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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo o impacto da lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino 

da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do 

ensino fundamental até o ensino médio, no resgate da importância do negro na construção da 

sociedade brasileira, e apontar algumas mudanças depois que a lei entrou em vigor, na luta que 

os negros enfrentam até os dias atuais na escola. Apesar de tal lei ter por objetivo o resgate 

histórico da contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira, ainda 

percebemos que há muito por se fazer. Porém, ainda assim, ela vem como uma oportunidade de 

erradicar a discriminação e diminuir a desigualdade racial nas escolas em relação ao negro, os 

quais a todo momento precisam se reafirmar como cidadão de direitos, buscando sempre 

reconstruir sua identidade. 
 

Palavras Chave – Educação, negro, desigualdade racial, lei 10.639/03  

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is the impact of law 10.639 / 03, which makes it mandatory to teach 

Afro-Brazilian and African history and culture in all public and private schools, from 

elementary to high school, in order to black in the construction of Brazilian society, and point 

out some changes after the law came into force in the struggle that blacks face up to the present 

day in school. Although this law aims at the historical rescue of the contribution of blacks in 

the construction and formation of Brazilian society, we still realize that there is much to be 

done. However, it nevertheless comes as an opportunity to eradicate discrimination and reduce 

racial inequality in schools towards the black, who at all times need to reaffirm themselves as a 

citizen of rights, always seeking to rebuild their identity. 

 

Keywords - Education, black, racial inequality, law 10.639/03 
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INTRODUÇÃO 
 

  O objetivo desse trabalho é demostrar que mesmo a lei 10.639/03 ter sido implementada 

a cerca de 15 anos, ainda não é executada da forma a incluir os alunos negros na sala de aula. O 

que reforça o modelo antidemocrático, de cunho seletivo e que limita a história desse aluno na 

sala de aula. E com isso vamos buscar mostrar como essa exclusão pode acarretar no 

distanciamento desses alunos da vida escolar e de uma perspectiva melhor de vida. 

Outro objetivo, é o de a partir da percepção e do olhar dos próprios alunos, entender se 

de fato eles se sentem representados ou se ainda são marginalizados. E diante desses objetivos, 

mostrar como o currículo escolar é fundamental para que esses alunos se sintam parte de uma 

história, e que também possibilite a diminuição do racismo e do preconceito com as 

diversidades de cada aluno.  

Definido o objetivo geral e os objetivos específicos, na introdução também é feita a 

apresentação do tema, a questão da pesquisa e sua relevância. No capítulo I será apresentada 

um pouco da história da educação do negro no Brasil, a partir das marcas deixadas pela 

escravidão, e como essa ideia escravista se mantem até os dias atuais, e como encontramos 

inúmeros desafios em permanecer na escola. 

 No capítulo II, será abordado como o currículo escolar pode desfavorecer alguns alunos, 

em detrimento de outros. Como o embranquecimento que se tem no currículo pode ajudar no 

afastamento dos alunos negros, da vivência escolar e de sala de aula. Também apontar os 

desafios de uma escola democrática para o combate e resistência contra essas desigualdades 

que são percebidas nos currículos.  

  No capítulo III iremos mostrar como é o negro ser negro na escola, a partir de um 

trabalho de campo que foi realizado na escola municipalizada Deputado Armindo Marcilio 

Doutel de Andrade, com os alunos de 5º e 9º ano do ensino fundamental, e mostrar quais os 

desafios que esses alunos encontram na escola. Também mostraremos os resultados que foram 

encontrados no questionário, que fora trabalhado na escola.  
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CAPÍTULO I. A NOSSA HISTÓRIA… 
 

O nosso Passado 
 

O que mais vemos no meio escolar, no que diz respeito à educação e escolarização do 

negro através dos estudos e das teorias usadas o que percebemos é a inferiorização intelectual 

do negro. Mesmo depois de pouco mais de um século de abolição da escravatura, a discussão 

sobre o negro ainda é atual e deve ser um debate permanente nas instituições escolares. Um 

olhar para o passado onde o negro era apenas visto com uma propriedade do branco em que se 

podia vender, trocar, usufruir da sua força de trabalho e com isso servir de mão de obra para os 

brancos e não ser visto como uma pessoa de direitos, e sim como um ser sem alma, a quem lhe 

eram negados todos os direitos, se faz no mais que necessário para se compreender o presente.  

A escravidão é um capítulo da história do Brasil que não pode ser esquecido, pois 

mesmo após 130 anos da abolição, suas consequências ainda são percebidas. Logo, é 

conhecimento do nosso passado, que nos permite compreender o presente e projetar o futuro. É 

com isso em mente que devemos seguir a fim de reconstruir a identidade do negro que é 

deturpada em todos os âmbitos da sociedade em que vivemos. É o que nos assevera Mário 

Theodoro em seu livro, Relações raciais, racismo e políticas públicas no Brasil contemporâneo,  

A sociedade racista desenvolve mecanismos diversos, uns mais sutis, outros nem tanto, de restrição, limitação e 

exclusão social. Sujeita o indivíduo negro a barreiras que limitam ou bloqueiam suas 

condições de mobilidade social, associa-os à pobreza e à miséria, banaliza situações 

graves de constrangimento e violação de direitos que levam à alienação e, no limite, à 

morte (MARIO, 2014, p. 214). 

Em 1988 com a constituição o Brasil buscou efetivas condições de um Estado 

democrático de direito com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa humana mas, mesmo 

assim a realidade é marcada pelo preconceito, racismo e a discriminação aos negros que ainda 

enfrentavam dificuldades em permanecer na escola e também nas universidades.  

Em tempos em que a lei 10.639 de janeiro de 2003, que visa estabelecer as diretrizes e 

bases da educação nacional e que inclui no currículo escolar obrigatoriamente o ensino da 

história e da cultura afro brasileira e resgata historicamente a contribuição dos negros na 

construção e formação da sociedade brasileira, percebemos que muita coisa ainda não mudou.  

Tal lei vem como uma oportunidade de erradicar a discriminação e diminuir a 

desigualdade nas academias em relação ao negro que a todo momento precisa se reafirmar 

como cidadão de direitos, buscando sempre reconstruir sua identidade. Conforme preconiza  
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A luta das camadas negras pela sua inclusão no processo de escolarização oficial 

evidência que mesmo à margem da cidadania os negros acompanharam os processos 

de compactação da nação brasileira e nele exerceram influência. Os mecanismos do 

Estado brasileiro que impediram o acesso à instrução pública dos negros durante o 

Império deram-se em nível legislativo, quando se proibiu o escravo, e em alguns casos 

o próprio negro liberto, de freqüentar a escola pública, e em nível prático quando, 

mesmo garantindo o direito dos livres de estudar, não houve condições materiais para 

a realização plena do direito (CUNHA, 1999; FONSECA, 2000,apud CRUZ,2005, 

p.29). 

