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PREFÁCIO

O trabalho da pedagoga Maria Aparecida Costa Oliveira é algo 
que devemos observar bem. Diante da crise da educação que vive-
mos atualmente, diante de vários preconceitos ressurgidos nesta 
crise política, bem como, da falta de consciência crítica, e do au-
mento da consciência ingênua que tanto combateu Paulo Freire é 
que esse trabalho tem a sua relevância. 

A importância desse trabalho está em que os professores de-
vem se posicionar criticamente aos preconceitos que surgem no 
meio escolar, e que surgem de todas as formas, eles surgem de 
forma velada, escondida e até invisível entre crianças, adolescen-
tes e adultos, e também estão ressurgindo de uma forma explicita 
mais violenta, no entanto ambas as formas de preconceito devem 
ser combatidas por nós professores.

 Esse trabalho vem sugerir aos professores ações e interven-
ções na sala de aula e na escola como um todo, a fim de possibi-
litar a reflexão entre jovens e professores, sobre como desocultar 
não somente o preconceito racial, mas o preconceito de todas as 
formas, como desocultar e como combater! Como combatê-lo? 

A dialogicidade é o instrumento metodológico freiriano mais 
apropriado que faz revelar a necessidade de um olhar multi e in-
terdisciplinar sobre a realidade que está diante de nós, um olhar 
crítico, um olhar reflexivo, um olhar de mudança e para a mudan-
ça, esse é a proposta do trabalho que apresentamos e desejamos 
que seja útil e válido em todas as salas de aula.

Dra. Carmen Tereza Velanga
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Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora: (Fotos Marcia 
Jovani).  Ivone Deunízia de Oliveira, Professora apo-
sentada da Rede Federal de Educação, artista plástica 
de Colorado do Oeste, aderiu a pesquisa como cola-
boradora, produzindo peças voltadas para a História 
e Cultura afro-brasileira que passaram a compor o ce-
nário das gravações, ela declara que através da pes-
quisa se apaixonou pela temática, fazendo as peças 
com muita satisfação. 
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Apresentamos neste produto um guia 
de práticas pedagógicas que foram desen-
volvidas durante a aplicação do Projeto de 
Pesquisa Intitulado: CURRÍCULO E DIVER-
SIDADE: cultura afro-brasileira saberes e 
práticas pedagógicas no Instituto Federal 
de Rondônia, para cumprir o objetivo pro-
posto: Produzir um documentário, a partir 
das atividades desenvolvidas no projeto 
de pesquisa, abordando a temática histó-
ria e cultura afro-brasileira. Neste contexto, 
esse guia de práticas pedagógicas relata o 
passo a passo do caminho percorrido para 
a produção do documentário. Produto Final 
da Dissertação da Mestranda Maria Apare-
cida Costa Oliveira do PPGEE/MEPE/UNIR 
(Programa de Pós-Graduação em Educação 
Escolar- Mestrado Profissional da Universi-
dade Federal de Rondônia). 

Esse passo a passo, foi produzido numa 
perspectiva propositiva, de auxiliar práti-
cas pedagógicas através da pesquisa-ação 
com recursos midiáticos, no Campus Colo-
rado do Oeste, Instituto Federal de Rondô-
nia ou em outras Instituição que tenham o 
interesse de repensar suas práticas peda-
gógicas voltadas para trabalhar as diversi-
dades culturais no contexto Educacional.

APRESENTAÇÃO
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O IFRO surgiu como resultado 
da integração da Escola Técni-
ca Federal de Rondônia de Porto 
Velho com a Escola Agrotécnica 
Federal de Colorado do Oeste. Na 
atualidade, o Campus Colorado do 
Oeste vem desenvolvendo suas 
atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, com o objetivo da for-
mação integral do aluno, e também 
atender ao desenvolvimento local, 
integrando o trabalho, a ciência e 
a tecnologia. Conta com 09 (nove) 
Campi: Campus Ariquemes, Caco-
al, Vilhena, Ji-Paraná, Guajará-Mi-
rim, Porto Velho Zona Norte, Porto 
Velho Calama, Jarú e Colorado do 
Oeste, objeto desta investigação, 
que oferece o curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio, Diurno/Integral, com 16 (de-

zesseis) turmas e 545 (cinquenta e 
quarenta e cinco) alunos; o Curso 
subsequente Técnico em alimen-
tos, 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 Am-
biental, noturno, com 03 (três) tur-
mas e 63 (sessenta e três) alunos; 
Bacharelado em Engenharia Agro-
nômica, 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) alu-
nos.

O CAMPO DA PESQUISA

Instituto Federal de Rondônia

FONTE: Arquivo do IFRO - imagem  aérea 2017 - Hedi Minin
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Os Professores do Curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 
das disciplinas de Arte/ Música, Sociolo-
gia, História, Língua Portuguesa, Super-
visora Pedagógica e Coordenadora do 
NAPNE, totalizam 9 pessoas.

A produção do documentário contou 
com os colaboradores do projeto institu-
cionalizado do Campus “Câmara Escura”, 
professores de Geografia e Produção Ve-
getal, que participaram das gravações e 
um aluno bolsista do Curso de Agronomia. 

OS SUJEITOS DA 
PESQUISA
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A educação se constrói por 
meio do diálogo e das re-
flexões, 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 os critérios 
que as instituições utilizam para 
selecionar os conteúdos que os 
alunos devem ou não aprender na 
escola?

