisa 
 

O projeto sobre cultura africana apresentado foi de muita relevância para o IFRO 

Campus Colorado do Oeste, é um projeto interessante para que seja institucionalizado no IFRO 

passando a fazer parte do cronograma anual das atividades educativas, assim poderá ser 

trabalhado ao longo de todos os anos letivos, pois muitas vezes apenas em novembro (ou nem 

em novembro), na semana da consciência negra, se busca destacar uma atividade, com o 

estereótipo de um negro escravo para apresentações folclóricas, não havia notado, até então, 

nada explícito no currículo e atividades em sala sobre a cultura africana. 

No decorrer do projeto foi possível observar muitas pessoas sendo envolvidas e outras 

querendo se envolver no tema, realmente pode-se dizer que foi um tema que agitou o “todo” 

social do campus, foram abertas discussões sobre a questão da cotas raciais, a comunidade 

escolar falava dentro e fora das salas de aula sobre a cultura afro, percebemos as estudantes se 

sentindo lindas com seus cabelos maravilhosamente cheios de cachos (risos, porque eu amo 

esses cabelos) e suas cores; no entanto, percebi uma mudança da água para o vinho nas 

narrativas dos professores colaboradores no decorrer do processo eleitoral para presidente 2018; 

se a princípio, antes das eleições o discurso era de que as questões como preconceito 

racial/racismo, era uma questão superada, algo que pertencia a um passado, do qual nos causava 

vergonha; o quadro político trouxe à baila o tema e a desconfiança de que não foi uma questão 

bem resolvida, mas uma questão que era disfarçada, maquiada e escondida. 

Notou-se que as pessoas não tinham deixado de ser racistas, mas, diante do contexto 

social, era feio ser racista, então essas pessoas na verdade abafavam seu racismo. As eleições 

de certa forma serviram para derrubar as máscaras, os racistas saíram dos armários, porque 

surgiu uma referência que validou essa postura, parece que agora não é feio ser racista ou outras 

mais discriminações que existam. 

Como disse em meus depoimentos, quando não tinha consciência de mim fui racista, 

era o modelo de educação que herdei de minha família, aos sete anos não quis estudar com uma 

professora porque ela era preta, na escola fui aprendendo sobre diversidade e sua riqueza, sobre 

o lado bom de sermos ao mesmo tempo iguais e diferentes, fui transformada pela educação e é 

nisso que acredito, que pela educação podemos fazer um mundo onde todos possam caber. 
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Apêndice B -Relato de Fernanda participante da pesquisa 
 

A História e Cultura Afro-brasileira é um tema recorrente nas disciplinas de Ciências 

Sociais. Em tempos de uma tendência à exacerbação dos preconceitos e da discriminação das 

práticas culturais e de seus desdobramentos político no sistema educacional, no que tange às 

questões raciais, é um tema cada vez mais que necessário. 

A disciplina de Sociologia foi ministrada junto aos alunos do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) no Campus 

Colorado do Oeste, dentre os quais, em sua maioria, situavam-se na faixa etária de 14-15 anos, 

tendo ainda alunos de até 18 anos de idade. 

As aulas eram de apenas um período semanal e está curta configuração me fez optar por 

metodologias expositivas e dialogadas, em que iniciava propondo uma questão-problema do 

tema que pudesse ser relativizado, comparado e refletido pelo aluno com uma situação do seu 

cotidiano, seja próximo ou não. Foram abordados e instigados à reflexão, ao longo do ano de 

2018, vários conceitos sociológicos e antropológicos, tais como a Socialização dos Indivíduos, 

as Instituições Sociais, a Cultura, a Identidade e o Trabalho e as Desigualdades Sociais.  

Introduzir o estudo das sociedades humanas requer tanto o exercício de um olhar 

holístico, integral e totalizante quanto de outro mais abrangente, específico e particularizado 

sobre as práticas e suas problemáticas sociais. Dentro desse contexto, a temática da cultura afro-

brasileira em seus diferentes aspectos históricos, sociais e políticos, estiveram direta e/ou 

indiretamente presentes. Em essência, o ser humano é complexo; em grupo e produzindo 

fenômenos sociais (e seus problemas), torna-se mais dinâmico e complexo ainda. E o desafio 

de trabalhar em sala de aula temas com elementos tão interligados, interdependentes e pouco 

afeitos à reflexão de sujeitos em fase de transformação fisiológica, cultural, geográfica e social, 

fez e faz dessa tarefa algo nada simples, porém muito instigante. 