 

A história do negro desde o princípio da História da educação no Brasil já é banalizada 

e tudo que a envolve é carregada pela discriminação, marginalização e o racismo. Mesmo que 

ele seja a todo tempo negado, o livro “olhares sobre a educação pesquisando raça, classe social, 

gênero e geração” diz que uma das características do mito da democracia racial é a negação da 

existência do racismo. (MULLER, 2013, p. 119). A interpretação da realidade enquadrada 

nessa perspectiva encontra-se intimamente ligada à forma de uma época em que se buscou 

massificar a certeza de que raça não se constituía em fator social determinante. Fica evidente 

que esse discurso na prática é diferente.  

Toda a luta do povo negro para conquistar seu espaço, traz grandes obstáculos e 

fazendo uma analogia com o que descreve Paulo Freire em Pedagogia do oprimido:  

Os oprimidos, contudo acomodados e adaptados, “imersos” na própria engrenagem da 

estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o 

risco de assumi-la. E a temem, também, na medida em que, lutar por ela, significa 

uma ameaça, não só a os que a usam para oprimir, como seus “proprietários” 

exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se assustam com maiores 

repressões (FREIRE, 1987, p. 19). 

 

O negro não luta somente por seus direitos e igualdades, mas também em encorajar a 

outros negros para que a luta tenha uma força maior. E com a lei 12.288
1
 que reforça e reafirma 

que somos cidadãos de direitos, que nos respaldamos. O racismo reafirma e consolida a 

subalternidade da população negra. Reproduzido histórica e estruturalmente, este mecanismo 

que perpassa as relações sociais e inscreve no país uma forma particular de convivência entre 

desiguais (MARIO, 2014, p. 207). 

O movimento negro tem sido responsável por lutar contra a ideia de que o Brasil vive 

em uma democracia racial, e nessa luta busca de todas as forças mostrar que isso é um mito que 

o Brasil vem compartilhando e que não nos permite ver claramente o racismo dentro das 

                                                           
1
 Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade 

de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às 

demais formas de intolerância étnica. 
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instituições escolares e alguns desses exemplos vimos nas instituições pública, que enfrentam 

uma grande dificuldade de implementação da lei 11.645/2008 que modifica a lei 10.639/2003, e 

nela estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo o ensino 

obrigatório da temática história e cultura afro brasileira e indígena. De acordo Olívia Santana, 

militante da União de Negros pela Igualdade na Bahia- UNIB, a lei nos humaniza. “Nos 

coisificaram e nos transformaram em mercadoria e máquina de trabalho. E a lei muda tudo isso, 

nos tira do submundo da história, e nossa história nos humaniza”. 

Para termos uma verdadeira democracia, é fundamental que se instale uma democracia 

racial no país. O Brasil é um país insustentável do ponto de vista moral. É o país mais desigual 

do mundo e a desigualdade aqui tem cor (SANTOS, 2010). 

Já lutamos muito para mostrar para o mundo que o Brasil é um país racista e derrubar 

esta máscara de cordialidade racial. Se quisermos que o século XXI tenha a dimensão 

da reparação, temos que enfrentar o racismo corporificado nas instituições, com 

conquistas mais objetivas e concretas. A questão racial não é uma questão de 

minorias. É uma questão de deixar de fora metade deste país (SANTANA, 2010, s/p.). 

 

Se analisarmos todo o contexto histórico da luta do negro no Brasil, entenderíamos 

que sua luta não se resume em ser aceito em todas as áreas, mas também em ser reconhecido 

como cidadão de direitos como qualquer outra pessoa que de acordo com a Constituição 

Federal e reforçada pelo Estatuto da Igualdade Racial tem o seu direito respaldado por lei que 

se destinada a garantir e estabelecer que os direitos voltados ao negros sejam efetivos para que 

os mesmos tenham igualdade em oportunidades. 

A contribuição do negro para a construção da sociedade brasileira, agrária e escravista 

está manifesta em vários aspectos, desde a língua, religião, economia, artes e a indústria. Os 

negros foram o braço direito do senhor de engenho, e sem eles não seria possível fazer, 

conservar e aumentar as suas fazendas, nem manter o funcionamento dos engenhos e dos outros 

tipos de serviços que exigiam trabalhos braçais:  

O legado africano para o Brasil é imenso. Foram os negros que povoaram o Brasil, 

mesmo compulsoriamente, ao contrário dos europeus que fizeram daqui uma colônia de 

exploração. Com sua capacidade de trabalho, não somente braçal, mas também em 

outras áreas, desde as artes, religião, ciência até a econômica, o negro muito contribuiu 

para esta nação. Ainda que na condição de escravizado, o negro é um civilizador. Foi 

ele que sustentou a nobreza e a prosperidade do Brasil, além da contribuição na defesa 

do território nacional, na agricultura e na mineração. Foi o produto do seu trabalho que 

permitiu que os ricos senhores pudessem manter os filhos nas universidades europeias e 

depois nas faculdades de ensino do país (FONSECA, 2009, p. 218.).  
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Mesmo tendo uma grande importância para a construção da sociedade brasileira pouca 

se fala sobre o negro cidadão de direitos, e muito se fala sobre o ex escravo, o preto, o 

marginal. essas são algumas das coisas que mais percebemos que são direcionadas aos negros. 

Quando se fala de negro quase nunca se refere a alguém de direitos, mas alguém marginalizado 

pelo simples fato de ser negro.  

A história que temos sobre o negro com certeza foi escrita por alguém que não era 

negro e que não se importava em saber da sua importância. Mesmo depois de tantos anos sem 

escravidão percebe-se o mal-estar em colocar o negro em um lugar de destaque, ou falar do 

negro nas instituições escolares sem se referir a ele de forma pejorativa. Kabengele Munanga 

fala sobre toda essa desvalorização e uma visão de degeneração, oriunda do pensamento 

escravista, que ainda persiste:  

A desvalorização e a alienação do negro estendem-se a tudo que toca a ele: o 

continente, os países, as instituições, o corpo, a mente, a língua, a música, a arte, etc. 

Seu continente é quente demais, de clima viciado, malcheiroso, de geografia tão 

desesperada que o condena à pobreza e à eterna dependência. O ser negro é uma 

degeneração devido à temperatura excessivamente quente (MUNANGA, 2001, p. 21). 

Nisso pode se perceber que mesmo com todos os direitos que temos hoje, ainda 

vivemos em busca de ocupar nossos lugares mesmo que isso possa trazer alguns desconfortos 

nos que até hoje não concordam com o negro ocupando lugares nas escolas. Portanto, a lei 

10.639/03 é um passo importantíssimo para que podemos contar a história que ninguém nos 

contou e reconstruir a trajetória do negro brasileiro até os dias de hoje. A escola não pode ficar 

somente com os estudos voltados para a história da Europa, mas é de suma importância falar 

sobre a história da África, para que o aluno entenda sua importância como pessoa e sujeito de 

direitos e saiba que tem raízes e isso levará a um conjunto de ressignificações para a 

reconstrução da sua identidade e com isso a valorização da diversidade cultural. 

 

1.2. NÓS E A ESCOLA 

 

A escola por sua vez tem um papel importante de agir com democracia e permitir que 

de fato se fale da história da África, e a história da contribuição do negro para a construção da 

sociedade brasileira na sua grade curricular não como algo longe da realidade dos alunos, mas 

algo que aproxime da sua realidade, mesmo entendendo que os reflexos da escravidão ainda 
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não foram todos dissipados, mas entendendo que nesse sentido a escola é um lugar privilegiado 

para as discussões, estudos e reflexões dos princípios de diversidade.  