Não existe política mais eficaz 
de aperfeiçoamento do professo-
rado que aquela que se conecta a 
nova formação, àquele que moti-
va sua atividade diária: o currícu-
lo. Nesse sentido, o conhecimento 
que considera as diversidades cul-
turais de sua comunidade e de seu 
entorno, tem um papel relevante e, 
progressivamente, cada vez mais 
decisivo no contexto escolar.

Quando a instituição de ensino 
entende o currículo como um ri-
quíssimo campo de pesquisa aca-
ba ao mesmo tempo dando signi-
ficado ao conhecimento, trazendo 

a relação das demandas sociais e 
culturais para o contexto educa-
cional, assim a aprendizagem se 
torna mais significativa para o alu-
no.

Sacristán (2008) afirma que o 
currículo é o cruzamento de prá-
ticas diferentes sendo tudo o que 
podemos denominar como prática 
pedagógica nas aulas e nas esco-
las, são poucos os fatos da reali-
dade escolar e educativa que não 
têm “contaminações” por alguma 
característica do currículo.

Nesse sentido, uma escola “sem 
conteúdos culturais” é uma pro-
posta irreal, além de descompro-
metida com a sociedade. “O co-
nhecimento, e principalmente a 
legitimação social de sua posses-
são que as instituições escolares 
proporcionam, é um meio que pos-
sibilita ou não a participação dos 
indivíduos nos processos culturais 
e econômicos da sociedade”. (SA-
CRISTÁN 2008, p, 19).

O contexto escolar é permeado 
por conflitos, indagações e proble-
mas, mas são fatores essenciais 
para reflexões, diálogo e constan-

CURRÍCULO E 
DIVERSIDADE

tes aprendizagens que são capazes de 
transformar a sociedade onde vivemos, 
tornando-a mais justa e integradora. 

A busca por uma educação emancipa-
tória, que objetiva tornar homens e mulhe-
res 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 cul-
turas, valores, saberes e crenças fazem 
parte dessa libertação e aceitação. A ex-
ploração de homens por outros homens 
deve ser desconstruída por meio da edu-
cação emancipatória no Brasil e no mun-
do. 

O currículo no âmbito institucional não 
pode ser considerado apenas uma área 
meramente técnica, voltada para ques-
tões relativas a procedimentos, técnicas, 
métodos, Ele se tornou uma tradição crí-
tica, guiada por questões sociológicas, 
políticas e epistemológicas.

O Brasil carrega rastros de uma história 
crítica, com um período de colonização 
permeada por conflitos, homens escravi-
zaram homens, as pessoas eram classifi-
cadas devido sua cor de pele e também 
pela sua situação financeira. Nesse sen-
tido, a educação carrega esses rastros 
arraigados na sociedade, fato esse que 
reflete na educação, na produção de co-
nhecimentos e na transformação de sa-
beres.
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CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA

Muitas foram e são as con-
tribuições dos africanos 
e dos afrodescendentes 

na construção da identidade na-
cional brasileira. Os povos africa-
nos deixaram um notável registro 
artístico sob forma de esculturas, 
cuja cultura se desenvolveu entre 
os anos 1000 e 1500 da era cris-
tã, habitavam a região da Nigéria 
e ficaram conhecidos por suas 
esculturas em bronze, mais natu-
ralistas, principalmente nas repre-
sentações de cabeças, uma vez 
que o restante do corpo não era 
representado em suas reais pro-
porções, como: as máscaras, as 
pinturas, as danças e culinárias.

A cultura africana teve uma gran-
de representatividade no contexto 
musical no Brasil, nos dias atuais 
podemos afirmar que um dos ele-
mentos que melhor representa 
o Brasil é a música. Observa-se 
preciosa contribuição africana no 
que diz respeito à sonoridade, rit-
mo, melodia, harmonia, no contato 
com as músicas dos outros povos 
principalmente os povos africanos 
tornaram a música brasileira úni-
ca, inconfundível e apreciada no 

mundo todo. Vianna (2008, p. 165) 
aponta que as escolas de sam-
ba e o samba enredo carioca, em 
cujos terreiros, como originalmen-
te eram chamadas as quadras de 
escola de samba, até os anos de 
1970 obedeciam de comum acor-
do a um regime semelhante ao 
dos barracões de candomblé, com 
acesso a roda permitindo somente 
mulheres.

A cultura brasileira se constitui 
também a partir da cultura afri-
cana, são inúmeros saberes, cos-
tumes 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 ves-
tir nas sextas-feiras, em homena-
gem 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 cul-
turas de origem, os negros foram 
obrigados a criar coisas comple-
tamente 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 con-
templar essa história e cultura afro-bra-
sileira. 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 10.639/03 faz parte das políticas de 
ação afirmativa. Essas têm como objeti-
vo 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 valoriza-
ção da história, da cultura e da identidade 
desses segmentos.