Tendo isso em mente, a prática docente em Sociologia me suscita todos os anos, novas 

reflexões e no que tange às questões afro-brasileiras, não é diferente. Temas como, por exemplo, 

o racismo, são abordados de forma transversal e, de modo geral, foram bem recebidos nas 

discussões pelos e com os alunos. Ao abordar os fenômenos sociais e as formas como os 

indivíduos se relacionam entre si, como geram comportamentos e atitudes e como formam 

grupos e suas ideias em torno desses mesmos grupos, a problemática da discriminação racial 

esteve constantemente presente. Nesse sentido, o racismo, enquanto um fenômeno social 

brasileiro fortemente construído a partir das raízes escravistas e disseminado pela visão de 

mundo do homem branco europeu, produziu e ainda produz consequências no mundo pós-
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moderno. Entre os alunos, havia em sua maioria, uma aceitação tácita de que o comportamento 

racista, considerado por vários, algo distante de suas práticas cotidianas e uma atitude passível 

de repreensão. 

Em temas como a socialização dos indivíduos, em que somos o resultado de um processo 

que aprendemos na convivência com outros indivíduos e pelas instituições sociais que 

representam como a família, a escola, a religião, etc., se abordou os estereótipos e rituais de 

comportamentos específicos e passados por meio do processo de socialização. É nesse processo 

que são socializadas determinadas atitudes e características comportamentais que a sociedade 

espera que sejam seguidas, por exemplo, de uma criança do sexo feminino ou do sexo 

masculino.  

Nessa mesma linha, porém, indo além da questão de gênero, provocou-se a reflexão 

também acerca de atitudes e comportamentos em que a cor da pele ou o pertencimento a etnias 

distintas, podem, por sua vez, determinar tratamentos diferentes, com privilégios ou não. 

Dependendo de como a maioria dessa sociedade pensa, busquei instigar a reflexão dos alunos 

com determinados comportamentos socialmente aceitos, tais como: meninas podem pintar as 

unhas, meninos não devem vestir-se com a cor de rosa, pretos são melhores em trabalhos braçais 

e índios não têm cultura.  

E com isso contribuir para a reflexão de como uma criança, preta ou branca, muitas 

vezes é tratada. Não raro, surge algum aluno, geralmente branco e do sexo masculino, que leva 

essa relativização na brincadeira, mas dentro dessa “cortina de uma pseudo-descontração”, 

revela o seu lado preconceituoso, machista, racista e mergulhado no senso comum. Isso gera 

debates, reflexões e alguns posicionamentos em contrário na turma; outros somam-se às ideias 

do aluno. A verbalização explícita de racismo, machismo, preconceito, invariavelmente me 

incomoda, porém, pedagogicamente falando, penso que uma aula como essa possa vir, a médio 

ou a longo prazo, fazer algum sentido na vida do aluno, o que é uma das propostas da 

Sociologia.  

Nessa mesma linha tem o tema Culturas também despertando maiores interações e 

debates por parte dos alunos. A abordagem antropológica em torno deste conteúdo é bastante 

vasta, porém não é possível se referir à cultura sem sua relação com os preceitos conceituais de 

“preconceito”, “sendo comum” e “discriminação”, muito interligado ao cotidiano adolescente. 

A partir da proposta antropológica de conhecer e compreender Culturas como uma diversidade 

das manifestações culturais dos povos no tempo e no espaço, como uma herança que faz com 

que os homens aprendam hábitos e costumes, como uma experiência histórica vivida pelas 

gerações, como um estabelecimento de regras que determinam como o mundo pode e deve ser 
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vividos, como um condicionante dos comportamentos sociais e como gerador de unidade de 

grupos que compartilham os mesmos usos, valores e tradições, estas concepções, normalmente 

instigam os alunos a uma percepção mais ampla em torno das muitas diferenças sociais e 

culturais: é quando, para muitos, é possível entender na essência ou até mesmo a verbalizar que 

ser “diferente é normal”. De que estamos em um país, cuja diversidade cultural nos faz ter 

práticas sociais diferentes; hábitos diferentes; tradições diferentes; culturas diferentes; raças 

diferentes; cores da pele diferentes. E tamanha diversidade merece reconhecimento e respeito. 