Mesmo sabendo que a escola tem um papel essencial para o desenvolvimento do 

indivíduo, ainda se percebe que a escola ainda é uma despreparada ao que se diz respeito a 

educação do negro. A escola que devia estar contribuindo de forma positiva para o 

desenvolvimento da sociedade acaba sendo um lugar elitista que não cumpre as leis, e ainda 

não proporciona aos alunos o olhar respeitoso para a diversidade que existe no outro. A 

exclusão educação não foi apenas no passado escravista, ela se perpetua até os dias atuais e 

Romão em 1999 já dizia que 

A exclusão educacional dos afro descendentes não é um dado apenas do passado 

escravista, mas dos dias atuais, tendo mudado somente as formas e os meios. Ontem a 

educação era formalmente negada à população afro descendente escravizada. Hoje a 

educação é informalmente negada à população negra, descendente dos escravizados, 

quando o sistema educacional proporciona escolas totalmente desequipadas, escolas 

insuficientes, professores não preparados, currículos inadequados, material didático 

impróprio, conteúdos racistas, concepção de educação eurocêntrica/elitista, concepção 

da cultura brasileira errada. A população descendente de escravizados continua não 

tendo acesso à educação escolar, agora não por lei, mas pelo não cumprimento das leis 

e pelas exclusões e racismos das práticas educacionais (LIMA; ROMÃO; SILVEIRA, 

1999, p. 31-32). 

 

É importante lembrar que no que diz respeito a lei 10.639/03 é obrigatório o estudo de 

história da África e a contribuição do negro na educação do Brasil, mas de acordo com 

pesquisas feitas pelo Centro de Estudos das relações de trabalho e desigualdades - CEERT, 

cerca de 12.303 mil escolas no Estado do Rio de Janeiro não abordam a temática étnico racial 

nem a contribuição do negro para a construção da sociedade Brasileira, as mesmas alegam não 

ter interesse pelo assunto e falta de conhecimento sobre o assunto. Nisso fica claro que falar 

sobre a história e a cultura do negro ainda é algo que apresenta um desconforto para as escolas 

em modo geral, porque a em sua grande maioria só aborda a temática por ser obrigatório, mas 

de forma superficial.  

Com toda a limitação que a escola passa a ter e pela falta de preparo para falar sobre a 

contribuição do negro na escola, fica mais fácil ainda diminuir o negro e tirar a ideia de que o 

negro tem seu lugar como cidadão de direitos. Sobretudo se for Jovem que a todo tempo é 

marginalizado, como diz Julio Jacobo Waiselfisz autor do Mapa da Violência em que diz  

A realidade dos dados expostos coloca em evidência mais um dos nossos 

esquecimentos. Jovem só aparecem na consciência e na cena quando à crônica 

jornalística os tiram do esquecimento para nos mostrar um delinquente, ou infrator, ou 
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criminoso; seu envolvimento com o tráfico de drogas e armas, brigas das torcidas 

organizadas ou nos bailes da periferia. Do esquecimento a omissão passa- se, de forma 

fácil, à condenação, e daí medeia só um pequeno passo para a repressão e punição 

(WAISELFISZ, 2014, s/p). 

Nisso percebemos que fazer alusão a negros como construtores de uma história passa 

tão distante da ideia de ser algo interessante dentro de uma escola que a todo tempo segrega e 

não tem propriedade sobre a história dos negros e sua contribuição para a sociedade brasileira. 

Fica mais fácil tratar o negro como marginal e coisificá-lo do que fazer dele o protagonista 

principal de uma história importante para a sociedade brasileira.  

 1.3. A ESCOLA SELETIVA  
 

Vimos na seção anterior como a escola é importante para o desenvolvimento da pessoa 

humana, e como as práticas de exclusão são ruins para o crescimento de um cidadão. No art 5° 

da Constituição Federal que assegura os direitos individuais e coletivos, e diz que todos somos 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:  

I homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

constituição; II ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei; III ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou 

degradante; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

Se todos somos iguais diante da lei, a pergunta que fica é por que a escola nos trata de 

forma diferenciada? Ou por que tamanha discriminação disfarçada de inclusão?  

 “Apesar da educação ser um direito de todos, dependendo de onde a pessoa mora, 

ela recebe um direito diferente” disse Luís Araújo da universidade de Brasília quando esteve na 

conferência nacional da Educação. Essa frase de Araújo nos faz pensar que não somente o lugar 

que a pessoa mora faz com que ela tenha um direito diferenciado, a cor da pessoa também faz 

com que ela seja alvo do direito, ou de sua ausência, de forma diferente. Somos pessoas de 

direitos garantidos e a todo tempo precisamos reforçar que isto está na lei.  

No dia 20 de julho de 2010, foi sancionado a lei 12.288 que diz a respeito ao Estatuto 

da Igualdade Racial, que visa reforçar os direitos e deveres dos negros, uma conquista do povo 

negro, mas mesmo diante dela percebemos que o falar do negro nas instituições é sempre 

falado de forma pejorativa e nunca como autor de uma história de construção de um País. 

Como já havia observado Gilberto Freyre em seu livro casa grande e senzala diz que  
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Sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do brasileiro, é a 

ação do escravo, e não a do negro por si que apreciamos. (...) Ao lado da monocultura, 

a escravidão foi a força que mais afetou a nossa plastica social. Parece às vezes 

influência de raça que influencia pura e simples o escravo do sistema social da 

escravidão. Da capacidade imensa desse sistema rebaixar moralmente senhores e 

escravos. O negro nos aparece no Brasil, através de toda nossa vida colonial e da 

nossa primeira fase independente, deformado pela escravidão. (...) O negro deve ser 

julgado pela atividade industrial por ele desenvolvida no ambiente de sua própria 

cultura, com interesse e entusiasmo pelo trabalho” (FREYRE, 2006. p. 397). 

 

Se dentro de uma sociedade, num todo, já é difícil falar sobre o negro sem relacioná-lo 

com a escravidão ou algo semelhante a isso, na escola ainda é mais difícil. Se pensarmos de 

acordo com a constituição que diz que todos nós somos sujeitos de direitos percebemos que na 

prática como disse Luiz Araújo, que os direitos aos negros se achegam de forma diferente, 

poderíamos dizer que existe uma lacuna aberta entre o que é direito para todos e para quem a 

escola foi feita. E dessa forma percebemos que a escola enfrenta um desafio de trazer para 

perto as minorias e, sobretudo trazer o negro como o construtor de uma história e não trazer 

somente a história em que o negro, era apenas o escravo ou um ser sem alma.  

Se consideramos a ideia de que desde o tempo escravocrata os negros lutam contra o 

racismo persistente na sociedade, de alguma maneira entenderíamos que o negro luta por seu 

espaço e não é de hoje. Construir um País igualitário e que fizesse do espaço escolar um lugar 

para se comunicar de maneira sadia e não reforçando o preconceito seria uma boa forma de 

lutar e combater esse mal de muitos séculos da escola.   

