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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade analisar uma experiência didática realizada na
Semana da Consciência Negra, no Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, em
2017. Sua elaboração é fruto dos dados obtidos através da observação participante e de
conversas informais com diferentes atores sociais, articulados às reflexões teóricas sobre o
tema. A questão central que norteou esta pesquisa foi: “quais são as possibilidades de se
realizar uma educação antirracista a partir da Lei 10.639/03, que estabeleceu a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas
públicas e privadas do ensino fundamental e médio”? A importância dessa investigação reside
no fato de que, decorridos 15 anos da promulgação da referida Lei, sua abordagem segue
dependendo, na maior parte das situações, de iniciativas individuais dos docentes. Todavia, a
experiência aqui analisada demonstra a viabilidade da sua concretização, através da
articulação de uma comunidade escolar comprometida com uma educação antirracista.
Palavras-chave: Lei 10.639/03; educação antirracista; experiência didática; semana da
consciência negra; escola pública.

ABSTRACT
This study focus on the analyze of a didactic experience which is the Black conscience week.
Realized on the Estadual School Liceu Nilo Peçanha, in Niterói, in 2017. Using the data gain
with the participative observation and informal conversations with differences social actors.
Articulating with theory reflections about the subject. The main question that guides this
research was “which possibilities there are to realize an anti- racist education after the law
10.693/03, law that establish the obligation of the Afro-Brazilian and African history and
culture in the public and private schools, elementary and high schools?” The relevance of this
investigation is that after fifteen of the promulgation of the law, its effectiveness still depends
on the individual initiative of the teachers. Nonetheless, this experience observed shows its
possibilities, thought the articulation of school-based community committed with the antiracist education.
Key-words: Law 10.639/03; Anti-racist education; didactic experience; black conscience
week; public school.
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INTRODUÇÃO

Sobre o trabalho de campo e a produção de conhecimento

“O inimigo da rotina é a reflexão. Somente ela pode impedir os hábitos a
serem adquiridos sob aquela forma imutável, rígida, hierárquica, somente
ela pode mantê-los alerta, mantê-los neste estado de flexibilidade e
maleabilidade, que lhes permite variar, evoluir, adaptar à diversidade das
circunstâncias e do meio.”
Émile Durkheim (1995)

O presente trabalho tem como finalidade analisar uma experiência didática realizada
na Semana da Consciência Negra, no Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, em
2017. Sua elaboração é fruto dos dados obtidos através da observação participante, de
conversas informais e de uma entrevista com a professora Ludmila, uma das idealizadoras do
projeto em 2014. A questão central que norteou esta pesquisa foi “quais são as possibilidades
de se realizar uma educação antirracista a partir da Lei 10.639/03?”. Uma segunda indagação,
decorrente da primeira, também orientou o movimento inicial da pesquisa: “Quais as
dificuldades para sua efetiva implantação nas instituições educacionais?”.
A realização desse artigo tem relação direta com a minha experiência nessa escola
estadual, pois estes questionamentos surgiram durante a minha imersão como estagiária
docente. Então, perguntei-me o porquê de, apesar da existência de uma lei que estabelece a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas
públicas e privadas do ensino fundamental e médio, na prática isso não ocorrer de modo
efetivo. Na tentativa de compreender esse dilema, surgiu essa proposta de trabalho visando
contribuir com as reflexões em torno das dificuldades de se implantar a Lei 10.639/03. A
importância dessa investigação reside no fato de que, decorridos 15 anos da promulgação da
Lei, sua abordagem segue dependendo, na maior parte das situações, de iniciativas individuais
dos docentes, como avaliou Petronilha Silva (2017): “sendo mais frequente a celebração, em
novembro, do mês da consciência negra e de Zumbi dos Palmares”.
O artigo divide-se em 4 sessões. Na primeira, discorro, em linhas gerais, sobre
algumas percepções institucionais do ambiente em que me inseri. Faço algumas ponderações
sobre o espaço em si, o papel da escola para os estudantes e sobre o público com o qual
interagi: além dos alunos, funcionários e professores. No segundo momento, teço algumas
considerações sobre a escola a partir de uma perspectiva sociocultural (DAYRELL, 1999).
8

Posteriormente, trato da Lei 0.639 de 2003, que alterou as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para incorporar no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas da rede pública e privada em todo o
país, bem como discuto alguns entraves para a sua aplicação. Na sequência, apresento o relato
sobre a experiência didática que acompanhei: as apresentações dos alunos do Liceu Nilo
Peçanha na Semana da Consciência Negra. Por fim, com base no que foi exposto, retomo
algumas das questões abordadas, destacando possíveis contribuições deste trabalho.
A metodologia usada para a elaboração deste artigo foi o trabalho de campo, com base
na observação direta, e nos diálogos estabelecidos com diferentes interlocutores: professores,
funcionários e estudantes, ao longo de todo o processo. Os dados obtidos, registrados no
caderno de campo, constituem a matéria-prima para a elaboração desse relato. Gilberto Velho
alega que “uma das principais premissas das Ciências Sociais é a necessidade de uma
distância mínima que garanta ao investigador condições e objetividade de seu trabalho”.
(VELHO, 1980, p. 123). Por isso, é preciso que o pesquisador veja com imparcialidade a
realidade, distanciando-se para não se envolver de modo que sua análise perca credibilidade
e/ou seja comprometida.
Por outro lado, Velho (1980) pondera que essa não é uma premissa compartilhada por
todos da academia, pois se sabe que por vezes há um envolvimento inevitável com o objeto
estudado. Logo, é necessário relativizando as noções de familiar e exótico, pois aquilo que
vemos e encontramos pode ser familiar, mas não necessariamente conhecido. Assim, além de
ir a campo, entrevistei uma das professoras idealizadoras do projeto cuja primeira versão
ocorreu em 2014, na Semana da Consciência Negra no Liceu. Apoiada nestes dados, bem
como, em autores relevantes para a problemática central deste estudo, desenvolvi a análise
que veremos a seguir.
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1. PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA
“A Educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do
conhecimento posta em prática.”
Paulo Freire (1997)

Minha inserção no Colégio Liceu Nilo Peçanha se deu na realização do estágio
supervisionado obrigatório, no contexto da disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino da
Licenciatura em Ciências Sociais. Do 2º semestre de 2016 ao 1º semestre de 2018, participei
de atividades de iniciação à docência sob a supervisão da professora Joelma. O Liceu é uma
instituição pública de ensino regular e secundário, situada no centro de Niterói e pertencente à
rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Os alunos que lá estudam são, em sua maioria,
provenientes de famílias de menor poder aquisitivo; com a crise econômica, contudo, famílias
de classe média baixa recorreram à escola em busca de uma boa educação pública para seus
filhos. Isso explica o fato das turmas regulares de ensino médio serem heterogêneas,
constituídas por jovens na faixa etária entre 14 e 18 anos. Observei, nessas turmas, um
número relevante de afrodescendentes nos turnos vespertinos e noturnos. Também pude
perceber esse padrão nas salas de aula no turno da noite, da EJA 1 (Educação de Jovens e
Adultos). Com um prédio de belíssima arquitetura, sua construção foi tombada como
Patrimônio Público Estadual em 1989, ano em que passou por uma grande reforma estrutural,
apesar de hoje em dia ser evidente a necessidade de serem feitos novos reparos. Com bons
indicadores na educação2, a escola se posiciona bem no ranking, em comparação com as
demais instituições da rede pública, quanto à pontuação do Enem, pois sua média geral
municipal é 524.3, estadual 502.7, e nacional 492.4. O Liceu foi escolhido para a realização
do estágio supervisionado por dois fatores estratégicos. Primeiro, pela sua localização
geográfica, já que é um colégio que se situa no centro da cidade, como já mencionado, sendo,
portanto, de fácil acesso para quem transita entre a cidade São Gonçalo (município vizinho) e
Niterói, onde se situa a UFF (Universidade Federal Fluminense). O segundo fator foi o porte
da escola, pois, por ser um colégio grande e com muitas turmas em diferentes turnos, deduzi
que seria mais fácil encontrar um professor para realizar o estágio, considerando que para a
disciplina de Sociologia se reserva apenas um tempo de aula. Tal dedução não condiz com a
realidade, pois tive dificuldades para iniciar as atividades em virtude das novas regras,
1

Nesse caso, temos uma diferença etária, pois nas turmas da EJA participam desde alunos jovens que
apresentam defasagem na trajetória no ensino regular a pessoas mais velhas que decidem retomar seus estudos.
2
Fonte: Censo Escolar 2016. Disponível em: http://inep.gov.br/censo-escolar.
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instituídas pela direção, limitando o número de estagiários por professor. Muito embora
professores tenham questionado essa decisão e tenham tentado contornar a situação, encontrar
vagas para estagiar na escola tornou-se um empreendimento complicado. Além disso, havia
docentes que não recebiam estagiários, seja por se sentirem desconfortáveis com a presença
dos licenciandos em suas aulas, seja por reivindicarem a definição de um código de conduta
para a sua participação.
Os licenciandos, até conseguirem efetivamente iniciar suas atividades, devem passar
por um trâmite burocrático cansativo, que gera dúvidas e se torna, por vezes, muito
desgastante. São exigidos vários documentos, como carta de aceite, termo de compromisso,
tratando do seguro para a realização de atividades externas (e inclui as ações discentes
previstas); Trata-se de uma via crucis entre a Coordenação do curso da Licenciatura,
Faculdade de Educação, Metropolitana, escola e professor supervisor. Isso leva tempo e exige
que o estagiário se organize logo no início do semestre para conseguir cumprir a carga horária
exigida de 40 horas para o período. Por vezes, foi sugerido, inclusive que procurasse outra
instituição. Situação semelhante foi vivenciada por outros colegas.
Embora no Liceu exista uma intensa sociabilidade estudantil, como grêmios e várias
atividades interessantes mobilizadas pelos professores que contam com a adesão de muitos
estudantes, é preciso dizer que há certo descompasso entre grande parte das escolas de modo
geral e a sociedade atual, pois as instituições de educação são muitas vezes descoladas da
realidade do aluno, o que corrobora para que ele não se sinta parte do processo educativo. É
necessário que a escola seja um ambiente inclusivo, democrático, e que impulsione o sujeito,
permitindo que desenvolva suas potencialidades; que auxilie o aprendiz a desenvolver um
olhar crítico sobre a sua realidade concreta.
Rubem Alves tem um poema sobre a escola que elucida o que foi exposto e nos
conduz à reflexão sobre os sentidos de uma educação emancipatória:

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas
existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são
pássaros sob controle. (…) Deixaram de ser pássaro, porque a essência dos pássaros
é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são
pássaros em voo. Existem apenas para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar
o voo que já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser
encorajado. (ALVES, 2001)3.