Mas em algumas oportunidades, reconhecimento e respeito à diversidade não é o que se 

presencia em medida recomendável na sala de aula. Após a abordagem de Culturas, houve uma 

discussão interna em uma turma, especialmente sobre o tema das cotas raciais e sociais, em que 

uma das alunas, afrodescendente, defendia as cotas em detrimento de outros alunos, brancos, 

em posição contrária.  

Esse tema, polêmico a despeito do tempo e do espaço geográfico, gerou muito debate e 

a preparação, a pedido do conjunto discente, de uma aula específica sobre a política afirmativa 

das cotas e de como a Sociologia analisa esse processo. O argumento central e vigente em 

contrário foi de que as cotas desequilibram o preceito de igualdade de oportunidades ao 

privilegiar e “facilitar”, por meio de uma nota de corte inferior aos demais, a inserção de pretos, 

pardos e índios no sistema educacional.  

A competição seria desigual e os cotistas, principalmente pretos e pardos, não seriam 

incapazes de alcançar uma educação por seus méritos e esforços. A aluna defendia as cotas, 

pois, ainda que particularmente fosse desnecessário se beneficiar dessa ação afirmativa, uma 

vez que teve à sua disposição estruturas familiares e escolares que lhe proporcionaram e a 

incentivaram a bons e efetivos estudos, ela entendia que essa não era a realidade geral dos 

afrodescendentes.  

Optei por desenvolver uma aula abordando menos sobre a política afirmativa e mais 

sobre os condicionantes históricos e culturais da sociedade brasileira que fizeram com que se 

tornasse um país racista e desigual. E a herança escravista não era somente uma variável 

importantíssima, mas perversamente real e atual. Essa herança cultural gerada por mais de 200 

anos de escravidão não se desfez passados 140 anos. A Lei Áurea não inseriu o preto liberto 

em um país detentor de uma democracia racial.  

Com isso, características como exclusão, abandono, baixa escolarização, trabalho 

precário e desestrutura familiar ultrapassaram os tempos e foram confirmadas pelas estatísticas 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua em 2016 pelo IBGE. São 112,7 

milhões de pessoas se declararam pardos e pretos, ou seja, mais da metade da população 
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brasileira, sendo que contraditoriamente, é esse segmento populacional que concentra a base da 

estrutura social brasileira. 

Não é por falta de capacidade que somente dois afrodescendentes foram Ministros da 

mais alta Corte jurídica brasileira; que um índice muito baixo de pretos chegam até o ensino 

superior; que a probabilidade de um filho de porteiro ascender as camadas superiores é 140 

vezes menor do que a de um filho de médico, que se ainda for afrodescendente, aumentam ainda 

mais. Portanto, dados culturais, históricos e estatísticos muito concretos sobre a nossa falta de 

igualdade racial abundam fortemente sobre na literatura pregressa e atual. No entanto, percebe-

se que o caminho é longo para começarmos a mudar esse cenário de desigualdades e injustiças 

sociais. A escola e as ações afirmativas das cotas permanecem como um desses caminhos.  

De uma maneira geral, trazer dados concretos para a sala de aula que contribuam, ainda 

que contra a vontade de muitos e contra concepções culturais historicamente disseminadas pelo 

senso comum, para inserir a consciência de que, a curva perversa da desigualdade racial, caso 

não seja fortemente combatida, que tem os seus caminhos direcionados também à desigualdade 

social. No entanto, além das dificuldades educacionais históricas, essa abordagem pedagógica 

de uma realidade perversa também sentiu a influência negativa dos discursos racista de um 

candidato à Presidência da República contra quilombolas ou em que minimizava as 

responsabilidades da sociedade atual diante dos resultados da herança da escravidão. A 

repercussão que os episódios tiveram, aliada à desconstrução do que se avançou 

pedagogicamente, vai na contramão do esforço conjunto de sujeitos que pensam a educação 

como um dos fatores de elevação pessoal e justiça social e que tem na escola uma das 

instituições capazes de alterar essa realidade. 
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Apêndice C -Relato de Viviane participante da pesquisa 
 

Trabalhar cultura afro-brasileira em sala de aula para mim é oportunizar a construção 

e valorização da identidade de diversos alunos e alunas. Para além de enriquecer o 

conhecimento sobre a cultura africana e seus desdobramentos no Brasil, acredito que abordar a 

riqueza étnica, cultural e histórica da África é extremamente importante do ponto de vista do 

empoderamento e do combate ao preconceito racial, contrapondo um discurso de inferioridade 

construído e reforçado por séculos a fim de manter a supremacia dos grupos dominantes 

também no campo ideológico. 