Os povos africanos deixaram um notá-
vel registro artístico sob forma de escul-
turas, cuja cultura se desenvolveu entre 
os anos 1000 e 1500 da era cristã, habi-
tavam a região da Nigéria e ficaram co-
nhecidos por suas esculturas em bronze, 
mais naturalistas, principalmente nas re-
presentações de cabeças, uma vez que o 
restante do corpo não era representado 
em suas reais proporções.
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Dandara dos Pal-
mares mulher negra 
guerreira na luta pela 
liberdade de seu povo. 
No Século XVII con-
quistou um espaço de 
liderança entre seu 
grupo, entendia que a 
liberdade era inegoci-
ável, enfrentando to-
das as batalhas que 

sucederam em Palmares. Era mulher de Zumbi dos Palmares, juntamente 
com ele travou uma luta incisiva contra a Coroa Portuguesa. Morreu em 
1964 frente uma batalha, para defender o Quilombo dos Macacos, um mo-
cambo pertencente ao Quilombo dos Palmares.

ALGUMAS PERSONALIDADES 
QUE MARCARAM A LUTA PELA 
LIBERDADE NO BRASIL

Tereza de Benguela, uma mulher negra, 
quilombola que viveu no século XVIII, lide-
rava o Quilombo do Quariterê ou do Piolho, 
na região do Mato Grosso. Quando Zé Piolho 
seu marido morreu, rapidamente assumiu o 
comando da comunidade, se tornando líder 
implacável. O quilombo teve um crescimento 
estrondoso com sua liderança agregando ín-
dios e negros. Incomodou muito a coroa por-
tuguesa com vários atentados até a prisão 
de Tereza de Benguela, que não se submeteu 
mais a situação de ser escravizada e acabou 
cometendo suicídio. 

Fonte: rondonia.ro.gov.br

Fonte: observatorio3setor.org.br                       Fonte: pt.wikipedia.org

QUAIS DOCUMENTOS 
QUE ORIENTAM AS 

ORGANIZAÇÕES 
CURRICULARES NO BRASIL?

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étni-
co-Raciais e para o Ensino de Histó-

ria e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), 
é um documento orientador da prática peda-
gógica. [...] 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 as-
pecto legal, uma postura 
ativa e permissiva diante 
da discriminação e do ra-
cismo que atinge a popu-
lação afro-descendente 
brasileira até hoje (BRA-
SIL, DCN, 2004, p. 05). 

No dia 9 de janeiro de 2003, foi sanciona-
da pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
Lei nº 10.6396 alterada pela Lei 11.645/2008 
que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação 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-Brasilei-
ra e indígena”.

Fonte: livrariacultura.com.br

Fonte: designculture.com.br

Lei nº 10.6396 alterada 
pela Lei 11.645/2008

Fonte: portal.inep.gov.br
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O PLANEJAMENTO 
DO DOCUMENTÁRIO

CAMINHOS METODOLÓGICOS 
PARA A PRODUÇÃO DO 

DOCUMENTÁRIO

Esse guia de práticas pe-
dagógicas, o produto fi-
nal, resultado do projeto 

de pesquisa da dissertação da 
mestranda Maria Aparecida Cos-
ta Oliveira do PPGEE/MEPE/UNIR 
(Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar- Mestrado Pro-
fissional da Universidade Federal 
de Rondônia), sobre a orientação 
da Professora Dra. Carmen Tereza 
Velanga.

O projeto de pesquisa que re-
sultou neste produto é intitulado: 
“CURRÍCULO E DIVERSIDADE: cul-
tura afro-brasileira saberes e prá-
ticas pedagógicas no Instituto Fe-
deral de Rondônia”. 

 Esse guia de práticas pedagó-
gicas relata o passo a passo do 
caminho percorrido para a produ-
ção do documentário para cumprir 
o objetivo proposto: Produzir um 
documentário, a partir das ativida-
des desenvolvidas no projeto de 
pesquisa, abordando a temática 
história e cultura afro-brasileira.

Após a autorização da gestão, 
foram realizados os convites, o 
projeto foi submetido e aprovado 
pelo comitê de ética. A pesquisa-

dora atua como Supervisora Pe-
dagógica na Instituição, assim, 
já tinha uma proximidade com o 
público pesquisado, que mostrou 
muito interesse em fazer parte do 
projeto, o entusiasmo pela temáti-
ca Currículo voltado para História 
e Cultura afro-brasileira ficou evi-
dente.

O projeto foi institucionalizado 
no Campus Colorado do Oeste, no 
Departamento de Pesquisa, con-
correu edital e foi aprovado, tendo 
assim a participação de um bol-
sista que contribuiu com todas as 
ações do projeto, principalmente 
com as gravações e edições desse 
produto final.

O instrumento da pesquisa que 
deu subsídio para a produção do 
documentário, os grupos focais 
foram gravados, e os dados foram 
editados e fizeram parte do docu-
mentário, o que nos permitiu com-
preender o processo de constru-
ção da realidade por determinados 
grupos sociais, dando a possibili-
dade de compreender também prá-
ticas cotidianas, ações e reações a 
fatos e eventos, comportamentos 
e atitudes, constituindo-se uma 
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técnica muito importante para o 
conhecimento das representações, 
percepções, crenças, hábitos, va-
lores, restrições, preconceitos, lin-
guagens e simbologias prevalentes 
no trato de uma dada questão por 
pessoas que partilham alguns tra-
ços em comum, relevantes para o 
estudo do problema visado. 

Gatti (2005, p.11) afirma que A 
pesquisa com grupos focais, além 
de ajudar na obtenção de perspec-
tivas diferentes sobre uma mesma 
questão, permite também a com-
preensão de ideias partilhadas por 
pessoas o dia-a-dia e dos modos 
pelos quais os indivíduos são in-
fluenciados pelos outros. 