3

Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MzczMjY/
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A concepção da escola como espaço sociocultural pode contribuir com essas
problematizações iniciais, como veremos na próxima sessão.

2. A ESCOLA COMO ESPAÇO SOCIOCULTURAL

São as relações sociais que verdadeiramente educam, isto é,
formam, produzem os indivíduos em suas realidades singulares
e mais profundas. Nenhum indivíduo nasce homem. Portanto, a
educação tem um sentido mais amplo, é o processo de
produção de homens num determinado momento histórico.
(Juarez Dayrell, 1999)

A escola pode ser vista como uma instituição que cumpre demandas sociais, ou seja,
dentre tantas funções atribuídas à mesma, cabe a ela mediar o conhecimento prévio dos alunos
e o saber constituído pelas disciplinas. Esse conhecimento sistematizado possibilita que se
construam formas de acesso ao conhecimento científico. Além disso, a escola funciona como
um dos principais meios de socialização, logo, ao sistema escolar é atribuído o papel social de
transmitir um conjunto de valores e padrões de vida estabelecidos pela sociedade.
A aprendizagem desses hábitos, costumes e valores culturais é um processo complexo.
Para alguns autores, tal como Pierre Bourdieu (1998), esse processo ocorre por meio da
reprodução cultural. Essa condição é fundamental para a existência de um sistema com base
na dominação, de modo que, para que os padrões de uma organização social permaneçam,
faz-se necessário que as instituições educadoras se tornem cada vez mais eficazes agentes de
reprodução social. Assim, pelo sistema de ensino, as diferenças iniciais de classe cristalizamse e transformam-se em desigualdades sociais que tendem a ser naturalizadas, garantindo a
dominação de certos segmentos sociais sobre outros.
Em “A reprodução: Elementos para uma teoria do sistema de ensino”, Bourdieu e
Passeron (1970), ainda sob essa ótica, expõem que a escola e todo o sistema de ensino
moderno existem como ferramenta de manutenção dos paradigmas sociais estabelecidos,
ignorando ou excluindo os diferentes e neutralizando as diferenças. Isso ocorre por meio da
violência simbólica4, isto é, o ato de imposição arbitrária do sistema simbólico da cultura
dominante sobre os demais sujeitos. Definida então por gostos e formas de apreciação
estética, a cultura é central no processo de dominação: por meio da imposição da cultura

4

Violência simbólica é um conceito social elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, para expressar uma
forma de violência exercida pelo corpo sem coação física, causando danos morais e psicológicos.
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dominante como sendo supostamente superior às demais é que a mesma se mantém
dominando e determinando, de forma hierarquizada, o que é bom ou ruim, melhor ou pior
(BOURDIEU, PASSERON, 1970).
O sistema de ensino desempenha um papel de realce na reprodução dessa relação de
dominação cultural, funcionando de forma ainda mais explícita e excludente nas salas de aula,
quando os professores, por exemplo, elencam em suas turmas os alunos ‘notáveis’ por se
destacarem em suas performances, na apropriação dos conteúdos dos demais, por
supostamente possuírem capital cultural elevado. O aprendizado, para os demais, é mais
árduo; não é que eles não possuam cultura, mas não têm a cultura que a escola demanda. Em
suma, através da obra de Bourdieu e Passeron (1970) é possível refletir sobre o caráter
reprodutor e classista da educação, sobre a ideologia da meritocracia e suas consequências.
Por outro lado, esse legado teórico nos leva a considerar as possibilidades de confrontar e
transformar o espaço escolar de modo que ele se torne mais justo, democrático e
emancipador. Assim, a respeito dessa relação entre uma escola habitada pelos excluídos e
organizada para atender os interesses das classes dominantes, saliento que há também espaço
para oposição, discordância e resistência.
Os discentes não são somente meros reprodutores dos interesses capitalistas, muitas
vezes se rebelam e questionam o sistema vigente5. Sendo assim, as escolas são ambientes que
não podem ser resumidos como espaços de reprodução, na medida em que também podem se
configurar como locais de contestação, marcados por contradições ideológicas, estruturais e
por resistência estudantil (GIROUX, 2010, apud QUEIROZ, 2016).
Portanto, neste trabalho, as instituições educacionais são compreendidas como espaços
sociais onde os sujeitos se agrupam em busca de conhecimento, possibilitando formular
projetos de futuro capazes de transformar sua trajetória pessoal.
Segundo Dayrell (1999), essas perspectivas de análise, mais deterministas e fechadas,
em que a instituição escolar era pensada por um viés macro estrutural, englobada nas “teorias
de reprodução”, rompe-se pós década de 1980, com o surgimento de uma nova vertente de
estudos que busca superar os determinismos sociais, bem como dicotomias criadas entre ser
humano-circunstância/ação-estrutura. Essa nova perspectiva analítica marcada o retorno do
ator social às ciências. O reflexo desse paradigma emergente é um novo humanismo, que

5

O fenômeno das ocupações vivido pelas escolas públicas em 2016 é um importante e significativo exemplo de
como a insatisfação social dos jovens foi canalizada para uma ação coletiva que surpreendeu pela capacidade de
mobilização, organização e durabilidade, produzindo impactos no cotidiano escolar ao final do processo.
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coloca a pessoa enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento; mas tanto a
natureza quanto as estruturas estão no centro da pessoa, ou seja, a natureza e a sociedade são,
antes de tudo, humanas.
De acordo com Dayrell (1999), a partir de então, a escola pode ser compreendida
como um espaço sociocultural, possibilitando uma análise além dessa ótica reprodutivista,
compreendendo-a, também, por uma perspectiva dinâmica, isto é, sob uma ótica mais
profunda, que leva em consideração diferentes culturas. Discorrer sobre a escola sociocultural
implica resgatar o protagonismo dos indivíduos diante da trama social que concebe essa
instituição educadora. Isso porque a escola é um espaço, que está em constante mudança, e
que assume significados particulares para cada indivíduo.
Ao mesmo tempo, é fundamental entender que a escola é fruto de uma construção
social, coletiva, envolvendo múltiplos agentes, sujeitos históricos e sociais que ali atuam
cotidianamente. Esses espaços se organizam duplamente: no plano institucional (normas e
regras que delimitam as ações dos atores sociais) e no plano cotidiano (alianças, práticas,
saberes, conflitos, negociações). Desta forma, o processo educativo escolar recoloca a cada
instante a reprodução do velho e a possibilidade da construção do novo. Esta abordagem
permite ampliar a perspectiva educacional, na medida em que procura entender os desafios
reais, diários, que ocorrem no interior da escola, ao mesmo tempo em que resgata o papel
ativo dos sujeitos na vida social e escolar (DAYRELL, 1999). Qual a função social da escola
na formação dos cidadãos? Que estratégias pedagógicas desenvolver para sensibilizar os
estudantes para a diversidade cultural, para a presença do Outro?
Apesar de Dayrell (1999) expor esse caráter singular da instituição escolar, isso se
opõe à forte ideia difundida de que a escola é um espaço universal, como uma instituição
única, isto é, com os mesmos sentidos e objetivos, tendo como função garantir a todos o
acesso ao conjunto de conhecimentos acumulados pela sociedade ao longo da história. Tal
ideia reifica e limita a escola, uma vez que o conhecimento escolar é objetificado, sendo
materializado por recursos didáticos, como apostilas e livros, por exemplo, que comprimem o
saber em algumas linhas de explicação para que o estudante assimile. Com essa racionalidade
mercadológica, o aprendiz é definido pelo seu desempenho nas provas, se limitando a um
número que o qualifica como bom, médio ou mau aluno.
Pela ótica supracitada, não faz mesmo sentido estabelecer conexões entre o que o
jovem vive e o conhecimento oferecido pela escola, ou entre experiências extraescolares e
escolares, justificando-se assim a ausência dessa articulação no cotidiano escolar. Com isso,
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na tentativa de resolver essa equação aluno + escola, se homogeneiza a instituição escolar e os
processos de ensino-aprendizagem, ignorando-se a origem dos alunos e sua bagagem cultural.
Sobre isso, Dayrell (1999), diz que:
Sob o discurso da democratização da escola, ou mesmo da escola única, essa
perspectiva homogeneizante expressa uma determinada forma de conceber a
educação, o ser humano e seus processos formativos, ou seja, traduz um projeto
político pedagógico que vai informar o conjunto das ações educativas que ocorrem
no interior da escola. Expressa uma lógica instrumental, que reduz a compreensão da
educação e de seus processos a uma forma de instrução centrada na transmissão de
informações. Reduz os sujeitos a alunos, apreendidos, sobretudo, pela dimensão
cognitiva. […] Essa perspectiva implementa a homogeneidade de conteúdos, ritmos
e estratégias, e não a diversidade. Explica-se assim a forma como a escola organiza
seus tempos, espaços e ritmos, bem como o seu fracasso. Afinal de contas, não
podemos esquecer – o que essa lógica esquece – que os alunos chegam à escola
marcados pela diversidade, reflexo dos desenvolvimentos cognitivo, afetivo e social,
evidentemente desiguais, em virtude da quantidade e qualidade de suas experiências
e relações sociais, prévias e paralelas à escola. (DAYRELL, 1999, p.5)