É preciso subverter esse discurso, é preciso mostrar aos estudantes outras faces da 

África, dos povos africanos e de suas ramificações afro-brasileiras, é preciso prestar o devido 

reconhecimento à influência africana em nosso país e semear o orgulho de ter nascido com 

origens africanas, e tudo isso só se faz a partir da abordagem contínua e aprofundada sobre a 

História e Cultura afro-brasileiras em sala de aula, conforme a lei 11.645/08.  Fazer tudo isso 

sem repousar sobre o lugar de fala sobre o qual se propõe a discussão não é tão fácil, por isso 

eu acredito que nesses momentos é necessário ouvir mais, sendo assim costumo dar a palavra 

aos educandos para que relatem suas experiências e aquilo que sabem sobre o tema, 

especialmente aqueles que estão no referido lugar de fala. Trabalhar com a temática da cultura 

afro-brasileira não foi uma novidade para mim, porque eu já venho pensando e lecionando sobre 

a África há alguns anos, mas é sempre um dos assuntos que mais surpreende e encanta quem 

aprende devido ao pioneirismo africano em uma série de aspectos e à vastidão cultural de sua 

população e História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

175 
 

Apêndice D - Relato de Pedro participante da pesquisa 
 

 O ano de 2018 foi um ano muito significativo para minha atuação como docente no 

Campus Colorado do Oeste, recebi o convite para participar do projeto que intensificava as 

discussões em torno da temática História e Cultura-afro brasileira, foi um ano de muita 

aprendizagem e satisfação, considero que projeto como esses devem fazer parte do contexto 

educacional. 

Na oportunidade fizemos para de uma entrevista, durante a entrevista falamos sobre a 

influência desta cultura no convívio social das pessoas, em especial no instituto Federal. Foi 

destacado também as contribuições oferecidas à sociedade, porém destacou-se as dificuldades 

que enfrentamos no dia a dia no espaço social, pois ainda é observado a discriminação e o 

preconceito das pessoas quanto a esta cultura. Para encerrar a participação fizemos uma 

pesquisa em nossa sala de aula sobre a temática, participamos das gravações dos grupos focais, 

momentos de debates e de muitas aprendizagens.  

Os alunos pesquisaram sobre pessoas negras que influenciaram na cultura, economia, 

religião e na política. Trouxeram as riquezas da culinária, que é muito utilizada nos pratos 

brasileiros. Neste aspecto observamos a grande importância que a cultura tem para o 

desenvolvimento social e cultural de um povo de um povo. Afinal, coração não tem cor. Tomos 

somos gente, somos seres, somos humanos. Somos iguais. Juntos, sem discriminação, sem 

preconceito construiremos um país melhor. 
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Apêndice E - Relato de Mariana participante da pesquisa 

O desenvolvimento do projeto foi de grande relevância no ambiente educacional, visto 

que abordou uma temática que ainda precisa ser posta em evidência, pois durante toda minha 

vivência escolar, quanto discente na fase da adolescência só falavam sobre os negros nas 

disciplinas de história, onde eles eram citados como escravos, que foram trazidos para o Brasil 

na época da Colonização. 

Desta forma o negro sempre era apresentado de forma superficial, sua cultura, origem, 

sua cor não era considerada algo que merecia ser aprofundado. Enquanto negra, adotiva, criada 

em uma família de descendente de alemães, portugueses, com um irmão japonês, e outro da 

pele bem clara, tive que ir compreendendo na prática que as diferenças dão ao mundo um toque 

especial, pois mesmo crescendo em um lar onde as diferenças eram evidentes, as pessoas 

sempre questionavam minha mãe o motivo pelo qual tinha uma filha negra, e tenho muito 

orgulho em narrar minha história, pois tenho vivo na memória as palavras da minha mãe “ela é 

meu presente, filha do coração”. Essas palavras sempre me motivaram e levaram a compreender 

que não é a cor que nos diferencia, mas o caráter, a forma como tratamos as pessoas com as 

quais convivemos. 