Os grupos focais permitiram um 
contato e diálogo com os partici-
pantes da pesquisa, ofereceram 
uma boa oportunidade para o de-
senvolvimento de teorização em 
campo, a partir do ocorrido e do fa-
lado. Assim, foram mediados pela 
pesquisadora, com os nove partici-
pantes da seguinte maneira:

a) O convite - a pesquisadora 
apresentou o projeto e lançou o 
convite em uma quarta feira perí-
odo vespertino que é um horário 
destinado para essa finalidade, foi 
falado sobre os termos de consen-
timentos, expondo o conteúdo e 
explicando que caso aceitassem 
a participar da pesquisa, pode-
riam desistir a qualquer momento 
e que todos os dados da pesquisa 
seriam mantidos em sigilo e arma-
zenados no computador particular 
da pesquisadora, foi um momento 
para tirar as dúvidas e fazer expla-
nação sobre o projeto. 

b) Depois do aceite foi enca-
minhado os termos aos docentes, 
Supervisora pedagógica e Coorde-
nadora do NAPNE para serem assi-
nados;

c) 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) pro-
fessora de História, 1 (uma) pro-
fessora de Sociologia, 1 (uma) pro-
fessora de Arte, 1(um) professor de 
Música, 1 (uma) Supervisora Peda-
gógica, a Coordenadora do NAP-
NE, totalizando 9 (nove) pessoas, 
além da pesquisadora e do aluno 
bolsista.

d) Os encontros aconteceram 
no próprio Campus Colorado do 
Oeste, em sala reservada, em ho-
rário previamente agendado, fo-
ram utilizadas as quartas-feiras, 
no horário vespertino. No total 
ocorreram dois encontros de gru-
po focal.

constituindo-se uma téc-
nica muito importante para 
o conhecimento das re-
presentações, 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 visa-
do. 

Gatti (2005, p.11) afirma 
que a pesquisa com grupos 
focais, além de ajudar na ob-
tenção de perspectivas di-
ferentes sobre uma mesma 
questão, permite também a 
compreensão de ideias par-
tilhadas por pessoas o dia-
-a-dia e dos modos pelos 
quais os indivíduos são in-
fluenciados pelos outros. 

Os grupos focais permi-
tiram um contato e diálo-
go com os participantes da 
pesquisa, ofereceram uma 
boa oportunidade para o 
desenvolvimento de teori-
zação em campo, a partir do 
ocorrido e do falado. Assim, 
foram mediados pela pes-
quisadora, com os nove par-
ticipantes da seguinte ma-
neira:

Para Gatti (2005) os grupos focais permitem aos pesquisadores com-
preenderem 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 atitu-
des, constituindo-se uma técnica muito importante para o conhecimen-
to 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 desen-
volvimento 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 comunicacio-
nais, como nos cognitivos e afetivos.

As gravações dos grupos focais conduziram a produção do documentá-
rio 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 en-
volvidos foram relevantes. A pesquisadora e mediadora conduziu as dis-
cussões de forma simples, todos se sentiram muito à vontade para ex-
pressar suas opiniões e contamos com mais dois colaboradores, para as 
gravações da apresentação do campo de pesquisa, e as unidades de pro-
duções que acontecem as aulas práticas com os alunos do curso Técnico 
em Agropecuária Integrado ao Ensino médio, sendo um professor de geo-
grafia e o Diretor do Campus Colorado do Oeste.
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Gatti (2005) aponta que a gra-
vação em vídeo tem suas quali-
dades, oportuniza a verificação 
imediata de quem está falan-
do com quem, e pode trazer à 
lembrança, a partir de imagens, 
de algumas emoções que esti-
veram presentes em um dado 
momento, além de possibilitar 
analisar o clima entre os parti-
cipantes.

Diante das experiências vi-
venciadas nessa investigação, 
percebemos que a pesquisa 
científica é um grande desafio 
para todos os envolvidos, pois 
necessita de um autocontrole 
sobre as emoções, de um cuida-
doso e detalhado planejamento, 
de conhecimento metodológico 
e inteligência para ver o deta-
lhes e respeitar o tempo neces-
sário para a pesquisa, pois as 
vezes parece que precisamos 
de um longo tempo e muitas ve-
zes questionamos a nossa ca-
pacidade para concluí-la ou ser 
capaz de transformar uma rea-
lidade através do coletivo insti-
gado pela pesquisa ação.

FONTE: Arquivo pessoal da pesquisadora: 
Além dos 9 (nove) participantes da pesquisa, 
o documentário contou com muitos colabo-
radores, que participaram dos planejamentos 
e das organizações, esses são momentos de 
preparação do ambiente e planejamento para 
as gravações do documentário.

Iniciou-se, com as gravações do campo da pesquisa, a pesquisadora 
faz a apresentação da temática e dois colaboradores, apresentam o 
Campus Colorado do Oeste, falando do processo histórico do Campus, 

estrutura física e Unidades de produção que são utilizadas para aula prá-
ticas. Em seguida a pesquisadora faz um relato do porquê da escolha do 
tema, com embasamentos teóricos, justificando a proximidade pessoal e 
profissional com o tema. 