No próximo capítulo vamos ver como os currículos escolares podem intensificar o 

preconceito e aumentar a segregação, e com isso auxiliarem na evasão desse público da escola 

que deveria ser democrática mais pelo seu histórico, não é. 
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CAPÍTULO II. O CURRÍCULO ESCOLAR 
 

O currículo escolar está baseado nas necessidades da escola, e também está 

relacionado à identidade daquele espaço escolar, mas que visa antes de tudo inserir a escola na 

realidade de cada aluno e seu contexto social. A aprendizagem de cada aluno está diretamente 

ligada ao currículo dessa instituição, uma vez que sabemos que a escola trabalha pautada no 

currículo escolar. Para Domingues, depois de várias visitas em diversas escolas, ele afirma que 

existe três tipos de organização de currículo nas escolas que é dividido da seguinte maneira:  

 

a) Um currículo Formal: o que foi prescrito como desejável por alguma organização 

normativa; b) um currículo operacional: o que ocorre, de fato, na sala de aula. Em 

outras palavras, o que o observador vê quando está presente na sala de aula; c) Um 

currículo percebido: o que o professor diz que está fazendo e o porquê da ação; d) um 

currículo experimentado: o que os alunos percebem e como reagem ao que está sendo 

oferecido (DOMINGUES, 1985, p. 27). 

 

Em todas as organizações do currículo escolar, percebemos que ele é pensado para o 

aluno e a partir desse aluno, (LIBÂNEO, 1990, p. 78) mas é preciso um trabalho de auto 

formação do professor, para compreendê-la de modo crítico as relações entre a prática social e 

à educação. O trabalho escolar formativo fica comprometido, do contrário, leva à assimilação 

crítica das contradições sociais; assim percebemos que existe uma lacuna entre a prática social 

e a educação, de modo que se a escola em seu currículo favoreça uma parte em detrimento de 

outras crianças, seja pela cor ou pela sua classe social, a mesma já se distancia de ser um lugar 

democrático. 

Isto, de certo modo, pode ser visto nas instituições públicas de uma forma e nas 

privadas de outra forma, José Carlos Libâneo em seu livro “Democratização da escola pública, 

A pedagogia crítica - social dos conteúdos” descreve um pouco sobre como a escola pública 

enfrenta dificuldades tanto na questão de estrutura da escolar como na questão de fazer do 

espaço educacional um lugar para todos, ele diz 

O quadro a que está reduzida a escola pública é melancólico: desinteresse dos 

governos, professores mal remunerados, despreparados, desanimados, crianças 

famintas, precocemente envolvidas no trabalho ou na marginalidade, empobrecidas 

culturalmente face às suas condições de vida, prejudicadas escolarmente por uma 

escola inadequada; escolas sujas, vidros quebrados, falta de recursos didáticos, etc. Ou 

seja, os governos estão deixando que a escola permaneça numa agonia sem fim, não 

para matá-la, mas para mantê-la nos limites mínimos de sobrevivência, tal como vem 

fazendo com o povo. Não está nos planos dos governos a elevação da qualidade da 

escola, porque não interessa à classe dominante a formação cultural verdadeira que 
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libertaria os indivíduos e possibilitaria a tomada de consciência dos mecanismos de 

dominação capitalista (LIBÂNEO, 1990, p. 80).  

 

Assim observamos que a escola, sobretudo a pública, tem diversos desafios, entre eles 

o de se combater o afastamento dos alunos oriundos de periferias, que em sua grande maioria 

são negros, e inserir de forma a unir toda a população, mas que exige um cuidado em relação a 

forma de se inserir essas pessoas, não utilizando de métodos que fogem da realidade desses 

alunos, ao ponto de deixá-los desamparados por ela. A escola de modo geral enfrenta um 

desafio hoje antes de tudo de saber para qual público alvo ela é voltada, uma vez que sabemos 

que o primeiro modelo de escola era voltado somente para a elite e todo seu sistema era na 

intenção de formar uns para explorar outros, e assim percebemos que a escola sendo um 

aparelho ideológico do Estado, ela trabalho nessa perspectiva mesmo que isso de alguma forma 

dificulte o acesso e a continuidade de determinados aluno a mesma.  

Se analisarmos a maioria das escolas de educação básica, de caráter público, veremos 

que ela é majoritariamente formada por pobres e de periferias que por sua vez são negros, então 

conseguiremos perceber que existe uma incoerência no que diz respeito ao currículo escolar. O 

currículo que deveria ser totalmente voltado para a realidade dessa escola passa a ser o que 

ajuda a afastar esse aluno, negro, pobre e oriundo de periferia cada vez mais da escola tendo a 

sua permanência nela comprometida:  

 

Os indicadores de educação, em conjunto, nos permitiram documentar um quadro 

preocupante: além de serem prejudicados por terem origem mais humilde, o que 

dificulta o acesso e a permanência na escola, os negros são prejudicados dentro do 

sistema de ensino, que se mostra incapaz de mantê-los e de compensar eventuais 

desigualdades que impeçam boa progressão educacional (OSORIO; SOARES, 2005, 

p. 34). 

 

2.1 O CURRÍCULO EMBRANQUECIDO 
 

Ninguém nasce com preconceitos: eles são aprendidos socialmente, no convívio com 

outras pessoas. Todos nós cumprimos uma longa trajetória de socialização que se 

inicia na família, vizinhança, escola, igreja, círculo de amizades e até na inserção em 

instituições enquanto profissionais ou atuando em comunidades e movimentos sociais 

e políticos. Sendo assim, podemos considerar que os primeiros julgamentos raciais 

apresentados pelas crianças são frutos do seu contato com o mundo adulto. As atitudes 

raciais de caráter negativo podem, ainda, ganhar mais força na medida em que se 

convive em um mundo que coloca as pessoas constantemente diante do trato negativo 

do negro, índio, da mulher, do homossexual, do velho e do pobre. (MUNANGA, 

2006, p. 182). 
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Um olhar para o passado, onde o negro o escravo, percebemos que desde essa época, 

até os dias de hoje o negro nunca foi bem visto na escola ainda mais quando se trata de alguém 

com direitos assegurados por lei, que não tem como ser revogados. Falar de negro remete-se a 

fala de Denise Taliaferro Baszile, em “Quanto vale as vidas negras? De que vale o currículo?” 

em que diz  

Das patrulhas de escravos no período de 1700 até as forças atuais, “Servir e proteger” 

significou disciplinar corpos Negros para proteger interesses Brancos. Existe um tipo 

de normalidade profundamente perturbadora sobre esta violência, como geralmente 

voa sob o radar, até que um espetáculo totalmente desorientador - ou uma série de 

espetáculos - conduza as pessoas, que já chegaram ao limite, a criar um inferno, o que 

- é claro - é onde nos encontramos no momento atual (BASZILE, 2017, p. 164 e 165). 