Esse trecho denota que o tratamento uniforme dado pela escola só consagra e perpetua
a desigualdade e as injustiças das origens sociais dos alunos. Entender que os alunos chegam
à escola com a vivência de suas experiências acumuladas é fundamental para fugir dessa
perspectiva reducionista, pois é somente por meio do que se vive que é possível apreender a
História como fruto da ação dos sujeitos. A educação, no entanto, não se restringe à escola em
si, já que ocorre nos mais diferentes espaços e situações sociais, em um complexo de
experiências, relações e atividades, em que os limites se enraízam pela estrutura material e
simbólica da sociedade, em dado período histórico. Nesse vasto campo educativo incluem-se
distintas instituições sociais, tais como escola, família, igreja etc.
Considerar a diversidade cultural é levar em conta a heterogeneidade ampla dos
estudantes, o que abarca dimensões sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas e de
gênero. É nesse aspecto que os valores e tradições constroem suas identidades.
A diversidade cultural na sociedade brasileira também é fruto do acesso diferenciado
às informações, às instituições que asseguram a distribuição dos recursos materiais,
culturais e políticos, o que promove a utilização distinta do universo simbólico, na
perspectiva tanto de expressar as especificidades das condições de existência, quanto
de formular interesses divergentes. Dessa forma, a heterogeneidade cultural também
tem uma conotação político-ideológica. (DAYRELL, 1999, p.9)

Em suma, ter uma visão sociocultural da escola é considerar relevante a pluralidade de
grupos e relações sociais que ocorrem no seu interior e desafiam os docentes a construírem
propostas político-pedagógicas curriculares capazes de promover reflexões, desconstruir
hierarquias simbólicas, demonstrar as relações de poder envolvidas na trama das
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desigualdades, compreender as relações de dominação. Portanto, a escola deve ser um espaço
de formação ampla do estudante, aprofundando o seu processo de humanização, aprimorando
suas dimensões e habilidades humanísticas.
O acesso ao conhecimento, às relações sociais, o respeito às experiências culturais
diversas corroboram, assim, como suporte no desenvolvimento singular do aprendiz enquanto
sujeito sociocultural, e no aprimoramento de sua vida social. Do ponto de vista do tema deste
estudo, enfrentar o preconceito e a discriminação racial é um caminho fundamental para
discutir as relações de poder e exclusão social no Brasil, buscando reparar uma dívida
histórica com o povo negro 6. Nesse sentido, tornar realidade uma educação antirracista
incorporando nos currículos escolares o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana, tal como previsto pela lei 10.639/03, permanece o desafio. Feitas estas ponderações,
na próxima seção discutirei alguns aspectos relativos à Lei e à sua implementação.

3. A LUTA ANTIRRACISTA: A LEI E SUA APLICABILIDADE
"Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista".
Angela Davis (2016)7

No ano de 2003, mais precisamente no dia 09 de janeiro, foi sancionada pelo recémempossado Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 10.639/03, que
determina a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas
escolas. Essa inclusão passa a contemplar os currículos escolares do nível fundamental ao
médio. Em 2008, houve uma modificação nessa lei, atualizando-a com a 11.645/08, que passa
a incluir como obrigatório também o ensino da história e cultura dos povos indígenas.
A Lei 10.639/03 foi produto da luta dos coletivos negros, movimentos negros e setores
da sociedade que simpatizavam com a causa desde os anos de 1950. No entanto, esse processo
ganha força, sobretudo, quando pesquisadores da área de educação advertem, na década de
1980, para a evasão dos alunos negros dos espaços educacionais, especialmente em virtude da

6

O conceito de povo nesse artigo vai de acordo com Guimarães (2003), que diz ser justamente o sujeito ou grupo
de uma comunidade imaginária de origem ou de destino; o conjunto das pessoas da comunidade.
7
Angela Yvonne Davis é uma filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de
1970 por fazer parte do Partido Comunista dos Estados Unidos e dos Panteras Negras. É muito lembrada por sua
militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial em seu país. Escreveu a obra
“Mulheres, Raça e Classe”. Sua frase está disponível nessa matéria da revista Carta Capital:
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sejamos-antirracistas.
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ausência de representatividade e de conteúdos que contemplassem as suas culturas. Após anos
de mobilização, debates, muitos conflitos e negociações, algumas conquistas, nos anos 2000,
com a implementação de políticas públicas que favoreceram a causa 8, como a Lei de Cotas
(Lei federal 10.558/2002) e a Lei 10.639/03, que torna obrigatória a temática da História e
Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos escolares, atribuindo particularmente às
áreas de História, Literatura e Artes, a missão de trabalhá-la em seus programas (DIAS,
2005).
Para entender a complexidade do debate a respeito da discussão sobre relações étnicoraciais no ambiente escolar, é imprescindível expor, ainda que sucintamente, os conceitos de
raça, racismo, etnia, identidade/identidade cultural, pois estes termos perpassam a discussão
teórica do presente trabalho.
O movimento negro toma para si o conceito raça, se apropriando politicamente do
mesmo, como forma de resistência e em resposta ao processo de subordinação que enfrentam
hierarquicamente frente aos brancos até os dias de hoje. Por essa perspectiva, raça é uma
categoria sociológica e analítica para entendermos a realidade vigente. Assim, os coletivos
negros e os estudiosos ressignificam o termo raça, buscando dissociá-lo de uma perspectiva
biológica, já superada. Segundo Guimarães (2003), esses conceitos:
São discursos sobre as origens de um grupo, que usam termos que remetem à
transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas,
etc., pelo sangue (conceito fundamental para entender raças e certas essências).
(GUIMARÃES, 2003, p.96)

É possível afirmar então que o conceito de "raça" é um resultado de concepções que
fazem parte dos discursos sobre origem (WADE, 1977, apud GUIMARÃES, 2003). As
sociedades humanas constroem tais discursos referentes às suas origens e o transmitir dessas
ideias entre gerações. Este é um campo particular às identidades sociais, pois o seu estudo
refere-se a essas narrativas sobre origem. Para Guimarães (2008, p.76-77), até a “cor é uma
categoria racial, já que quando se classificam as pessoas como negros, mulatos ou pardos, é a
ideia de raça que orienta essa forma de classificação”. As Diretrizes curriculares nacionais
para a educação das relações étnico-raciais, elaboradas pelo MEC (2004, p.13), esclarecem
esse ponto:
É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas tensas
relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada

8

A lei federal 10.558/2002, conhecida como "Lei de Cotas", elucida o que foi exposto acerca das políticas
públicas voltadas para negros, adotadas nesse período dos anos 2000.
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tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje
sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência
nas relações sociais brasileiras, para informar como determinadas características
físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até
mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade
brasileira. Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em
várias situações, o utiliza com um sentido político e de valorização do legado
deixado pelos africanos. (BRASIL, 2004).