Os grupos focais foram gravados e permitiram uma aproximação com 
os participantes da pesquisa e ofereceram uma oportunidade para o de-
senvolvimento de teorização em campo, a partir do ocorrido e do falado. 
Os mesmos foram mediados pela pesquisadora, com a participação de 
docentes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 
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 alcan-
çar 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 cul-
tura negra, diante do planejamento de ensino e do currículo oculto; 2) Ela-
borar, em conjunto com os professores, um projeto com atividades a ser 

DOCUMENTÁRIO
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desenvolvidas em sala de aula com 
os alunos, visando o fortalecimento 
dos debates sobre a temática histó-
ria e cultura afro-brasileira; 3) Pro-
duzir um documentário, a partir das 
atividades desenvolvidas no proje-
to, abordando a temática história e 
cultura afro-brasileira.

Para isso o diálogo foi nosso ins-
trumento de mediação, ajudando na 
obtenção de perspectivas diferen-
tes sobre uma mesma questão, per-
mitindo a compreensão de ideias 
partilhadas por pessoas diferen-
tes, e proporcionando reflexões que 
contribuíram para o crescimento 
pessoal e profissional de todos os 
participantes.

A primeira reunião para apresen-
tação do projeto aconteceu no dia 
15/08/2018 em uma quarta-feira, 
foram entregues os termos de con-
sentimentos aos docentes, para se-
rem assinados e as dúvidas sobre a 
pesquisa foram sanadas. Lançamos 
o convite e aceitaram participar da 
pesquisa, depois dos devidos ter-
mos 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.

O AMBIENTE

O projeto passou a contar 
com colaboradores da 
comunidade escolar. A 

mãe de uma participante da pes-
quisa, trabalha com papel machê, 
confeccionando imagens que re-
presentam a história da formação 
da sociedade brasileira. A cultura 
africana está presente nas ima-
gens da artista que passa a com-
por o cenário dos encontros focais 
e gravações.

Os encontros aconteceram 
no próprio Campus Colorado 
do Oeste, em sala reservada, 
em horário previamente agen-
dado. O Campus Colorado do 
Oeste tem institucionalizado 
um projeto chamado “Câmara 
Escura”, que desenvolve várias 
atividades de ensino, com al-
gumas gravações. Contamos 
com a parceria dos membros 
do projeto, com a cedência da 
sala de gravações, orienta-
ções e empréstimos dos equi-
pamentos para gravação.

O ambiente estava muito 
agradável e foi preparado com 
antecedência para recepcio-
nar os participantes, cadeiras 
dispostas em semicírculo, a 
mediadora sentada junto aos 

participantes, foi preparado com 
ajuda dos colaboradores da pes-
quisa, com alguns símbolos que 
representam a Cultura e a História 
afro-brasileira e africana, salga-
dinhos, refrigerantes e sucos. Os 
participantes da pesquisa aceita-
ram gentilmente o convite, foram 
chegando em grupos e de repente 
estavam todos presentes. Em cli-
ma de descontração iniciaram os 

Arquivo pessoal da pesquisadora/2008.
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debates e não se sentiram 
constrangidos perante as 
câmaras.

O bolsista e um colabora-
dor prepararam o material 
para as gravações. A pes-
quisadora iniciou a media-
ção 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 pre-
conceito racial na escola, 
a Lei 11.645/2008, práticas 
pedagógicas e as percep-
ções dos mesmos sobre im-
portância da Instituição de 
Ensino discutir história e 
a cultura afro brasileira no 
contexto educacional.

O Primeiro Encontro de grupo focal marcou também o início das 
gravações e aconteceu no dia 05/09/2018. As discussões segui-
ram em torno de um roteiro preparado para o 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 me-
diadora fez o seguinte questionamento: Quais atividades vocês poderiam 
desenvolver na sua disciplina sobre a temática História e Cultura afro-bra-
sileira 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, in-
clusiva 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 identi-
dade de cada nação. Podemos dizer assim, que nosso Brasil é um país rico 
culturalmente.

O PRIMEIRO ENCONTRO DE 
GRUPO FOCAL

FONTE: Arquivo pessoal da pesquisadora: imagens do primeiro encontro de grupo focal.
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O currículo oculto aparece 
nas discussões como uma 
das alternativas para se tra-
balhar a história e a cultura 
afro-brasileira, pois muitas 
vezes os elementos cultu-
rais não estão explícitos no 
planejamento, não é algo 
que vem curricularizado, fica 
na prática mesmo, na práti-
ca oculta em sala de aula, 
nas produções de textos, 
textos aumentativos, então, 
são conteúdos que acabam 
exigindo que sejam temas 
polêmicos então você aca-
ba trazendo temas, como: a 
escravidão, as cotas e a di-
tadura militar.

No entanto o primeiro 
grupo focal foi finalizado, e 
foi marcado   o próximo en-
contro 03/10/2018, com ob-
jetivo de discutir práticas 
pedagógicas, experiências 
voltadas para a história e a 
cultura afro-brasileira. Em 
conjunto construímos um 
projeto de ensino para tra-
balhar a temática em sala 
de aula.

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 pro-
gramado, falaram das experiências 
e práticas que desenvolvem em sala 
de aula, deixando evidenciado a ne-
cessidade de intensificar essas dis-
cussões.

Assim foi feito o convite para ela-
borarmos um projeto com atividades 
que foram desenvolvidas em sala de 
aula nas quatro disciplinas, os pro-
fessores aceitaram o convite com o 
seguinte questionamento: Quais ati-
vidades vocês poderiam desenvolver 
na sua disciplina voltada para temá-
tica história e cultura afro-brasilei-
ra? 