Tudo isso fortalece a ideia de que pessoas negras não são e nunca foram bem-vindas 

na escola, como por exemplo o currículo escolar deixa nítido que não foi feito pensando na 

especificidade de cada aluno, mas de uma forma que exclui, ao invés de incluir e fazer jus aos 

seus direitos, 

Finalmente, acredito que mudanças radicais para a justiça nas sociedades dependem, 

em parte, de mudanças radicais feitas em universidades e escolas – geralmente 

realizadas por movimentos sociais liderados por estudantes -, mas lembremos que 

esses estudantes são inspirados por teorização/escrita/conscientização crítica feitas por 

professores - muitos professores dentro da universidade ou escola, mas também 

muitos fora da universidade ou escola que ativam uma educação de raiz, um projeto 

de autodeterminação e amor. Isso é tão vital para o trabalho curricular e digno de 

nossa compreensão como qualquer outro meio de produção do conhecimento. Embora 

isso possa parecer um esforço para revalorizar a negritude por causa dos Negros, lê-lo 

dessa maneira é perder o objetivo final – abraçar a importância das vidas Negras, 

pedir por mais amor à negritude como uma forma de resistência política é uma luta 

profundamente importante da qual depende todo o nosso bem-estar. Ele incorpora e 

encoraja o espírito e a conexão com as lutas indígenas, as lutas de gênero, as lutas 

contra a pobreza e muito mais. Lembro de que um dos pontos mais importantes de 

Freire é que decretar, facilitar, não resistir aos processos de desumanização é 

desumanizante. Portanto, independentemente da raça, do credo, da cor, do status de 

classe, da sexualidade – é vital para nossa busca desafiar-nos a nos tornarmos seres 

humanos mais humanos, em todos os nossos diferentes, mais relacionais, modos de 

sermos humanos (BASZILE, 2017. p. 173). 

 

A escola passa a ser vista como mais um lugar excludente com a ideia de ser inclusiva 

dando continuidade ao discurso de que o negro é o marginal da escola, e que a única história 

que os alunos conhecem sobre o negro é sobre o período da escravidão. O problema aqui não é 

só conhecer a história da escravidão, mas conhecer de forma distorcida. A escola a partir daí 

tem o desafio de ajudar no combate ao racismo e o preconceito e incentivar as diversidades 

culturais que existem nela. Se salientarmos a ideia de que a escola é o aparelho ideológico do 

Estado, e que o mesmo ainda carrega toda uma ideia conservadora desde a época da escravidão, 
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poderíamos dizer que a escola nunca se preparou para receber pobres ou negros. A escola 

carrega ideias, ideologias e preconceitos até os dias de hoje, bem como atitudes racistas que já 

são enraizadas desde muito tempo.  

Atitudes racistas são quase sempre apoiadas por crenças enormemente erradas a 

respeito dos Outros como um grupo. Acima de tudo, a hostilidade é crueldade baseada 

em algo que os Outros não têm o poder de mudar. Na medida em os Outros são 

levados a crer que isso deve ter um fundamento, o que tragicamente, acontece às 

vezes, isso vai direto ao coração de sua identidade: eles, e todos de que vieram, são 

irremediavelmente inferiores (LEVINE; PATAKI, 2005, p. 44). 

 

2.2 OS DESAFIOS DA ESCOLA DEMOCRÁTICA  
 

A escola a partir disso tem o desafio de entender o lugar que ela está situada e quem 

faz parte do seu público alvo. Mesmo que historicamente a escola tenha se perdido em seu 

caminho democrático para receber todas e todos, o currículo que a escola se baseia hoje  ainda 

é direcionado a um público branco e elitizado, isso poder o motivo pelo qual algumas crianças 

e adolescentes não querem estar na escola, por ela não falar a sua língua e por ela sempre 

marginalizar quem foge do padrão pré-estabelecido nela. Paulo Freire trata sobre este tema 

como algo longe de ser uma democracia: 

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 

discriminação. A prática preconcebida de raça, de classe, de gênero ofende a 

subjetividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos 

achamos quando vivemos a impunidade dos que matam meninos nas ruas, dos que 

assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam os negros, 

dos que inferiorizam as mulheres (FREIRE, 2011. p. 37). 

Se a escola para ser vista como democrática, a mesma precisa conhecer e saber onde 

está inserida e mais que isso, ser igual para todos. E com isso parafraseando o que José Carlos 

Souza Araújo diz, a escola assim deixa de ser apenas um aparelho ideológico do Estado, o 

professor o funcionário ideológico estatal e o aluno como hospedeiro da ideologia dominante. E 

ao pensar dessa forma faz nos entender que o negro é alguém ainda mais inferior dentro do 

contexto escolar, por ser quem é e ter as origens de um povo escravizado, vendido, humilhado e 

sem valor.  

De certa forma e, de maneira bem contundente, os negros do Brasil passam a ser 

responsabilizados pelas diferenças que lhes foram impostas e, consequentemente, 

amargam diante da impotência e da boa vontade dos nossos governantes. Persiste uma 

ausência política que nada mais faz do que criar programas e projetos inclusivos que 

estão na contramão de uma realidade negada e silenciada diariamente. Os dirigentes 

do nosso país, antes de se preocuparem com fórmulas mágicas, incapazes de modificar 

a realidade dos negros no que se refere a sua ascensão profissional e acadêmica, 
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precisam multiplicar esforços em busca de melhorias na educação básica desses 

alunos e na infraestrutura social a que estão condicionados e, que de modo 

significativo, é a verdadeira responsável pela evasão escolar. A maioria dos negros em 

nosso país é obrigada a trabalhar muito cedo para complementar à renda familiar 

(PEREIRA, 2012, p. 2). 

 

Entender a especificidade dos negros, que existe na escola, seria o passo inicial para 

uma escola acessível para todos e não somente para um número de pessoas específicas. A 

escola sendo um dos principais influenciadores para a construção de uma sociedade, seria ainda 

melhor se não olhasse para uns de forma desprezível e com isso criarmos a ideia de que uns são 

de boa índole e outros não. E de certa forma a escola se torna um lugar preparatório para inserir 

cidadãos na sociedade e não um lugar libertado, e para isso, Demerval Saviani (1992) nos 

afirma: 

A educação, enquanto fator de equalização social, será, pois, um instrumento de 

correção da marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar, de adaptar 

os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais e 

pelos demais. Portanto, a educação será um instrumento de correção da marginalidade 

na medida em que contribuir para a construção de uma sociedade cujos membros, não 

importa as diferenças de quaisquer tipos, se aceitem mutuamente e se respeitem na sua 

individualidade específica (SAVIANI, 1992, p. 20). 

 

E assim percebemos que um a escola como um lugar para ajustar pessoas a um modelo 

de alguma forma, passará por cima de alguma verdade desconhecida de alguém, se a escola que 

estou inserida me vê como um marginal, eu já não tenho mais expectativas de que fora dela eu 

possa ser vista como alguém de bem. A escola pode ser o único lugar que algumas pessoas 

terão acesso à cultura, diversidade, e também a história dos nossos ancestrais que é tão 

importante e que em algumas instituições são esquecidas. Ainda mais se essa história for de 

negros, por que antes a palavra negro e escravo era vista como sinônimos e de acordo com o 

dicionário Aurélio a palavra negro ainda se refere a escravo  

Negro: Cor negra; negrura; que recebe a luz e não a reflete; preto, escuro; sombrio; 

trigueiro; triste; infeliz; mofino; fúnebre; tétrico; nefando; aflito e apoquentado; diz-se 

de ou indivíduo de pele muito escura; diz-se de ou escravo de pele escura; diz-se de ou 

tipo de letra de imprensa cujo desenho se caracteriza por traços mais grossos que o 

comum dos tipos, geralmente usado para pôr em destaque alguma parte do texto. 