Ao participar do projeto, fiquei muito feliz em perceber que meu filho e as gerações 

futuras terão a oportunidade de conhecer a beleza da cultura afro e sua importância para a 

constituição da nação brasileira, visto que somos frutos de uma miscigenação, mistura de raças, 

de povos e de diferentes etnias.  

Foi gratificante acompanhar o envolvimento de professores e alunos para realizar as 

atividades propostas, durante os debates me senti muito bem representada por profissionais que 

mostraram ter consciência da importância de inserir esse tema no currículo escolar para que 

todos tenham a oportunidade de trocar conhecimentos sobre o tema. Pois ainda hoje na fase 

adulta enquanto mulher negra, independente, sou questionada por alguns pelo fato de ter um 

filho com a pele mais clara, e as vezes algumas pessoas demonstram-se surpresas por eu negra 

ter sido casada com um homem branco, pasmem, mas isso acontece. 
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Apêndice F - Carta de Apresentação da Pesquisadora 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR - MEPE  

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS. 

Prezado (a) Senhor (a), apresentamos a mestranda pesquisadora Maria Aparecida Costa Oliveira, aluna 

devidamente matriculada no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade Federal de Rondônia, que realizará a pesquisa intitulada “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: 

cultura afro-brasileira saberes e práticas pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”,  para que possa 

contar com vossa autorização para executar coleta de dados na instituição representada por Vossa Senhoria. A 

coleta de dados citada trata da aplicação de uma técnica denominada grupo focal e entrevistas semiestruturas que 

serão realizadas através de reuniões as quais contarão com a participação dos professores de Arte/ Música, 

Sociologia, História, Língua Portuguesa, Supervisora Pedagógica e Coordenadora do NAPNE. Informamos que o 

caráter ético desta pesquisa assegura o sigilo das informações língua coletadas, mediante Vossa Autorização, 

garantindo, a preservação da identidade da instituição e dos participantes, como retorno dos resultados da pesquisa 

será produzido um documentário sobre a temática e um relatório de dissertação de pesquisa. Esclarecemos que a 

autorização é uma pré-condição para a execução de qualquer estudo envolvendo seres humanos, em consonância 

com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Agradecemos vossa compreensão e colaboração com 

nosso processo de obtenção do Título de Mestre em Educação e de desenvolvimento de pesquisa científica em 

nossa Região. Colocamo-nos à vossa disposição na Universidade ou outros contatos, conforme segue: Celular da 

Pesquisadora (69) 984087252 e-mail: maria.oliveira@ifro.edu.br. Sendo o que tínhamos para o momento, 

agradecemos antecipadamente. 

Colorado do Oeste,___,_______de 2018. 

Maria Aparecida Costa Oliveira 

Mestranda Pesquisadora  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

178 
 

Apêndice G: Roteiro da Entrevista aplicada aos docentes 

 

Entrevistadora: Maria Aparecida Costa Oliveira 

Levantamento de dados: “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas 

pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”. 

1.   Dados de Identificação: 

Nome completo: _____________________________________________________________________________ 

Instituição que trabalha: _______________________________________________________________________ 

Curso que atua: ______________________________________________________________________________ 

Disciplinas que atua na instituição: ______________________________________________________________ 

Graduação/ Formação Ano de conclusão:_________________________________________________________ 

Pós-Graduação: Área e ano de conclusão: ________________________________________________________ 

Tempo de trabalho como docente: _______________________________________________________________ 

2.       Relação docente e diversidade Cultural 

a.   O que você entende sobre diversidade cultural? 

b.   Em sua formação, em algum momento, teve orientações para trabalhar a cultura afro-brasileira com seus 

alunos? O que se recorda dessas orientações (se sim)? 

c.    Você contempla de alguma forma no seu plano de curso ou planejamento diário a temática afro-brasileira? 

d.   Já trabalhou com a temática afro-brasileira em sala de aula? Se sim relate as experiências. 

e.   Você já teve alunos negros (pretos e pardos)? Relate a experiência: Eles se a reconhecem como negros (pretos 

e pardos)? 

f.     Você acredita que e a cultura afro-brasileira deve ser trabalhada no ambiente educacional? Considera essa 

temática importante? Por quê? 

g.    Já aconteceu alguma situação com alunos pretos ou pardos que permearam a sua prática docente mesmo não 

fazendo parte do seu planejamento? Relate. 