Foram sugeridas várias atividades, 
de forma coletiva com sugestões de 
atividades que poderiam intensificar 

o debate. O encontro do grupo focal foi finalizado com as discussões, mui-
tas ideias e sugestões para o projeto de ensino. Os professores e parti-
cipantes da equipe pedagógica relataram atividades para desenvolverem 
com os alunos em sala de aula, fortalecendo as discussões sobre a histó-
ria 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 Drive . 

Arquivo pessoal da pesquisadora/2008. (Fotos 
Marcia Jovani) – Imagens do Segundo Encontro 
de Grupo Focal.

  O 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.
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Com a utilização do Google Drive o projeto de ensino foi construído em 
conjunto com os participantes da pesquisa, formam programadas as ati-
vidades que seriam desenvolvidas com as aulas nos espaços escolares.

Segue projeto de ensino:

PROJETO DE ENSINO

Introdução 

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. 

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. 

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, Arte e Sociologia 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, começa 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 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 afro descendentes tivessem acesso à escola 
ou condições para nela permanecer. 
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Atividades a 
Serem 

desenvolvidas 

1) Leitura e discussão dos textos: 
a) Poesia: Olá! Negro - Jorge de Lima. 
b) Poesia: Íntimo dado (a senha) - Éle Semog. 
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 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?  

Metodologia 

As ações serão desenvolvidas no âmbito do Instituto Federal de 
Rondônia Campus Colorado do Oeste, com professores de Língua 
Portuguesa, História, Arte e Sociologia 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 
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.  
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Atividades a 
Serem 

desenvolvidas 

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 
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Após o planejamento do projeto com as atividades a serem desenvol-
vidas nas disciplinas de Língua Portuguesa, História, Arte e Sociologia, 
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 do-
centes.

O PROJETO EM PRÁTICA

Apresentamos a seguir o desenvolvimento do projeto de ensino cons-
truído de forma coletiva com os participantes da pesquisa, nesse contex-
to segue atividades que foram planejadas e desenvolvidas nas disciplinas 
de Língua Portuguesa, História e Arte.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE HISTÓRIA

Durante o terceiro e quarto bi-
mestre nas aulas de Histórias, fo-
ram 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 re-
flexões em torno da temática, para 
isso, foram utilizados:  textos para 
reflexões, pesquisas sobre o estu-
do da História da África e dos Afri-
canos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro 
na formação da sociedade nacio-
nal, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, eco-
nômica e política pertinente à His-
tória do Brasil. 

As atividades de pesquisas fo-
ram desenvolvidas em grupos, 
com os resultados da pesquisa, 

em um círculo de conversa os alu-
nos compartilharam ideias, refle-
xões, conclusões, com momentos 
de participação de todos os alu-
nos da turma.

Para o fortalecimento desses 
debates a professora de História 
ofereceu uma palestra sobre a di-
versidade étnica e cultural africa-
na, falando sobre as influências 
étnicas e culturais nas quais se 
baseia a estética, o figurino e foto-
grafias. Foram apresentadas fotos 
de personagens e paisagens do 
filme “Pantera Negra” e suas ins-
pirações da África real, destacan-
do quais são as origens e contexto 
histórico dessas referências. Ao fi-
nal da palestra foi aberto uma roda 
de conversa, com a participação e 
contribuições dos alunos.
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Após compreenderem as origens da estética utilizada no filme e do con-
texto em que ele se ambienta, os alunos receberam questões com algu-
mas 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 pro-
pondo 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.

Na disciplina de História foi apresentado também uma sessão de cine-
ma 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, inteli-
gência e percepções que antecede os fatos.

O filme Pantera Negra apresenta uma nova cultura manifestada a par-
tir de imagens, posturas, cores e roupas, trazendo uma mensagem sobre 
a beleza contida na cultura africana, 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 importân-
cia para fortalecer a comunidade negra brasileira; A opinião dos alunos 
sobre o disfarce adotado por Wakanda no começo do filme e  sobre a pos-
tura do rei de Wakanda no final do filme em relação à nova política inter-

Arquivo pessoal da pesquisadora/2008.

nacional 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 momento aflorou mais o interes-
se pelas pesquisas e reflexões, muitos alunos no final das atividades, se 
colocaram como negros e contaram experiências vivenciadas em suas fa-
mílias, relatos de preconceitos que já viveram e ainda vivem na sociedade 
atual.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE LINGUA 
PORTUGUESA

As atividades de Língua Portuguesa foram desenvolvidas durante os 
meses de setembro, outubro e novembro. O objetivo das práticas pedagó-
gicas foram o fortalecimento dos debates e reflexões em torno da temáti-
ca História e Cultura afro-brasileira, para isso, foram desenvolvidas ativi-
dades 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 afro-
descendentes para a formação do povo brasileiro, incentivando a leitura e 
escrita por meio das ações de linguagem em textos socialmente concre-
tos, 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, des-
pertando a criatividade, a curiosidade pelo novo, a afetividade, valorizan-
do sempre a qualidade, a busca de um aprimoramento permanente, a boa 
convivência, visando à formação de pessoas solidárias e responsáveis.