(AURELIO, 2018). 

 

Nesse sentido fica claro e explícito que muitas mudanças ainda precisam ser feitas. 

Começar pela escola seria o passo inicial para uma mudança em todo sistema educacional, mas 

isso não será algo fácil a se fazer e construir, a escola sendo um lugar em que se tem liberdade 
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de expressão, mas mesmo assim continua sendo um dispositivo do Estado, e que ainda é 

enraizada num contexto elitista e segregador, sabendo que o primeiro modelo de escola que 

tivemos no Brasil, foi o privado e que de antemão não era para pobre e muito menos para 

negros.   

Por tudo isto, a lei 10.639 de nove de janeiro de dois mil e três altera a lei 9.394 de 

vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e seis, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo das instituições escolares públicas e privadas a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira”, e a lei 11.645 de dez de março 

de dois mil e oito modifica a lei 10.639 e inclui a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena”  

Realizar essa obrigatoriedade de incluir essas temáticas na escola aproxima os alunos 

negros e indígenas ao conhecimento de uma parte da sua história e cultura e também faria com 

que os demais alunos tivessem conhecimento sobre a cultura do outro e de alguma forma 

respeitassem a diversidade dos outros alunos sejam eles negros ou indígenas.  

No próximo capítulo vamos ver como essas leis são administradas na escola e como os 

alunos se veem dentro da instituição de ensino, e como o despreparo dos discentes em relação à 

cultura e história do negro no Brasil, a partir da pesquisa de campo que foi na escola de ensino 

fundamental e que recebe majoritariamente alunos oriundos de famílias pobres e de bairros 

periféricos do noroeste fluminense do Rio de Janeiro. 
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CAPITULO III O NEGRO E A ESCOLA  
 

Toda escola está localizada em um território, um espaço social capaz de alterar a 

rotina de suas atividades cotidianas, o processo de ensino-aprendizagem ou mesmo 

suas interações internas, no universo intramuros, entre os diferentes atores que fazem 

parte do que a sociologia da educação comumente denomina comunidade escolar. 

Esse impacto dos territórios, por sua vez, não se restringe aos contatos habituais 

estabelecidos com indivíduos e instituições do ambiente extramuros, mas se dá 

também como resultante de fenômenos de alcance mais amplo, que se projetam sobre 

lugares concretos e se atualizam nas experiências individuais. O território atua nas 

relações sociais, e sobre a vida das pessoas (RIBEIRO, 2014. p. 41). 

 

A escola escolhida para trabalho de campo fica localizada no noroeste fluminense do 

Rio de Janeiro. A mesma possui ensino fundamental do 1ª ao 9ª ano, sendo de 1ª ao 5ª integral, 

educação de jovens e adultos – EJA e também o Supletivo, com o total de 470 alunos 

distribuídos em 22 salas, divididas em 3 andares. Possui também um refeitório, uma sala da 

direção, uma sala da orientação pedagógica, uma sala dos professores, uma sala de vídeo, uma 

sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado (AEE), uma 

biblioteca, uma sala de leitura, quadra de esportes coberta, laboratórios de informática, 

banheiros fora e dentro do prédio da escola, banheiro com chuveiro, sala de secretaria, cozinha, 

refeitório, despensa, almoxarifado, pátio coberto e descoberto e área verde.  

A grande parte da escola é formada por alunos que pertencem a famílias carentes e 

algumas chegam até a passar por necessidades mais agravantes em suas casas, a grande maioria 

dos alunos dessa escola são de bairros periféricos e alguns alunos fazem parte das facções que 

existe na cidade, muitas crianças não vão à escola a fim de estudar, elas vão porque seus pais 

precisam trabalhar e precisam deixa-las em algum lugar e fazem da escola um centro 

assistencial ainda mais por ser uma escola integral. A escola também recebe muitos alunos que 

moram em abrigos, ou de centros penitenciários provisórios, alguns oriundos de famílias que 

não tem condições de ficar com eles ou por que o juizado de menores e/ou conselho tutelar os 

tirou de da família por maus tratos, viciados em drogas, ou por morarem em situações 

desumanas, alguns desses alunos usam tornozeleiras para o monitoramento deles. A grande 

maioria dos alunos que ficam o dia todo na escola são os alunos dos abrigos.  

A escolha dessa escola foi por já ter tido acesso a ela no estágio obrigatório, o que me 

despertou a conhecer mais sobre a história da instituição e também dos alunos que nela 

estudavam. Pelo lugar em que a escola é situada já percebemos as diferenças sociais da 

vizinhança da escola. A sua frente tem um hospital, um Instituto Federal e o SESI, os arredores 
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da escola são casas, padaria, farmácia, lojas e papelaria, atrás da escola fica a periferia, o lugar 

onde a grande maioria dos alunos residem. Alguns alunos não queriam estar ali mais foram 

remanejados de outras escolas por causa das facções rivais, alguns deles não podem nem ir à 

escola mais. 

O propósito da pesquisa foi saber o que a escola oferece em relação a lei e o que os 

alunos da escola entendiam sobre a lei 10.639 e como a escola articulava a lei com o currículo 

escolar, uma vez que não havia muito espaço no projeto político pedagógico - (PPP) destinado 

à cultura afro brasileira no seu projeto. 

A escola traz como projeto, no que diz respeito a lei 10.639, o combate ao racismo, o 

preconceito e outras posturas xenofóbicas, mas deixando claro que esse não é um papel 

exclusivo da escola e sim responsabilidade de toda a sociedade. Coloca-se como tarefa a de pôr 

fim na desigualdade racial e social que percorrem todos os setores da sociedade, inclusive na 

escola visando uma que a realidade social seja humanizada. A escola também fala em seu 

projeto sobre os equívocos e as civilizações africanas, o silêncio a respeito das produções e 

elaborações teóricas filosóficas e científicas, artísticas, políticas realizadas pelo povo negro que 

passaram por ela.  

Ao final, o PPP ressalta na parte reservada a lei 10.639 sobre a complexidade existente 

na formação da identidade do negro no Brasil e adverte que isso não pode desconsiderar o 

processo de desvalorização da cultura de matriz africana, da imposição dos padrões estéticos 

europeus, da ideologia do branqueamento ditando as normas de superioridade do branco sobre 

o negro. A reversão desse processo está vinculada ao reconhecimento da diversidade, a 

valorização das pessoas negras e sua visão de mundo, a crença na importância de uma educação 

que não negue sua participação histórica para o renascer de outra sociedade. O PPP da escola 

deixa claro que por causa da complexidade de cada um dos temas que é proposto para que a 

mesma desenvolva, ela não os aborda separadamente. 

A metodologia que foi usada na escola foi a descritiva. Com o auxílio de uma 

pesquisa, escolhi o 5º e o 9º anos da escola por serem séries que finaliza ciclos. O 5º ano tinha 

alunos entre 10 e 12 anos, o 9º ano tinha alunos de 14 a 16 anos, todos os alunos da escola são 

moradores dos bairros periféricos da cidade, alguns deles dos mais perigosos da cidade.  