3.       Relação professor e projeto de pesquisa-ação 

a.    Você considera importante a elaboração de um projeto pedagógico para abordar a cultura afro-brasileira na 

sua disciplina? Por quê? Que temas e atividades poderiam contribuir para isso? 

b.   Em sua opinião, este projeto de pesquisa-ação contribuirá com a sua experiência profissional? Se sim: Como? 

Por quê? 

c.    Este é um espaço destinado a um comentário pertinente que a senhor (a) deseja acrescentar a nossa entrevista 

com relação ao currículo e a cultura afro-brasileira no processo educacional. 
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Apêndice H: Roteiro para o Grupo Focal 

 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 

Pesquisa: “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas pedagógicas no 

Instituto Federal de Rondônia” 

DATA:____/______/_________ 

Apresentação formal da pesquisadora, colaboradores e participantes (formação, tempo 

de serviço e função atual); 

Os grupos focais serão conduzidos pela pesquisadora, não tendo auxílio de outros 

pesquisadores, serão professores e equipe pedagógica do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio da seguinte maneira: 

a)   O convite - a pesquisadora irá apresentar o projeto e lançar o convite em uma quarta feira 

período vespertino que é um horário destinado para essa finalidade, Será falado sobre os termos 

de consentimentos, expondo o conteúdo e explicando que caso os mesmo aceitem a 

participarem da pesquisa, poderão desistir a qualquer momento e que todos os dados da 

pesquisa serão mantido em sigilo e armazenados no computador particular da pesquisadora, 

será um momento para tirar as dúvidas e fazer explanação sobre o projeto. 

b)  Depois do aceite serão encaminhados os termos aos pais, e docentes que farão parte da 

pesquisa, para serem assinados; 

c)   posteriormente será entregue os termos para os alunos; 

d)  Depois dos devidos termos assinados será marcado o primeiro encontro do grupo focal, os 

participantes que aceitaram participar da pesquisa; 

e)   O encontro acontecerá no próprio Campus Colorado do Oeste, em sala reservada, em 

horário  

Previamente agendado, sendo que serão utilizadas as quartas-feiras, no horário vespertino, 

devido já ser horário destinado para atividades desta natureza, e não haver aula nesse período. 

AS DISCUSSÕES SERÃO CONDUZIDAS PELOS SEGUINTES TÓPICOS 

O Segundo o encontro será para produção coletiva do projeto que irá conduzir a gravação do 

documentário. 
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Apêndice I: Termo de Assentimento Livre Esclarecido – aluno menor 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas pedagógicas no Instituto 

Federal de Rondônia”. 

2 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE 

SOBRE A PESQUISA: 

Caro Aluno (a) ______________________________________________________________ 

 Gostaríamos de obter o seu consentimento para participar como voluntário da pesquisa  

Intitulada “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas 

pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”. 

Esta é uma pesquisa ação desenvolvida pela acadêmica de mestrado profissional em 

Educação MEPE que tem por objetivo Analisar de que forma o Currículo do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio compreende a questão multicultural de sua 

comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo a cultura afro-brasileira, assim contribuir para 

um ambiente mais democrático e transformador pautado pelo respeito às diferenças e as 

diversidades culturais. 

Da participação do discente 

A participação do discente se dará por meio das atividades desenvolvidas pelos docentes 

em sala de aula. 

Dessa forma convém esclarecer: 

1 – O (a) aluno (a) foi convidado (a) devido estar cursando o Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio. 

2 – A suas participações nas discussões em grupo serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado seu nome em qualquer fase do estudo; 

4 - Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 
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5 - Os resultados da pesquisa serão destinados à um projeto que direcionaram a produção de 

um documentário, a elaboração de uma dissertação para conclusão do mestrado e à elaboração 

de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e eventos nacionais ou 

internacionais; 

6 – O (a) voluntário/menor e ou responsável poderá se recusar a participar, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo 

qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

7 - Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

8 - Fica esclarecido que a participação é voluntária e os voluntários/menores ou responsáveis 

não receberão nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

9 - Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Maria Aparecida Costa 

Oliveira. 