As atividades de pesquisas foram desenvolvidas em grupos pelos alu-
nos e foram compartilhadas para turma, cada grupo tinha um tema ge-
rador 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 Semog, Conto africano: As mãos dos pretos - 
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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. ” 

O professor de Língua Portuguesa desenvolveu em sala de aula ativida-
des de produção e verificação de aprendizagem, solicitou aos alunos que 
fossem produzidos um texto dissertativo-argumentativo com o tema: O ra-
cismo 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 ne-
gros; 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 desenvolvidas pelos alunos foram sele-
cionadas e apresentadas à comunidade escolar no dia do encerramento.

As atividades de Arte foram desenvolvidas durante os meses de se-
tembro, 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, apresenta-
ção cultural, painel com imagens e reflexões em sala, confecção de painel, 
com imagens voltadas para a cultura e história afro-brasileira e com pro-
duções dos alunos.

         Os debates e pesquisas fizeram parte das aulas de arte. A profes-
sora da disciplina fez algumas demonstrações de imagens e vídeos, expli-
cando 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 ca-
poeira. 

Na sessão de fotos, participaram toda a turma, representando as diver-
sidades 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, significa-
tivo para o processo de ensino e aprendizagem. Com o projeto, os partici-
pantes se sentiram felizes em serem quem são, notamos uma aceitação 
maior, momentos de brincadeiras, muita alegria permeou as pratica peda-
gógica com a temática história e cultura afro-brasileira.

Os painéis foram montados com as fotos dos alunos e imagens produ-
zidas por eles.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE ARTE
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com alguns das apresentações que foram desenvolvidas nas práticas docentes nas aulas de História, Língua Portuguesa e Arte.

As imagens ao lado 
fazem parte do Ensaio 
fotográfico com as alu-
nas do Curso Técnico 
em Agropecuária Inte-
grado ao Ensino Médio. 
Todas as fotos foram 
utilizadas para confec-
cionar o painel.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE SOCIOLOGIA

IFRO /CCOM - Coordenação de 
Comunicação e Eventos- Neiri-
mar Coradini. Esses painéis foram 
desenvolvidos em atividades nas 
aulas de arte e História. As foto-
grafias nos painéis são fotos dos 
alunos e imagens produzidas por 
eles nas práticas docentes.

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 Identi-
dade 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-bra-
sileira em seus diferentes aspectos históricos, sociais e econômicos. A 
professora declara que:
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[...] provocou-se a reflexão também acerca de ati-
tudes 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 de-
terminados comportamentos socialmente aceitos, tais 
como: meninas podem pintar as unhas, meninos não 
devem vestir-se com a cor de rosa, pretos são melho-
res em trabalhos braçais e índios não tem cultura. 

Nesse contexto, as atividades evidenciaram que a sociedade se cons-
titui por meio de diversos sistemas (valores, normas, ideologias) que in-
fluenciam a personalidade das pessoas, determinando sua forma de pen-
sar e de agir. Foi abordado as normas culturais quando nos referimos às 
regras de comportamento que refletem os valores de uma cultura.

Observamos nas reflexões que 
os debates fluíram para o entendi-
mento do que é cultura como fa-
tor essencial e importantíssimo na 
sociedade, e todas as culturas são 
importantes nesse contexto, refle-
tindo assim, sobre os elementos 
culturais como parte fundamental 
no processo de socialização do ho-
mem.

Assim, buscou-se compreende as 
totalidades das criações humanas 
abrangendo tudo o que foi criado 
pela humanidade, como ideias, va-
lores, manifestações artísticas dos 
tipos de culturas, crenças, institui-

ções sociais, conhecimentos científicos, instrumentos de trabalho, tipos 
de vestuário e construções.

VALORES DEMOCRÁTICOS     X   VALORES AUTORITÁRIOS

As abordagens da diferença social e cultural nas aulas de Sociologia fo-
ram voltadas para a significação que os indivíduos ou grupos são apenas 
diferentes e não superiores ou inferiores. 

Buscou-se refletir sobre a ideia do reconhecimento do direito à dife-
rença 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 paras as políticas afirmativas também permea-
ram a prática pedagógica na disciplina de Sociologia e durante o proces-
so eleitoral as reflexões sobre as cotas, a discrição, o preconceito racial, 
foram muito importantes no contexto escolar, se tornaram necessárias, 
com a intervenção através do projeto, observamos uma significativa des-
construção de pensamentos retrógrados.

As trocas e os diálogos culturais: a relação intercultural

Socialização primária e socialização secundária

Imagem: freevector.com

Imagem: Freepik.com Imagem: Freepik.com

Imagem: Freepik.com
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PROJETO DE ENSINO

No dia 09/11/2018, mês da consciência negra, no auditório da Es-
cola em uma sexta-feira reuniram-se alunos, professores e Técni-
cos Administrativos, na ocasião foram expostos fragmentos so-

bre a importância dos Africanos e afrodescendentes para a constituição 
da sociedade brasileira.

FONTE: IFRO /CCOM - Coordenação de Comunicação e Eventos e arquivo pessoal da pesquisadora.

O diálogo e as reflexões são atividades essenciais no contexto 
educacional. O tratamento da cultura em uma organização cur-
ricular, diz muito sobre os conceitos dessa instituição e o papel 

social que a escola exerce na sociedade. Currículo significa o planejamen-
to 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 esco-
lares 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 fizemos esse questionamento, refletimos sobre a prática docen-
te e incentivamos as discussões na sala de aula. 