O projeto de pesquisa que elaborei para essa escola foi baseado no filme Na quebrada, 

filme brasileiro que retrata a realidade de alguns jovens moradores de uma comunidade de São 
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Paulo. No 5º ano fizemos uma roda de conversa de apresentação, no início foi proposto à turma 

que fechassem os olhos e pensassem numa criança bonita, uma mulher bonita e um homem 

bonito, e a partir disso cada um falava como imaginou e descrevesse cada um, assim fomos 

conversando sobre o negro na escola e os alunos foram falando a altura, cor dos olhos, cor da 

pele e a profissão que imaginaram de cada um, os alunos contavam o porquê queriam ser como 

as pessoas que imaginaram e uma menina disse “tia, eu queria ser alta, magra com cabelos 

lisos, igual da Larissa Manuela e queria ter os olhos azuis” foi a fala de uma menina de apenas 

11 anos. O que me surpreendeu na turma de quinto ano foi de que todos os 24 alunos que 

estavam na turma no dia, apenas 2 estavam bem por ser quem eram, e estes dois eram meninos. 

Um dos depoimentos mais marcantes foi quando uma aluna descreveu um acontecido na 

escola, que me chamou e disse “Tia, a Ana
2
 participou de uma disputa de dança que teve aqui 

na escola no dia do circo, e ela disputou com uma menina do quarto ano, mas tá todo mundo 

dizendo que ela não ganhou por que ela é pretinha e a outra menina é branca.” 

No mesmo momento todas as crianças na sala começam a relembrar o caso que houve 

no dia do circo e todos concordaram que Ana só não ganhou por que era negra, perguntei a ela 

o que ela achava do que tinha acontecido, ela abaixou a cabeça e disse: “Essas coisas me 

deixam triste tia, mas não tenho culpa de ter nascido pretinha.” Quando analisei todos os 

questionários e vi o que a Ana havia escrito sobre como ela queria ser, uma das coisas que ela 

coloca é que gostaria de ter olhos verdes, ter os cabelos longos e lisos. Ana é uma menina 

negra, tem cabelo crespo.  

O que analisei nesta turma foi que cerca de 61%, ou seja, mais da metade das meninas 

do quinto ano, são negras, e todas essas meninas estavam insatisfeitas com elas mesmas, é vale 

lembrar que as mesmas têm de 10 a 12 anos. Talvez se essa escola soubesse trabalhar a cultura 

afro brasileira com as crianças, elas não iriam querer mudar nada nelas. Estas meninas também 

demonstraram muitas dificuldades de descrever quem são. Todas as meninas negras na sala 

falaram sobre como eram, mas escreveram algo totalmente diferente do que haviam falado na 

roda. Como mostra o gráfico 1 a distribuição dos alunos do 5º ano por gênero e etnia. 

                                                           
2
 Chamarei o seu nome de Ana para preservar sua identidade. 



 

31 
 

 Gráfico 1 - Distribuição dos alunos do 5º ano por gênero e etnia 

 

 

 

No dia em que o questionário da pesquisa foi aplicado na turma de 5º ano, destes 24 

alunos 13 eram negros. Os alunos brancos estavam tomando muito cuidado nas palavras que 

iam se referir aos demais colegas e algumas vezes se constrangiam no que estavam dizendo, 

mas a maior parte da turma, brancos ou negros se referiam uns aos outros de “moreno ou 

morena”, “escurinha”, nunca negra ou negro. O que me chamou atenção no momento dessa 

roda de conversa que foi um momento para descontração e para que todos ficassem a vontade 

com a minha presença na sala, foi um dos alunos, que era negro e homem, dizer sem se sentir 

acuado por ser negro, desses 13 alunos, só um disse que era de fato negro e se reconhecia como 

tal, ele disse “Tia, eu sou negão” a forma com que ele falou, fez a turma toda rir, mas ele 

continuou afirmando. 

Já na turma de 9º ano, no dia proposto pela escola para a aplicação da pesquisa, não 

havia nenhum professor no horário que escola estipulou para o mesmo. A diretora a princípio 

não queria me deixar entrar na turma com medo do que os alunos poderiam fazer, ou como 

iriam reagir, nisso já percebi que a turma em si já era classificada como algo não muito bom, a 

coordenadora pedagógica ainda propôs que a pesquisa fosse feita com outra turma, mas insisti 

para que fosse naquela. A estratégia usada com nessa turma foi diferente, mas ainda baseadas 

no mesmo filme que o do 5º ano, a proposta para o 9º ano foi que eles se apresentassem ao 
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contrário do que são, mas que de alguma forma aparecesse na apresentação, de início todos os 

alunos se negaram a falar, mas foi a partir disso que eles começaram a dialogar comigo.  

No início todos eles permaneceram só observando e prestando atenção em tudo que 

estava falando, depois pedi para cada um falar sua idade, escrever quem eles eram, qual era o 

sonho deles, quem era a família deles e qual era o perrengue
3
 que eles enfrentavam, até o 

momento que pedi para que eles falassem sobre como a escola os avistava, desse momento que 

eles começaram a responder. No dia em que foi aplicado o questionário da pesquisa nessa 

turma tinha cerca de 21 alunos e apenas 2 desses alunos eram brancos e que ficaram calados o 

tempo todo, não falaram e nem responderam às perguntas da pesquisa. Não muito distante 

daquilo que esperava, sabendo que a escola era majoritariamente frequentada por alunos pobres 

e periféricos e que a grande maioria dessas pessoas de acordo com dados do IBGE
4
 são negros.  

Quando um começou a falar, os outros alunos também começaram a falar de como era 

ser negro na escola e como a escola os via de forma mais pejorativa possível, e diante de todas 

as falas, foi possível analisar que ser negro na escola é ser a pessoa que traz todos os 

transtornos possíveis para o ambiente escolar, e que a grande maioria deles acreditam que a 

escola os veem como marginais. Na fala de um menino de 16 anos, ele deixa claro que existe 

um modelo de aluno para a escola e que em nenhum sentido ele fazia parte desse modelo. 

“Cara, a escola nos vê como marginais, eles só não manda (Sic) a gente embora por que não 

podem fazer isso. Mas, é muito ruim sair na rua e perceber que as pessoas estão nos olhando 

diferente, e que posso ser parado a qualquer momento pela polícia, simplesmente por ser 

negro. Você já está se formando, eu ainda tenho mais três anos pela frente e nem sei se vou 

conseguir me formar.” 

Outro menino quis falar de sua vida, mas para a surpresa de alguns, ele era de uma 

facção da cidade, e disse “eu sou um marginal, mas a escola piora minha vista” Ele contou 

como era ser negro e fazer parte de facção, mas depois disso ele não quis mais contar nada. O 

que mais presenciei na sala foram os alunos falando das incertezas que eles têm no que diz 

respeito ao que serão depois que saírem da escola, o medo que cada um deles tinham de 

enfrentar o mundo depois da fase escolar. A insegurança que cada um carrega por ser negro 

dentro da escola é enorme, ainda mais sabendo que são o modelo que criamos de futuros 

marginais já na escola.  