Segundo Munanga (2010), o fenômeno do racismo é complexo, múltiplo e
diversificado em sua história, características e manifestações. O racismo vem a ser o ato de
transformar diferenças em desigualdades, promovendo a discriminação social embasado na
ideia de que há hierarquias humanas e que um grupo é superior a outro. O que motiva esse ato
de preconceito no Brasil, geralmente, é o estranhamento desse outro pelas características
fenotípicas, por exemplo, ter a pele negra, cabelos crespos, entre outros sinais atrelados a
características físicas de um grupo étnico. Já o conceito de etnia, em suma, pode ser entendido
como um grupo definido pela mesma origem, ancestral comum, território geográfico,
semelhanças históricas, raciais, religiosas, linguísticas e/ou culturais. A etnia, portanto,
representa a consciência de um grupo de pessoas que se diferencia das demais pelo conjunto
de indicadores citados anteriormente.
Cabe pontuar que identidade, em uma perspectiva sociológica, em especial com base
na pós-modernidade, considerando Bauman (2005), define-se como autodeterminação de um
grupo ou indivíduo. Segundo ele, as identidades comumente referem-se às comunidades como
sendo as entidades que as definem. Desse modo, identidade se revela como invenção e não
descoberta; é um esforço, uma construção. Refletir sobre possuir uma identidade não ocorre
enquanto se acredita em um pertencimento, mas sim quando se pensa em uma ação a ser
constantemente elaborada. Tal concepção emerge da tensão do pertencimento (BAUMAN,
2005).
De encontro ao que foi dito, porém focado no conceito de identidade por um viés
cultural, Stuart Hall (2006) apresenta o significado do que intitula "identidades culturais"
como sendo vertente de nossas identidades que nascem a partir de nosso "pertencimento"
relacionado a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. Hall
(2006) compreende que as atuais circunstâncias sociais estão "fragmentando as paisagens
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos
tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais" (p. 9). Tamanhas mudanças
modificam as identidades individuais, persuadindo a imagem de um sujeito integrado que
temos de nós próprios.
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A predominância de uma ideologia eurocêntrica 9, que impera desde a colonização até
os dias atuais, corroborou para a afirmação de uma superioridade branca sobre os demais
povos (africanos, indígenas, asiáticos), e somente por meio da mobilização social desses
grupos foi possível a criação de políticas públicas reparatórias. Assim, no Brasil, essa
supremacia branca atingiu tanto materialmente quanto simbolicamente os negros e os
indígenas, pois embora no presente, essa superioridade não seja dada pela afirmação
biológica, como foi feito no passado, as formas de hegemonia branca são mais sutis e não
menos cruéis, pois vigoram no plano do privilégio cultural, que inclui estética, ideias e
religião.
Cabe ressaltar aqui que não se trata de desconsiderar as contribuições de origem
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representatividade ao incluir os demais povos nas escolas de maneira justa e igualitária. Nisso
que consiste o enegrecimento da educação (GONÇALVES e SILVA, 2010).
Considerando que por si só o conhecimento é um forma de poder, os espaços onde os
saberes se formam e são transmitidos acabam sendo também espaços de disputas de poder.
Logo, o destaque à história e à cultura europeia e euro-brasileira, perpassando pelas escolhas
de autores que produzem saberes, é um indício do racismo brasileiro, que, para além do senso
comum, igualmente é produzido/reproduzido nas academias de ensino.
A fim de combater o racismo no sistema educacional vigente e legitimar a história
desses grupos, dando a voz aos oprimidos, garantindo-lhes o lugar de fala, foi promulgada a
lei que defende o combate às disparidades étnico-raciais no sistema educacional e, assim,
desmitificar concepções propagadas pelo senso comum que estereotipam e reduzem
pejorativamente esses povos. Por exemplo: “todo índio é preguiçoso”; “índio é interesseiro”;
“negros têm mais aptidões a trabalhos com força física”; “todo negro sabe sambar” etc.
Um dos pontos fundamentais defendidos pelas diretrizes curriculares nacionais para a
educação das relações étnico-raciais é a luta contra o mito da democracia racial. Para isso, o
documento diz que as
Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer
garantias a essa população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar,
de valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das
competências e dos conhecimentos tidos como indispensáveis para continuidade nos
estudos, de condições para alcançar todos os requisitos tendo em vista a conclusão
de cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar como cidadãos responsáveis

9

Eurocentrismo é um termo utilizado para designar a centralidade e superioridade da visão europeia sobre as
outras visões de mundo.
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e participantes, além de desempenharem com qualificação uma profissão. (BRASIL,
2004, p.11)

A despeito de a lei ter o intuito tanto de combater o racismo quanto de propagar as
contribuições das diferentes etnias na formação do Brasil, por si só a sua existência não
garante sua aplicabilidade, pois muitos são os entraves enfrentados pelos setores engajados
com uma educação antirracista. A saber, esses são alguns pontos que repercutem diretamente
na ineficácia da lei: a temática não é tratada com a devida relevância pelas instituições de
educação, sobretudo as de nível superior que responsáveis pela formação de professores; falta
de qualificação e/ou engajamento da comunidade escolar com a abordagem do tema para os
estudantes; necessidade de um programa público de formação docente e de condições para
que esses profissionais tenham acesso à formação continuada; criação de mecanismos para
que o poder público se certifique de que a lei está sendo aplicada; maior divulgação da lei nas
mídias para que se alcance a todos os segmentos sociais.
Petronilha Beatriz Gonçalves Silva, em uma entrevista dada à plataforma digital
‘Brasil de fato’, aponta alguns dos principais entraves para a lei ser aplicada. Em sua
avaliação, ela ainda depende de iniciativas individuais de um docente ou de um grupo de
professores conforme explica no trecho abaixo:
“É raro, difícil que essa seja uma política das escolas, e que esta [disciplina]
conste no plano político-pedagógico das instituições. O que é mais frequente
é a celebração, em novembro, do mês da Consciência Negra e de Zumbi dos
Palmares, o herói mais celebrado. Então eu diria que as iniciativas
individuais permanecem. Há também professores que não se manifestam e
outros que se dedicam apenas a algumas atividades e projetos restritos ao
mês da Consciência Negra. O que temos que fazer é a avaliação da formação
dos professores e também dos princípios que cada professor leva para sua
docência: que tipo de projeto de sociedade cada professor está construindo.
Os professores que lutam por uma sociedade democrática e igualitária
evidentemente estão empenhados em trabalhar a educação das relações
étnico-raciais por meio da cultura e história dos afro-brasileiros e africanos,
bem como dos povos indígenas durante todo o ano”10. (Petronilha Beatriz Gonçalves
Silva).

É inquestionável que a implementação da lei por si só é um considerável avanço e
contribuição para o povo negro, já que a partir dessa lei, em tese, haveria uma maior
propagação/valorização do legado cultural africano e toda sua história; contudo, como foi
exposto, na prática, isso ainda não se dá efetivamente, pois mesmo tendo se passado quase
10

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/01/08/ensino-de-historia-da-africa-ainda-nao-esta-nosplanos-pedagogicos-diz-professora/
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duas décadas dessa lei, ainda prevalecem mais as ações individuais de docentes do que uma
aplicação estrutural efetiva dessas discussões no currículo escolar. Todavia, há iniciativas
coletivas, frutos de debates que trazem resultados muito estimulantes, e demonstram a
viabilidade de sua concretização, como a experiência didática de sucesso que será descrita a
seguir. Nesta, alunos e professores comprometidos com uma educação democrática colocaram
em prática através de diversas atividades, o direito à diferença e à igualdade de direitos
(SILVA, 2010).

4. RELATO DE UM ESTUDO DE CASO SOBRE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA
NEGRA NO COLÉGIO LICEU NILO PEÇANHA
“Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito,
impor minha existência numa sociedade que insiste em
negá-la”.
Djamila Ribeiro11

Este é um relato de uma experiência pedagógica que foi presenciada entre os dias 14,
16 e 17 de novembro de 2017, no Liceu, para celebrar a Semana da Consciência Negra (20 de
Novembro). A saber, a Semana da Consciência Negra visa uma reflexão sobre a introdução
dos negros na sociedade brasileira desde a diáspora africana 12 até os dias atuais. O dia foi
determinado pela Lei como forma de homenagear Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo 13
dos Palmares, um dos pioneiros na resistência contra a escravidão. Com a aprovação da lei
10.639/03, que instituiu o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas,
a data foi incluída no calendário escolar como o Dia da Consciência Negra – por ser o dia no
qual Zumbi morreu lutando pela libertação dos escravos no Brasil, em 1695.
Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que indicava esta data como
feriado nacional. No entanto, em 10 de novembro de 2011, a mesma presidenta assinou a Lei
12.519 sancionando feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Em estados

11

Djamila Taís Ribeiro dos Santos é pesquisadora na área de Filosofia Política e feminista pela Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP). Foi secretária-adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São
Paulo e tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet, sendo autora da obra “O que é lugar de fala”,
lançada em 2017.
12
É o nome dado ao fenômeno sociocultural e histórico ocorrido nos países africanos, caracterizado pela
imigração forçada da população africana a países que adotavam a mão de obra escrava para fins mercantis, e que
perduraram da idade moderna até final do século XIX.
13
Quilombo foi um local de refúgio para escravos africanos e descendentes, com o objetivo de lutar contra as
doutrinas escravistas e também de conservar elementos da cultura africana no Brasil.
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que não aderiram à lei, a responsabilidade é de cada câmara de vereadores, que decide se
haverá feriado em seu respectivo município.
Como já mencionado na seção anterior, a aplicabilidade da lei 10.639 tem sido
responsabilidade de alguns profissionais engajados com a causa, sensíveis a esta problemática
e que entendem a relevância em validar a lei, pondo-a em prática. No Liceu não foi diferente.
Por iniciativa dos professores das disciplinas de Educação Física, Geografia, História,
Português e Sociologia foi elaborada uma proposta que materializasse a Lei, a partir de 2014.
A união de docentes de áreas distintas garantiu ao evento uma abordagem interdisciplinar no
tratamento de atividades que contemplassem as culturas afro-brasileiras. O sucesso da
iniciativa levou à sua inclusão no calendário escolar desde então.
No ano de 2017, pude presenciar com mais atenção toda essa movimentação dos
estudantes na preparação das atividades da Semana da Consciência Negra, visto que já era
estagiária na escola. Foi possível então observar, a partir do segundo semestre, ao voltar das
férias, uma maior mobilização dos discentes entorno dos projetos já definidos pelos
professores organizadores.
A elaboração desses projetos acontece da seguinte forma: no início do ano letivo, os
professores encarregados pela amostra já pensam no caráter interdisciplinar do evento.
Individualmente, ou coletivamente (se forem responsáveis pelas mesmas séries), realizam
alguma atividade em comum; assim, cada docente é responsável por uma proposta e apresenta
uma atividade a ser desenvolvida em sala de aula.
De acordo com o relato da professora organizadora do evento, os estudantes não atuam
diretamente na definição dessas atividades, porém, ao apresentarem as propostas nas turmas,
os educadores abrem espaço para que os educandos opinem e deem sugestões. Essa
participação ocorre por meio de discussões coletivas e participação indireta. Cabe salientar a
possibilidade do desenvolvimento de trabalhos individuais para aqueles que se recusarem a
participar da atividade coletiva.
Geralmente os docentes escolhem um nome para homenagear. Alguma personalidade
negra relevante em seu papel social e/ou político que, em alguns casos, não tem a devida
notoriedade e reconhecimento. Então, há uma seleção de nomes e, depois, é feita uma votação
na sala dos professores. Após a escolha, eles apresentam a personalidade aos alunos e contamlhes resumidamente a trajetória dessa pessoa. Desse modo, os estudantes iniciam as atividades
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com a tutoria dos respectivos professores das matérias a que me referi anteriormente, para, ao
fim do ano, apresentarem para a comunidade escolar 14 seus trabalhos.
Foi escolhida para receber a homenagem desse ano a poetisa niteroiense Débora
Moreno (Imagem 1), ex-catadora de latinhas de alumínio. Autora de 04 livros
publicados,ocupa a cadeira de número 4015 na Academia de Belas Artes de Niterói.
Conhecida popularmente como a ‘poetisa das ruas’, Débora escreveu seu primeiro poema
ainda na infância, aos 7 anos, recém-alfabetizada. Com sua arte sendo reconhecida,
gradativamente foi melhorando de vida e passou a viver financeiramente de suas produções
literárias. Apesar de alçar novos rumos, ela faz questão de não esquecer suas origens e
costuma andar com peças e adornos confeccionados por ela mesma, com tampas de latinhas.