Discussões essas que foram permeadas por conflitos, indagações e 
problemas, mas, foram fatores essenciais para a transformação da reali-
dade por meio de várias ações desenvolvidas no projeto.  Com o projeto de 
pesquisa os participantes descobriram que são capazes de transformar a 
sociedade onde vivem, tornando-a mais justa e integradora. 

Os fatores culturais fazem parte das práticas educacionais, e as discus-
sões voltadas para temática história e cultura afro-brasileira provocaram 
uma desconstrução em ideologias que a priori favorecem a reprodução de 
classes no ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A escola se torna a principal oportunidade cultural, onde a cultura acon-
tece 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 ele-
mentos 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 independen-
tes, a educação liberta o homem, reafirma suas culturas, constrói valores, 
saberes e modifica crenças.

As explorações de homens sobre outros homens devem serem descons-
truídas através 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 assas-
sinados, 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 apontando um caminho para a superação des-
sa terrível história que marca o Brasil, trazendo a obrigatoriedade de se 
trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e africana em todas a ins-
tituições de ensino brasileiras. Faz parte das políticas de ação afirmativa 
com objetivo central da correção das desigualdades sociais e a constru-
ção 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 cul-
tura 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. As-
sim, 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 inten-
samente 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 edu-
cação do poder público, fato esse que pode contribuir para fortalecer as 
desigualdades sociais, considerando que muitos estados tem muito mais 
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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 es-
feras, Supervisores Pedagógicos, Coordenadores, Professores de Língua 
Portuguesa, História, Arte, Música e Sociologia, as diversidades de forma-
ção e qualificação profissionais, os saberes e culturas dos pesquisadores, 
diferenças e experiências, fizeram com que os pesquisadores transforma-
ram o ambiente a partir da pesquisa-ação.

A Lei 11.645/2008, 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 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, inten-
sificar 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 en-
sino, faz-se necessário deixar de ver a cultura uma como algo neutro, e 
passar a vê-la como algo que necessariamente contribui para o progres-
so, identidade, ensino-aprendizagem e formação da sociedade brasileira. 

A pesquisa evidenciou que os docentes não receberam durante a gra-
duação formação para trabalhar as diversidades culturais no contexto es-
colar, mas, apesar de apontarem alguns fatores que atrapalham um traba-
lho na 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 so-
ciedade, 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 pedagógi-
cas, meninas e meninos negros estão se posicionando mais. Para os par-
ticipantes 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 obser-
va-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 do 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 aber-
tos 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 pelo menos a 
priori a dívida que o país tem com os negros, mas, é alvo de questiona-
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mentos até mesmo pelo próprio negro no contexto escolar.

A legitimação da ideologia dominante foi evidenciada durante a pesqui-
sa devido às discussões em torno do projeto história e cultura afro-bra-
sileira 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 aflora-
dos em sala de aula. 

Muitas reformas e mudanças, a constituição da nova Base Nacional Co-
mum Curricular - BNCC já estava quase se tornando uma realidade no 
Brasil, com muitas críticas, entre elas o tratamento à diversidade cultu-
ral 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, ma-
chista, mas tinham mais comedimento ou pudores de externar algo con-
denável em tempos de respeito à diversidade.

As análises dos dados nos remeteram, a uma questão atual que esta-
va 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 re-
trocesso 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 conhe-
cimento que evidencia a necessidade de investimentos na educação?  Ou 

teríamos ressuscitado um passado vergonhoso que continua vivo e atu-
ante na sociedade brasileira? 

 No momento são vários os questionamentos que a pesquisa não con-
seguiu responder, mas os profissionais da educação que participaram da 
investigação se mostraram preocupados e indignados com os fatos evi-
denciados no inesquecível processo eleitoral do ano de 2018. O que acon-
teceu no Brasil neste período externado, trouxe a reflexão de que grande 
parte da população brasileira, se considerarmos os resultados das elei-
ções, é formada por pessoas que se sentiram representadas com suas 
ideologias, fascistas, homofobicas, preconceituosas e racistas, e de jo-
vens que supostamente aderiram as ideologias conservadoras de uma ex-
trema direita reacionária, ganharam os espaços midiáticos e a adesão dos 
seus pares que pensavam da mesma forma.

Iniciamos a pesquisa acreditando que os jovens seriam capazes de aca-
barem com essa visão racista e preconceituosa, tínhamos esperança em 
uma juventude, descolada dessas heranças culturais, mas, com a reper-
cussão nas redes sociais, campo que domina pela superficialidade e in-
teração mediatizada, os jovens na ausência de seres pensantes e repro-
dutores 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 precon-
ceituosas que marcaram o Brasil durante o período eleitoral do ano de 
2018: 1º Até que ponto são jovens que já eram preconceituosos e encon-
traram 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 gran-
de questionamento gera em torno de um fator: Temos um aumento real do 
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preconceito no Brasil, ou de 
grupos outrora calados que 
passaram a se manifestar?

Questionamentos esses 
que não conseguimos res-
ponder durante o desenvol-
vimento dessa pesquisa, 
questionamentos necessá-
rios para norteamento de 
outras pesquisas futuras. 
Mas, apesar de algumas 
indagações ficarem sem 
resposta nesta investiga-
ção, uma questão vale ser 
considerada sobre os par-
ticipantes da pesquisa, o 
fato de com todas as for-
ças acreditarem que só a 
educação é capaz de des-
construir a visão racista 
desde cedo, sendo uma es-
tratégia eficaz no caminho 
contra a discriminação e o 
preconceito racial.
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