10 - Ao concordar, o Sr. (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone 

e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo  ( ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco: os riscos são mínimos visto que as informações sobre a identidade serão 

confidenciais e apenas a pesquisadora irá manipular esses dados mantendo total sigilo. 

Descrição do Benefício: Os benefícios são imensamente positivos já que se trata de dados que 

resultarão em uma reflexão sobre a cultura afro-brasileira e produção de um documentário que 

ficará como produto para a instituição.  

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS 

PESQUISADORES: 

Maria Aparecida Costa Oliveira -Celular/whatsapp: (69) 9 8408-7252– Fixo: (69) 3322-2448 

email: maria.oliveira @ifro.edu.br 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090          Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064             Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 
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Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério 

da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me 

foi explicado, aceito participar do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os 

resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que 

a minha identificação seja resguardada. 

Colorado do Oeste___________de__________2018. 
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Apêndice J: Termo de Consentimento Livre Esclarecido para Docentes 

 

 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS. 

Eu,___________________________________________________ portador (a) do Registro de 

Identidade (ou outro documento), nº _________________, concordo em participar da pesquisa 

Intitulada: “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas pedagógicas no 

Instituto Federal de Rondônia”, objeto de estudo da mestranda Maria Aparecida Costa Oliveira, da 

Universidade Federal de Rondônia, sob orientação da Profa. Dra. Carmen Tereza Velanga, do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação, para estudar 

em que medida a elaboração coletiva de um projeto de ensino, elaborado a partir da experiência 

de execução. 

Assim, tenha conhecimento que: 

1. A participação do senhor (a) na pesquisa será participando com entrevistas semiestruturadas, 

planejamento dos grupos focais e grupos de estudos.  

2. Suas respostas e opiniões serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo; 

3. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para 

a área da Educação, em especial à proposta curricular do ensino do ensino médio e sua 

abordagem com a cultura afro-brasileira. 

4. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à elaboração de trabalhos de 

pesquisas e/ou publicações científicas em revistas, eventos nacionais ou internacionais; 

5. Fica assegurada ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe cause constrangimento, sem 

nenhum prejuízo à sua pessoa; 

6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao participante 

da pesquisa; 

7. Fica esclarecido que o senhor (a) não receberá nenhuma remuneração por estar participando 

da pesquisa; 
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8. Caso o senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode entrar em 

contato pelo telefone: (69) 9 8408-7252 e-mail: maria.oliveira@ifro.edu.br, ou procurar o 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090          Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064             Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério 

da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco: os riscos são mínimos visto que as informações sobre a identidade serão 

confidenciais e apenas a pesquisadora irá manipular esses dados mantendo total sigilo. 

Descrição do Benefício: Os benefícios são imensamente positivos já que se trata de dados que 

resultarão em uma reflexão sobre a cultura afro-brasileira e produção de um documentário que 

ficará como produto para a instituição. 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, bem como fica 

assegurado minha privacidade de acordo com a Resolução 196/96 da CONEP, que regulamenta 

a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Colorado do Oeste, ___ de ______________ de  2018. 

 Maria Aparecida Costa Oliveira     Participante 

____________________________    ___________________________ 
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Apêndice K: Termo de Consentimento Livre Esclarecido - pais 

 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do participante (Responsável/ Representante legal) 

_________________________________________________________________________ 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas pedagógicas no Instituto 

Federal de Rondônia”. 

2 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 

MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE 

A PESQUISA: 

Caro ResponsávelGostaríamos de obter o seu consentimento para o menor 

_____________________________________________________, participar como voluntário 

da pesquisa intitulada “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas 

pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”. Esta é uma pesquisa ação desenvolvida pela 

acadêmica de mestrado profissional em Educação MEPE que tem por objetivo Analisar de que 

forma o Currículo do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio compreende 

a questão multicultural de sua comunidade escolar e de seu entorno, envolvendo a cultura afro-

brasileira, assim através das reflexões contribuir para um ambiente mais democrático e 

transformador pautado pelo respeito às diferenças e as diversidades cultura. 

Da participação do discente 

A participação do discente se dará através dos grupos focais e grupos de estudos que serão 

desenvolvidos na turma, sobre a temática a cultura afro-brasileira no ambiente educacional. 