Imagem 1: Débora Moreno e a autora do presente trabalho

Acervo pessoal.

Sobre a organização dos grupos16, estes são compostos por alunos de diferentes séries
mescladas entre si. Eles escolhem suas áreas de atuação entre teatro, recitais de poesia, dança,
coral, confecção de maquetes e cartazes (Imagens 2 e 3). São dezenas de atividades que se
dividem ao longo da segunda semana de novembro. Interessante notar o valor que os
14

Entende-se como comunidade escolar os alunos, pais, professores, equipe pedagógica, direção e toda gama de
funcionários atuantes na escola.
15
A cadeira de número 40 que hoje é ocupada por Débora Moreno na Academia de Belas Artes de Niterói, já
pertenceu ao poeta Casimiro de Abreu.
16

O número de alunos nesses grupos é delimitado de acordo com a necessidade da tarefa, por proporcionalidade
e demanda. Fazer maquetes, por exemplo, é mais oneroso que colar gravuras em cartazes, então determinam
mais pessoas para as maquetes. Assim também é feito para as peças de teatro ou recitais de poesia.
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estudantes dão a esse projeto, visto que, até a referida data, eles usavam as horas vagas,
quando faltava algum professor, bem como intervalos e o horário de saída, para ensaiar e
produzir seus materiais.

Imagem 2: Cartaz com os dizeres “One race: Human” (Uma raça: Humana)

Acervo pessoal

Imagem 3: Cartaz com os dizeres “África: O berço da humanidade”

Acervo pessoal
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Toda essa mobilização era fruto do interesse somado a um comprometimento genuíno
dos discentes e a sua atuação nas etapas do projeto. Era como se a participação fortalecesse a
identidade como aluno, ainda mais se levarmos em consideração o perfil étnico-racial da
maioria, composto por expressivo número de pardos e negros. Ao considerar os
procedimentos de construção de identidade, de maneira geral, evidencia-se a relevância do
meio social como fator primordial e necessário para a percepção dos indivíduos enquanto
sujeitos, dotados de visão de mundo e capacidade de ação.
Nota-se que a construção da identidade ocorre por meio das interações entre esses
diferentes sujeitos, em múltiplos espaços sociais, nos quais almejam buscar e estabelecer
significados para si mesmos. De acordo com Moita Lopes (2002, p. 32), “é na presença do
outro com o qual nos engajamos no discurso” que arquitetamos nossa identidade. Quem
somos e “nossas identidades sociais, portanto, são construídas por meio de nossas práticas
discursivas com o outro” (MOITA LOPES, 2002, p. 32).

Imagem 4: Gravuras expostas sobre aspectos estéticos da identidade negra

Acervo pessoal

As identidades possuem muitas possibilidades interpretativas e de significações,
justamente por estarem sempre em processo de construção. Nesse sentido, os indivíduos
podem adquirir identidades plurais e múltiplas (LOURO, 1997), por meio de influências dos
estereótipos que lhes são apresentados pela sociedade como padrão. Essas múltiplas e
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distintas identidades compõem o sujeito, na medida em que esses são interpelados por
diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais. Para Louro, “Reconhecer-se numa
identidade supõe, pois, responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um
sentido de pertencimento a um grupo social de referência” (LOURO, 2000, p. 12).
O “lugar de fala” também é um importante conceito nesse processo de pertencimento
de grupo e criação de identidade. “Lugar de fala” é um termo que tem aparecido
constantemente entre grupos de luta e militantes de movimentos negros, feministas ou
LGBTIs17. A expressão traduz o anseio pelo fim da mediação, ou seja, o indivíduo que sofre
preconceito passa a ser protagonista da própria luta e movimento, falando por si, sem
mediadores. É uma ferramenta que nasceu para contrariar o silêncio da voz das minorias
sociais por grupos privilegiados em espaços de debate público. Em resumo, grupos que
historicamente possuem menor espaço de fala utilizam esse mecanismo; até porque, através
do conceito, é possível compreender como as relações de poder através da fala se reproduzem.
Isso ficou bastante marcado em alguns dias da apresentação, sobretudo no dia 14 de
novembro,

na

Mesa

redonda

“Visibilidade

das

Comunidades

Quilombolas

na

Contemporaneidade”, com o membro representante do Quilombo do Grotão18, ex-vereador
Renatão do Quilombo 19, e o músico e compositor independente Rodrigo Rios; bem como no
dia da Mesa sobre “Moda e Valorização da Estética Negra”, com membros do Projeto
Sociocultural Afrontando, como pode ser visto na Imagem 5, a seguir.
Imagem 5: Mesa redonda “Visibilidade das Comunidades Quilombolas na

Contemporaneidade”

17

Sigla refere se a luta de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e pessoas intersexuais. Esses grupos se uniram
e lutam por reconhecimento, igualdade e seus direitos.
18
Comunidade tradicional que ocupa parte da Serra da Tiririca, nas encostas do Engenho do Mato, em Niterói, e
foi criada depois da falência de uma fazenda que empresta nome ao bairro.
19
O Estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez na história, teve um vereador quilombola. José Renato da Costa
Bonfim, apelidado de Renatão do Quilombo, filiado ao PSOL, nasceu em 1967, e é oriundo de uma família
remanescente de fugitivos da escravidão. Atualmente, lidera o Quilombo do Grotão, em Niterói, na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, e realiza atividades sociais no local.
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Acervo pessoal

Nesses referidos momentos das apresentações, tanto o direito à fala quanto à mediação
dessas rodas de conversas eram feitos por negros, em sua maior parte, e isso foi feito de forma
intencional, por se entender que era o momento adequado de dar voz a quem nos demais dias
do ano é invisibilizado. Ora essas atividades eram mediadas por professores, como nessas
mesas citadas acima, ora essa intercessão era feita por alunos, como na roda de conversa
“Políticas Afirmativas e Mulheres Negras na Universidade”, com ex-alunas liceístas, ocorrida
no dia 17 de novembro. Elas comentaram a relevância das políticas afirmativas para
minimizar as desigualdades sofridas e, também, possibilitar que um maior número de
mulheres negras ingressem nas universidades públicas. Após a exposição da trajetória dessas
ex-alunas do Liceu até chegarem à universidade, comentando suas dificuldades e, por outro
lado, como as cotas foram fundamentais para conquistarem suas vagas, houve um momento
de perguntas e muitos estudantes tiraram dúvidas, muitas destas tocavam na questão
burocrática.
Assistir às apresentações, em geral, mesclando arte e posicionamento político contra o
racismo, gerou em mim, enquanto observadora participante, um sentimento de emoção. Fiquei
muito feliz ao ver os estudantes vivendo tal experiência, de forma entregue, acreditando no
que estavam fazendo, se sentindo parte importante da escola e construtores do evento junto
com os professores. Houve momentos, por exemplo, que eles se comoveram de modo
perceptível e intenso, arrancando lágrimas daqueles que assistiam, como na apresentação
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teatral “Luta pelos direitos civis dos negros”, que aconteceu em 16 de novembro, com alunos
de várias turmas distintas encenando a marcha de Selma a Montgomery de 1965, nos EUA20.
Cada dia de atividade no Liceu durante a Semana da Consciência Negra era singular e
enriquecedor, tanto em conhecimento quanto no exercício da cidadania, já que nesses dias de
evento os alunos tiveram contato com informações que tocam em direitos nem sempre
propagados e incentivados a serem validados. Cada sessão tinha um assunto de interesse
relevante a tratar, como o combate à intolerância religiosa, por exemplo, no primeiro dia de
evento, trazido pela palestra “Religiões de matrizes africanas e intolerância religiosa” com
Luís Backer, que é conselheiro de Igualdade Racial do Município de São Gonçalo e
Coordenador do Movimento Axé pela Democracia.
Houve um momento de resgate da memória social e histórica da Cultura Africana,
com a atividade “Contos de Ori” (Imagem 6), encerrando a festividade, narrado pela atriz
contadora de histórias Tatiana Henrique. Pode-se sintetizar esse dia afirmando que os alunos
aprenderam e vivenciaram a proposta de uma ação educativa antirracista, e o melhor, se
divertiram. Ressalto, ainda, que essas atividades auxiliaram na construção da nota do 4º
bimestre, compondo a média final.
Imagem 6: Atividade “Contos de Ori”

Acervo pessoal

20

Foram três tentativas de prosseguir com as manifestações, sendo a primeira conhecida como “Domingo
Sangrento”, porque cerca de 600 manifestantes partiram pacificamente da cidade de Selma para Montgomery,
porém o grupo foi reprimido violentamente com muitos feridos e mortos. O movimento era pelos direitos civis
dos negros, que conduziram à aprovação da Lei dos Direitos ao Voto de 1965, uma conquista histórica do
movimento negro da década de 1960.
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Por fim, é fundamental tecer algumas considerações relativas ao papel do educador, a
partir de toda a experiência relatada, pois foi possível verificar como a atuação comprometida
dos docentes influencia significativamente na formação da identidade discente, bem como
media o processo de construção do acervo de conhecimento dos sujeitos em sua formação. A
função do professor é elementar dentro da escola, por ecoar para além dos muros da
instituição, refletindo em toda a sociedade, visto que ele é um agente eficaz na formação de
um cidadão.
A escola precisa, por sua vez, rever suas ideias e reformular suas ações, tendo
sensibilidade em compreender as demandas externas, isto é, o que a comunidade escolar
espera dela enquanto função social. Almeja-se uma escola apta a trabalhar um currículo
significativo e plural, que busque considerar outras perspectivas culturais para além do
habitual, cuja proposta político-pedagógica esteja alicerçada em um pensamento crítico. Se
propor a pensar criticamente, equivale a considerar a origem social dos alunos e a realidade
política e histórica dos mesmos.
Portanto, é preciso conceber a escola como espaço de emancipação do ser humano. À
luz de Paulo Freire, “se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa
de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem
da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa”
(FREIRE, 2007, p. 22). Para democratizar verdadeiramente o acesso à escola, o educador
precisa se comprometer com o futuro dos alunos. Segundo Freire, o professor tem que abraçar
o compromisso não só com a escola, mas também com a sociedade e o seu país. Isto é, se
comprometer com a formação deste sujeito por completo (FREIRE, 1983).
Em suma, apesar de saber quão difícil é essa responsabilidade, acredita-se no professor
disposto e qualificado a coordenar a ação educativa, seja com o educando, como agente
sujeito participante, na instituição de ensino, como currículo de cultura, e na sala de aula,
como espaço favorável à comunicação. Por isso, o autor acreditava na escola como ambiente
propício para a liberdade de expressão, de trabalho, de ensino, de instrução. Enfim, como um
lugar que favorece o ato de pensar, sobrepujar preconceitos; um espaço de lutas dos
oprimidos, visto que, para Freire, “não é a educação que forma a sociedade de uma
determinada maneira, senão que esta, tendo se formado a si mesma de certa forma, estabelece
a educação que está de acordo com os valores que guiam essa sociedade” (FREIRE, 1975, p.
30).
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Essa experiência no Liceu demonstrou que é possível abordar temáticas validando a lei
10.639, com estratégias utilizáveis pela educação para estimular atitudes mais inclusivas e o
respeito às diferenças. Freire (1991) discorre sobre as possibilidades de transformação pela
educação, já que mudar a educação não antecede a modificação da sociedade, pois tal
mudança implica em que se transforme a educação; uma precisa da outra para fluir e se
transformar. Assim, conforme se procurou explicitar nesse artigo, a educação é uma das
principais ferramentas de combate ao racismo – e demais formas de preconceito – e a favor da
inserção individual, cultural e social da população afrodescendente. Somente por meio de
pedagogias de combate ao racismo será possível fortalecer entre os negros e despertar entre os
brancos a consciência e a importância da negritude. Pois, como afirma o documento de
diretrizes curriculares nacionais de 2004 21:
Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se da
sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as
influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da cultura
dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas,
notadamente as negras. Também farão parte de um processo de reconhecimento, por
parte do Estado, da sociedade e da escola, da dívida social que têm em relação ao
segmento negro da população, possibilitando uma tomada de posição explícita
contra o racismo e a discriminação racial. (BRASIL, 2004, p. 16)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A transformação da educação não pode
antecipar-se à transformação da sociedade,
mas esta transformação necessita da educação”.
Paulo Freire (1997)

É inegável que a educação deve ser considerada como um eficaz instrumento de
combate a preconceitos, podendo ser mobilizada no enfrentamento do racismo. Para tanto,
estabeleceu-se a lei que torna obrigatório o ensino de temáticas ligadas à História e Cultura
Africana e Afro-brasileira nas escolas. Na busca pela construção de uma educação
emancipatória e libertária, faz-se necessário que um número cada vez maior de espaços que
promovam um ensino crítico democrático, onde os indivíduos sejam impulsionados a refletir

21

Disponível em: http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-dasRelacoes-Etnico-Raciais.pdf
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sobre sua condição social e a romper com os arquétipos estabelecidos. Como afirma Libâneo
(2012):
O papel da escola é prover aos alunos a apropriação da cultura e das ciências
acumuladas historicamente, como condição para seu desenvolvimento cognitivo,
afetivo e moral, e torná-los aptos à reorganização crítica de tal cultura (…) não há
justiça social sem conhecimento. (LIBÂNEO, 2012, p. 25)

Através da minha observação em campo, pude verificar o distanciamento entre a
prática e a teoria proposta pela lei, o que nos conduz à ponderação sobre a possibilidade de
estratégias pedagógicas que impulsionem as escolas quanto ao seu cumprimento. Neste
aspecto, os trabalhos apresentados na Semana da Consciência Negra, pelos alunos do Liceu,
evidenciou o papel fundamental dos educadores e de toda a comunidade escolar na construção
de ações pedagógicas que confrontem o racismo, pois operam como agentes diretos de
mediação entre os discentes e a realidade social apresentada. Promovem, de acordo com a
dialética, a reflexão sobre o que representa o status quo, impulsionando, a partir da teoria
sociológica transformada em nova perspectiva pedagógica pela Lei, uma mudança na práxis
(ação aliada à teoria).
Os professores de Sociologia podem contribuir com este processo mobilizando a
discussão racial enquanto temática curricular, a fim de desvelar o racismo estrutural (a luta
teórica) e possibilitar a abertura de uma intervenção antirracista (a luta prática) (Oliveira,
2014). Sabemos que esta é uma árdua tarefa, pois eles enfrentam os desafios da consolidação
da disciplina no Ensino Médio que dispõe de uma carga horária menor, comparada às demais
disciplinas, a necessidade de construções pedagógicas adequadas e o constante embate com
diversos atores no contexto escolar.
A escola pode ser encarada, dessa forma, como um espaço histórico de luta, resistência
e transformação, ou de reprodução e manutenção das disparidades sociais. A escolha por qual
vertente seguir dependerá de processos que envolvem mudanças no sistema escolar e a
conscientização dos sujeitos sobre sua realidade social, principalmente na construção da
identidade do indivíduo.
Ao contemplar a tentativa de promoção da lei 10.639 em meu campo empírico, pude
refletir sobre a relevância de ações pedagógicas assertivas que impulsionem o debate das
questões raciais no meio escolar. Contudo, ressalto a importância de uma formação
continuada sobre o tema para os educadores, pois, em muitos casos, os impasses para o
progresso da temática perpassam a falta de capacitação destes agentes, já que são eles os
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profissionais diretamente envolvidos com a aplicação da lei, na medida em que podem
questionar os princípios que nortearam suas formações (OLIVEIRA, 2014).
Como afirma Luiz Fernandes de Oliveira em “Educação Antirracista: tensões e
desafios para o ensino de sociologia”, a formação docente é fundamental para habilitar os
licenciandos e mostrar caminhos de construção de práticas antirracistas. “Isso representa a
criação de novas estratégias pedagógicas, o enfrentamento e o estabelecimento de conflitos
identitários, políticos e até administrativos no âmbito escolar” (OLIVEIRA, p.84, 2014). O
autor afirma ainda que:

Assim os professores são desafiados em diversos aspectos: formação histórica e
pedagógica; condições objetivas da docência, que são apontadas como obstáculos
para a qualificação na formação continuada; contradições pedagógicas a serem
resolvidas; conflitos raciais e discriminações a serem enfrentadas; condições de
aprendizagens dos alunos consideradas desumanas; violência e presença de drogas
no espaço escolar; e disputas epistemológicas em função da intolerância religiosa,
dentre outras. (OLIVEIRA, 2014, p. 85)

Os obstáculos de uma escola cada vez mais massiva, com públicos distintos,
evidenciam as problemáticas sociais, bem como ressaltam as contradições e conflitos raciais
expostos na sociedade brasileira. Eles apontam que os fundamentos das atividades
pedagógicas e docentes não necessariamente coincidem com as atuações da formação inicial
dos professores. Por isso, a diversidade e as diferenças identitárias e étnico-raciais se mostram
com força, ameaçando a formação docente (OLIVEIRA, 2014).