 Dessa forma convém esclarecer: 

1 – O (a) aluno (a) foi convidado (a) devido estar cursando o Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio. 
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2 - A participação do (a) aluno (a) é na fase de coleta de dados e ações, por meio dos grupos 

focais e grupos de estudo com a turma contento exposição dialogada e eixos temático para 

discussão e na produção e participação do documentário; 

3 – A participação do seu filho nas discussões em grupo serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o nome do (a) menor em qualquer 

fase do estudo; 

4 - Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

5 - Os resultados da pesquisa serão destinados à um projeto de direcionaram a produção de um 

documentário, a elaboração de uma dissertação para conclusão do mestrado e à elaboração de 

trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e eventos nacionais ou 

internacionais; 

6 – O (a) voluntário/menor e ou responsável poderá se recusar a participar, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo 

qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

7 - Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

8 - Fica esclarecido que a participação é voluntária e os voluntários/menores ou responsáveis 

não receberão nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

9 - Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Maria Aparecida Costa 

Oliveira. 

10 - Ao concordar, o Sr. (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone 

e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento.  

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo  (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco: os riscos são mínimos visto que as informações sobre a identidade serão 

confidenciais e apenas a pesquisadora irá manipular esses dados mantendo total sigilo. 

Descrição do Benefício: Os benefícios são imensamente positivos já que se trata de dados que 

resultarão em uma reflexão sobre a cultura afro-brasileira e produção de um documentário que 

ficará como produto para a instituição. 
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V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS  

PESQUISADORES: 

Maria Aparecida Costa Oliveira - Celular/whatsapp: (69) 9 8408-7252– Fixo: (69) 3322-2448 

email: maria.oliveira @ifro.edu.br  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO INSTITUTO 

FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090          Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064             Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério 

da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter entendido o que 

me foi explicado, autorizo o (a) menor 

______________________________________________________________ em participar do 

presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os resultados obtidos sejam 

apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação seja 

resguardada. 

Colorado do Oeste___________de____________2018. 

________________________________           __________________________________ 

Assinatura responsável legal                                     Maria Aparecida Costa Oliveira 
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Apêndice L:Termo de Autorização de Uso de Imagem 

 
 

LINHA DE PESQUISA: “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas 

pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”. 

Neste ato,____________________________________________, nacionalidade 

________________, estado civil ______________, portador da Cédula de identidade RG 

nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº ______________________________, 

residente à Av/Rua ___________________________________,nº._________, município de 

______________, Rondônia. AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material 

entre fotos e documentos e gravações para ser utilizada para fins de divulgação científica, 

destinada à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no 

exterior, das seguintes formas: composição de Dissertação para o Mestrado Profissional em 

Educação Escolar/UNIR; apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações, 

produção de um documentário. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos 

à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual 

teor e forma. 

Colorado, _____ de ______________ de 2018. 

__________________________________ 

(assinatura) 
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Apêndice M:Termo de Confidencialidade 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR - MEPE 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS.   

Título do projeto: “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas 

pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”. 

Pesquisador responsável: Maria Aparecida Costa Oliveira 

Instituição/Departamento: UNIR/ Departamento de Educação 

Local da coleta de dados: IFRO – Campus Colorado do Oeste 

A pesquisadora do projeto “CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cultura afro-brasileira saberes e práticas 

pedagógicas no Instituto Federal de Rondônia”se compromete a preservar a privacidade dos sujeitos 

da pesquisa, cujos dados serão coletados através da técnica do Grupo Focal, Grupo de Estudos 

e Entrevista semiestruturada realizando registros em áudio, fotos e filmagens durante os 

encontros que serão realizados no Instituto Federal de Rondônia Campus Colorado do Oeste. 

Concordam com a utilização dos dados, única e exclusivamente, para execução do presente 

projeto. A divulgação das informações só será realizada de forma anônima e sendo os dados 

coletados bem como os termos de consentimento livre e esclarecido mantidas e arquivadas sob 

a responsabilidade do pesquisador (a). 

 

Colorado- RO, .....de.....................de 20..... 

_____________________________________ 

Pesquisadora 
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ANEXO 

Anexo A -Parecer Consubstanciado do Cep 
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Anexo B: Resultado Final de Institucionalização do Projeto no Departamento de 

Pesquisa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