Na escola massiva, os professores são mobilizados a desvelarem-se enquanto
sujeitos socioculturais, nas suas corporeidades, nas suas historicidades, nos seus
relacionamentos subjetivos, nas suas linguagens etc. As novas identidades
estudantis que se apresentam estão começando a estabelecer um confronto com a
cultura escolar hegemônica (modos de regulação, regimes de gestão e produção
simbólica), amalgamada para resistir aos novos conteúdos, novos significados ou
novas perspectivas de reconceitualizações identitárias ou étnico-raciais. Nesse
sentido, a escola e os docentes estão sendo desafiados a uma tarefa quase colossal,
pois devem aprender a educar alunos diferentes e permitir-lhes outra imagem,
diferente daquela padronizada, estereotipada e racializada. (OLIVEIRA, 2014, p.
91).

Destarte, reafirmo que a educação é um primordial instrumento de combate aos
preconceitos, inclusive e principalmente ao racismo, ao considerar a historicidade dos sujeitos
afrodescendentes, promovendo sua inserção individual, cultural e social. A Lei 10.639/03 se
configura como uma tentativa institucional de se promover esse combate no campo da
educação. Os desafios são grandes, pois faltam desde materiais pedagógicos adequados, a
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uma tradição sociológica voltada para a educação básica. Além disso, aproveitando a era
digital, é preciso que experiências como a do Liceu se propaguem e sejam socializadas para
que outras instituições se sintam estimuladas a construírem estratégias e caminhos para
aplicação da lei, pois, como diz Paulo Freire (1991), a sociedade só pode ser transformada a
partir da educação. A exemplo do que ocorre no Liceu, portanto, é possível afirmar que uma
educação antirracista depende de uma ação interdisciplinar, que envolva toda a comunidade
no combate aos preconceitos e na construção de um espaço mais democrático e emancipador.
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ANEXO I

Banner da I mostra que teve no Liceu retirado do blog:
https://capitalismoemdesencanto.wordpress.com/2014/11/20/uma-experienciapedagogica-na-semana-da-consciencia-negra/
Acessado em: 26/06/2018.
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ANEXO II
IV Mostra de Cultura Negra do Liceu – 2018
Homenageada: Poetisa Débora Moreno
Programação dia 14/11/2017 (Terça – feira):
Manhã:
07:30 – Acolhimento
– Lanche: (...)
Salão Nobre – Organização da professor Leandro
08:00 – Abertura – Fala da direção - professora Ana Queiroz.
08:10 – Homenagem à poetisa Débora Moreno.
08:30 – Teatro “A vida de Débora Moreno” – Alunos do grupo de teatro da escola.
09:00 – Apresentação de música instrumental: ritmos afro-brasileiros. Com alunos
instrumentistas.
09:20 – Teatro “A vida de Mandela” – Turma 3004 – Orientação: Professora Ludmila.
09:40 – Rap e coral – Turma 3005 – Orientação: Professora Ludmila.
10:00 – Coral – Turma 2005 – Orientação: Professora Ludmila.
10:15 – Teatro – Turma 3002.
11:00 – Mesa redonda: “Visibilidade das Comunidades Quilombolas
Contemporaneidade”

na

Com membros do Quilombo do Grotão (comunidade tradicional ocupa parte da Serra da
Tiririca, nas encostas do Engenho do Mato, em Niterói, e foi criada depois da falência da
fazenda que empresta nome ao bairro) e Rodrigo Rios (músico e compositor. Professor de
diversos instrumentos musicais, tais como violão, cavaquinho e percussão. Em sua trajetória
multidisciplinar formou-se Assistente Social pela Universidade Federal Fluminense em 2011).
Rodrigo Rios compartilhará relatos sobre suas experiências vivenciadas em comunidades
quilombolas e países da África como Togo e Benin (Oeste da África). Histórias, cantos e
toques afro-brasileiros contam uma história de resistência e liberdade.
Mediadora Professora Rita de Língua Portuguesa
12:00 – Almoço (...)
Programação dia 14/11/2017 (Terça – feira):
Tarde:
Salão Nobre – Organização do professor Leandro
13:00 – Mesa sobre Moda e Valorização da Estética Negra – com membros do Projeto
Sociocultural Afrontando: Thaiz Ohana (Miss plus Size RJ. Ganhou o concurso do balanço
geral); Jacqueline Ayo (Professora de ensino primário. Estudante de pedagogia da UFF);
Andressa Marins (Cursa estética na UNIVERSO. É trancista); Monique Gomes (formada em
moda , trancista e maquiadora); Etienette Prudencio (idealizadora do projeto sociocultural
Afrontando); Emillie Galdino (integrante do projeto sociocultural Afrontando e vlogueira do
canal Emilliegaldino, proprietária do brechógaldino).
Mediadora: Professora Telma
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14:00 – Debate sobre Intolerância Religiosa – Turma 2011 – Orientação do Professor
Leandro
14:30 – Debate sobre Racismo – Turma 2012 – Orientação do Professor Leandro
Lanche: (...)
15:00 / 16:00 – Livre
17:00 – Lançamento do livro “Antigamente é que era bom: a folia niteroiense” – com os
autores: Leandro Manhães Silveira, Matheus Viug e Winnie Delmar.
BIBLIOTECA
13:00 / 14:00 - Livre
15:00 – Oficina de turbantes com Etienette Prudêncio (Convidada da professora Regina
Tavares)
SALA DE VÍDEO1
13:00 – Literatura Africana em Língua Portuguesa: apresentação de trabalhos – com
alunos da Professora Ivone.
15:00 – Palestra/ Roda de conversa: Religiões de matrizes africanas e intolerância
religiosa. Com Luis Backer - Conselheiro de Igualdade Racial do Município de São Gonçalo
e Coordenador do Movimento Axé pela Democracia, movimento de juventude de terreiro que
se propõe a debater a necessidade de organização e mobilização dos Povos Tradicionais como
meio de sobrevivência a intolerância religiosa causado pelo avanço do fundamentalismo e
conservadorismo em tempos de ruptura democrática e perda de direitos.
Noite:
Salão Nobre
18:30 – /19:30 – Livre

Programação dia 16/11/2017 (Quinta - feira):
Manhã:
PÁTIO
08:00 – Acolhimento - Lanche:
SALÃO NOBRE – Organização da professora Marta Nobre
09:00 – Apresentação teatral “Luta Pelos direitos civis dos negros” com alunos de várias
turmas distintas – Orientação da professora Fernanda Lobo
9:30 – Coral autônomo do Liceu Medley da Beyonce.
10:00 – Roda de conversa - Políticas Afirmativas e Mulheres Negras na Universidade –
Com as ex-alunas liceístas: Paola Torres, Gabriela Policarpo, Júlia Vilaça, Daylane Marinho
e Tamires Gomes.
11:00 – Apresentação de solos com seguintes alunos: Guilherme - I Have Nothing (Whitney
Houston); Sarah - Summertime (Nina Simone); Thamires - Você me virá a cabeça (Alcione).
BIBLIOTECA
10:00 – Sarau das poesias da Débora Moreno.
Tarde:
SALÃO NOBRE – Organização da professora Daline Gerber
13:00 – Roda de Conversa "Liceu tá na moda” com ex- liceístas que estão atuando no
mundo da moda": Camila Nunes, Flávia Anastácia, Tamires Gomes, Sabrina Henrique, Felipe
Sardinha. Mediadora: professora Érica Assis.
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14:00 – Apresentação de dança/balé - Bailarinas, com alunos das professoras Alessandra e
da Marta.
14:15 – Apresentação teatral “A história do funk” – Alunos da professora Natália Pereira
14:45 – Apresentação musical com a aluna Isabel – Turma 3012
15:00 – Roda de Conversa: Representatividade Negra nas Artes.
Convidados: Anderson Barreto (ator, arte-educador e contador de histórias); Carla Santana
(artista plástica de São Gonçalo); Débora Moreno (ex-catadora de latas, escritora, poeta,
membro da Academia de Belas Artes); Nando Cunha (ator); Tatiana Henrique (atriz,
contadora de histórias, mãe e Mestra em Memória Social); Thalita Santos (Musicista na
Banda Um Amô, ritmista de escola de samba e professora de percussão); e Mariana Braga
(Musicista da Banda Um Amô e do grupo Família Quilombo e ritmista de escola de samba).
Mediadora: professora Érica Assis.
16:30 – Dança: samba, pagode, partido-alto e jongo - Turma 1021 – Orientação de
professor Leandro e professora Daline.
17:10 – Apresentação de alunos
BIBLIOTECA
13:00 – Oficina de Colagem – com Carla Santana de Oliveira
A Oficina consistirá em traduzir e manipular elementos visuais e seus possíveis significados.
A ideia é entender que cada imagem é uma leitura. E a partir dessa leitura podemos
transmutar e influenciar os significados. Instigar a análise crítica sobre as mídias e a
manipulação das notícias. Criar novas formas de comunicação para retratar a realidade no
campo imagético. A proposta é se utilizar de materiais como jornais, revistas, livros didáticos,
enciclopédias ilustradas e etc para compor obras que contenham não só noções estéticas
(como fundo, cores, personagens) mas também questões sobre o cotidiano dos alunos.
Durante a oficina o diálogo será fundamental para incitar as problemáticas a serem expressas
através da ferramenta cortar e colar. Os alunos desenvolverão a capacidade de transformação
de algo que está contaminado de sentido e esvaziá-lo, como forma de mudança potencial da
realidade.
Carla Santana de Oliveira. Estudante de Artes na Universidade Federal Fluminense.
Adentrou no universo artístico através do teatro em 2012. Tem um trabalho de pesquisa e
investigação que envolve as artes visuais através de desenhos, colagens e esculturas em argila.
14:00 – Apresentação turma 1016 – Literatura Afro-brasileira – Orientação da professora
Natália Pereira
15:00 – Oficina de dreads – com a Aluna Géssica da turma 2012 – Orientação da professora
Telma
SALA DE VÍDEO1
13:00- “Nas Teias de Ananse" Contação de história com Anderson Barreto (ator, contador
de histórias e arte-educador)
14:00 – Literatura Africana em Língua Portuguesa: apresentação de trabalhos – com
alunos da Professora Ivone.
15:00 – Filme “Negra sou” – Beatriz Sacramento (Jornalista e documentarista)
16:00 – Apresentação musical com o convidado Felipe Neiva
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PÁTIO
13:00 - Culinária de países africanos francófonos – Turmas 1018 e 1019 – Orientação da
professora Alessandra.
13:30 - Apresentação: O menor Picadeiro do Mundo (pode ser no pátio e precisa de
som)
O palhaço Funil está em uma nova praça. Quais serão as trapalhadas que ele vai aprontar? Um
espetáculo que une a palhaçaria clássica, a cultura de rua e a espontaneidade do artista de rua.
Diego Marques é ator, compositor e palhaço, formado na Escola Técnica Martins Penna,
trabalhou em diversos espetáculos como “Forrobodó: Um choro na Cidade Nova”,
“Romanceiro Popular”, “A incrível viagem da Família Aço”, entre outros. É também
arte-educador e pesquisador da cultura popular.
14:10 – Balé Afro – Professora Claudia
14:10 - Dança Chair dance. Com alunos da 1023: Quezia, Luana, Donaria, Milena, Thiago,
Wesley, Tiago.
15:30 - Jogos de tabuleiro africanos com alunos do Professor Tibúrcio.
16:00 – Desfile – Organização da professora Claudia Pessi
16:30 - Aulão de Maculelê – com a aluna Laurinne santos Rodrigues da Cunha (Turma
1021) e convidadas: Lilian Porto e Karolinne Porto.
Noite:
SALÃO NOBRE
18:30 – Apresentação musical de blues com o Marcos Godoy.
20:00 - Livre
– Encerramento.
Programação dia 17/11/2017 (Sexta-feira):
Manhã:
PÁTIO
08:00 – Acolhimento - Lanche:
Abertura – Fala da direção - professora Ana Queiroz, da Prof.ª Telma Silva; e das Alunas
GINÁSIO
Manhã:
9:00 – Livre
09:30 - Instrumentistas
10:00 – Dança com Felipe Sardinha
10:30 - Apresentação de ritmos brasileiros: forró, frevo, funk, samba.
11:00 – Canto: Desabafo, Eu te amo (Tim Maia)
Tarde:
BIBLIOTECA
13:00- Oficina-laboratório “Máscaras e oralidade”: Referenciado nas funções e
fundamentos das máscaras africanas, essa atividade busca ir além da visualidade, trazendo um
exercício de composição de máscara, com os valores, ideias e afetos de cada pessoa.
Ministradora: Tatiana Henrique (atriz, contadora de histórias, mãe, mestra em Memória
Social).
14:00- Contação de histórias - “Contos de Ori”: As culturas africanas enredam uma trama
de contos e mitos que nos mostram sua maneira peculiar de compreender a vida. Em Contos
de Ori, materiais simples como terra, argila, água, feijão são entremeados a narrativas da
41

mitologia iorubana, mostrando deidades que sentem, agem e criam como nós seres humanos.
Ministradora: Tatiana Henrique (atriz, contadora de histórias, mãe, mestra em Memória
Social).
15:00 – Livre
GINÁSIO
13:00 – Dança Asap Rocky – Alunos: Wesley Rangel, Eric Elvas e Marcos Vinicius
13:30 – Coral - roda de samba (pátio)
14:00 – Carimbó
14:30 – Balé Afro
14:45 – Funk - Turma 2006
15:30 – Roda de Capoeira com o grupo Ginga de Corpo – Convidados da aluna Maria
Vitória Montibelo Marques da turma 1021.
16:00 – Jongo
16:30 – Grupo de dança do Liceu
17:00 – Líderes de torcida
Noite:
SALÃO NOBRE
18:30 – Livre
EXPOSIÇÕES PERMANENTES
TRABALHOS
 Literatura Africana em cartazes – Turmas 2006, 2009 e 2010.
 Exposição de Fotos – Alunos da professora Aldisa (Hall do Salão Nobre).
 Cartazes com Palavras de Matrizes Africanas e seus significados – Turmas 1001, 1005
e 1006 – Orientação: professora Cristina Rocha.
 Exposição de cartazes com pesquisas sobre as personalidades negras que foram
indicadas para serem homenageadas na Mostra – Turma 1019 – Orientação: professora
Daline Gerber.
 Exposição de cartazes com biografia e fotos de personalidades negras brasileiras
(cantores, atores , escritores, atletas etc) – Turma 1003 e 1004 – Orientação:
professora Gabriela Silva.
 Corredor: Futebol e Imperialismo / Professoras responsáveis: Ludmila e Caroline
Turma: 2010
 SALAS TEMÁTICAS
 Sala de aula: Somos afro-brasileiros! – Turma 1020 – Orientação: professora Daline.
 Corredor Temático: “A vida da poetiza Débora Moreno” em imagens e colagens –
Orientação: professora Daline.
 Sala 1: Literatura Africana em países de língua portuguesa e a contribuição linguística
do continente na língua portuguesa do Brasil. Professoras responsáveis: Cristina e Jane
/ Turma: 1003
 Sala de reunião: África: Berço da Humanidade. Professora responsável: Ludmila /
Turmas: 2005 e 2009
 Futebol e Imperialismo. Professora responsável Ludmila.
 Jardim de Inverno: Diáspora Africana e Lugares de Memória/ Professora responsável:
Ludmila/ Turma: 2007
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 Jardim de Inverno: Navio Negreiro: História da escravidão e migração
forçada.Professores responsáveis: Edgar, Leandro e Natália. Turma:1005
 Jardim de Inverno: Museu da Empatia/ Professora responsável: Cláudia Pessi Turma:
 Sala 3: Egito: História do Egito antigo / Professores responsáveis: Edgar, Natália e
Leandro. Turma: 1006
 Pátio: MatemÁfrica: Osso Ishango (origem da contagem), Geometria Fractal Africana
e moderna, Idade de Osso Ishango (Evolução da Matemática ao C14- função
exponencial), confecção de caixa de areia com fósseis e registro de carbono para
cálculo da idade e jogos africanos. Professores responsáveis: Edgar, Leandro, Natália
e Ivone / Turma: 1007
 Jardim de Inverno: Museu da Empatia: Conheça o meu axé/ Professora responsável:
Cláudia Pessi - Turma:1023

Pátio: Campanha de libertação do Rafael Braga – Professora responsável: Cláudia
Pessi – Turma: 3012
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ANEXO III
Entrevista com a Professora de História Ludmila: uma das idealizadoras do projeto em
2014.
1) Como vocês (professores) chegam ao nome para homenagear?
Professora: “O nome da Débora Moreno… é, então, estamos na quarta amostra no
Liceu e a adesão dos professores aumentou ao longo dos anos. Na primeira amostra
eu idealizei essas atividades junto das professoras de português da tarde (que já tinha
um projeto dela sobre história da África e linguagens) e a professora que era de
Educação Física e orientadora educacional. Então começa com a gente.. assim mais
fortemente organizando a amostra, né. Nós decidíamos. E na quarta amostra com um
maior número de professores envolvidos de disciplinas diferentes (Geografia,
Sociologia e outras matérias), a gente sentiu a necessidade de ser fazer uma votação
para ver quem seria o homenageado do ano. Fizemos no grupo que temos de
professores e chegamos na Débora Moreno por ser uma pessoa aqui de Niterói, uma
poetisa que tem uma trajetória marcada por lutas e acabou ganhando a votação e
virou a quarta homenageada da amostra.”
2) Como vocês organizam e dividem os grupos de alunos?
Professora: “Como é um projeto interdisciplinar cada professor que participa da
amostra propõe uma atividade e ela é flexível na medida que há espaço para alunos
fazerem projetos de forma autônoma e individual..então, o aluno que não queira
participar dos grupos nos projetos da turma, mas queira dançar..queira fazer uma
peça de teatro, ele tem essa autonomia. E algumas vezes professores da mesma série
fazem projeto em comum se assim quiserem. Dependendo da atividade também se
juntam alunos de séries diferentes..é possível..”
3) Quanto tempo vocês levam para se preparar para o evento e para planejar as
atividades?
Professora: “Os alunos não participam diretamente da construção da programação,
eles participam indiretamente, porque as propostas da programação são discutidas
pelos professores nas salas de aula. Eles podem sugerir e os professores decidem se
convém..geralmente acatamos as sugestões.”
4) Qual o ano vocês começaram esse projeto na escola?
Professora: “Desde de 2014, ano que fizemos a primeira amostra. Hoje estamos na
quarta como disse.”
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