                                                           
3
 A palavra perrengue quer dizer dificuldade e é um termo usado nas periferias. Eu  a  utilizei por conta do filme 

que usado neste trabalho ,. 
4
 Dados disponíveis em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/> 
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Todos eles tinham histórias sobre casos de racismos para contar, alguns de dentro da 

escola e outros que sofreram fora dela, mas todos tinham a certeza que ser negro no mundo não 

é uma tarefa fácil, na fala de um aluno ele diz “todos os dias são de luta pelos nossos direitos, 

se não eles passam o trator na gente”. A fala dele me chamou atenção por que a escola seria o 

lugar ideal para que os adolescentes descobrissem qual era sua vocação ou o lugar onde cada 

um decidisse o que iriam fazer da vida depois da escola, mas percebi que em meio a tantos 

sonhos a grande maioria dos alunos tem medo de como será a vida depois da escola.  

Diante de tudo que pude ver e perceber nessa escola e quando conversamos sobre a lei 

10.639, o que surgia na turma era dúvidas a respeito do negro, por que a única história de negro 

que eles ouviram e ainda ouviam na escola era sobre escravos, e nada mais. O interessante que 

essa escola trabalha com uma disciplina que se chama ética e cidadania, perguntei a um aluno 

se nessa disciplina eles tratam sobre casos de racismo, ou algo do tipo e a resposta foi que 

negativa.  

Estar na escola para alguns deles já significava estar sendo resistência contra as 

estatísticas, todos eles querem ajudar a família depois que saírem da escola, alguns já não 

sonhavam mais. Toda a visita a escola me fez lembrar no que Miguel Arroyo diz no seu livro 

imagens quebradas de 2009, em que diz  

Agora vemos que as marcas de uma perversa e imoral estrutura econômica e social 

nos chegam como tatuagens nos corpos e nas condutas dos próprios alunos(a). As 

condições inumanas em que milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

alunos, têm de sobreviver deveriam ser muito mais preocupantes do que as 

indisciplinas e violências. Que esperar de crianças famintas e de adolescentes atolados 

na sobrevivência mais imediata? Quando os seres humanos são acuados nos limites da 

sobrevivência, sem horizontes, será difícil controlar suas condutas. Talvez resulte 

estranha, mas lembro da dura frase de Nietzsche: “Os insetos não picam por maldade, 

mas porque querem sobreviver” (ARROYO, 2009, p. 16-17). 

O que percebemos é que a os alunos já carregam responsabilidades em suas vidas fora 

da escola e esperam que a escola não se virem para eles ou que os rotule. Alguns dos alunos 

que pude conversar no dia disse que o pior de tudo é que ninguém nunca quer saber o porquê 

eles falam do jeito que falam, ou agem do jeito que agem, na verdade eles não confiam em 

ninguém da escola, a grande maioria está ali porque não querem ser o que seus pais e familiares 

são ou foram, outros estão ali para fugirem um pouco da sua dura realidade, e outros por que 

em casa nada tem para comer. Alguns meninos estavam inquietos e ficavam o tempo todo 

observando e andando pela sala, como se estivesse vigiando alguém nos arredores da escola.  
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Em uma das falas de uma menina ela disse que o perrengue dela era ser gorda e negra, 

ainda disse que ser gorda ainda não era tão ruim, mas o fato de ser negra, impedia ela de fazer 

várias cousas. Uma das coisas que mais me chamaram atenção também nessa turma é que 

mesmo com seus 14, 15 e 16 anos, todos os alunos se referiam a mim como tia, e como isso já 

fazia parte deles, isso diz muito sobre o processo de construção da identidade de cada um deles, 

que também é influenciada pelos momentos de afeto, carinho, pela sensação de pertencimento. 

Como aponta a autora Iolanda Oliveira em desigualdades raciais: Construção da infância e da 

juventude em que diz 

Sendo um fenômeno sócio histórico a identidade não pode ser considerada como algo 

abstrato, válido para todos os contextos, mas deve ser enfocada a reciprocidade da 

influência identidade/sociedade e, portanto, a possibilidade da existência de diferentes 

alternativas de identidade, de acordo com o contexto de vida dos sujeitos, sem deixar 

de destacar as consequências políticas de determinadas opções (OLIVEIRA, 1999, p. 

46-47). 

 

Entender que cada um desses alunos está em um processo de construção de sua 

identidade, possibilitaria o reconhecimento mais acelerado do racismo que existe ainda hoje 

nos espaços escolares. E isso acontece ainda mais quando os alunos encontram possibilidades 

de interagir nos ambientes em que as relações são claramente discutidas, em que essas 

demonstrações racistas são evidenciadas e combatidas. A escola que por sua vez, deveria ser 

um lugar que auxiliasse todo o processo de conscientização sobre essas práticas racistas, acaba 

sendo um lugar desprazeroso para se estar e que acaba reforçando a desigualdade étnico racial 

em toda sua esfera. E isso, afeta também a relação aluno/professor da escola que se torna 

celetista. A relação aluno/professor nessa turma mostrou-se muito conturbada, ainda mais 

quando se tratava de conhecer a realidade de cada uma desses alunos, o autor Antônio Severino 

em metodologia do trabalho científico afirma que  

O educador não pode realizar sua tarefa e dar sua contribuição histórica se o seu 

projeto de trabalho não estiver lastreado nesta visão da totalidade humana. À filosofia 

da educação cabe então colaborar para que esta visão seja construída durante o 

processo de sua formação. O desafio radical que se impõe aos educadores é o de um 

inteligente esforço para a articulação de um projeto histórico-civilizatório para a 

sociedade brasileira como um todo, mas isto pressupõe que se discutam, com rigor e 

profundidade, questões fundamentais concernentes à condição humana (SEVERINO, 

1986, p. 14). 

 

Nisso, entendemos que a relação professor/aluno e aluno/professor precisa ser 

saudável, mesmo entendendo que no atual contexto que vivemos essa relação tenha sido 
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fragmentado por diversos fatores, sejam eles imposto pela escola ou pela vida diferenciada em 

que o professor tem em relação a realidade de cada aluno.   

Conversando com um aluno da turma de 9º ano, ele disse que os professores marcam 

mais ele negativamente do que estimulam ele a estar ali, e ainda disse que só queria ser alguém 

na vida, mas ninguém acreditava mais nele, outro aluno da mesma turma disse é tão difícil ser 

negro dentro da escola quanto fora dela, e uma das anotações que esse aluno descreve é que o 

sonho dele é se graduar em história e poder contribuir para o crescimento de uma sociedade 

melhor. Ouvir e ler os sonhos e os ditos perrengues de cada aluno, fez me lembrar de uma frase 

de Miguel Arroyo (2009, p.9), em que diz “o mal-estar nas escolas é preocupante porque não é 

apenas dos professores mas também dos alunos.”  

Os alunos, sobretudos os alunos negros carregam uma história regada de muita luta 

pela sobrevivência dentro da escola, em outro relato dos alunos, uma aluna negra disse que ela 

tinha dificuldades em ir ou estar em alguns lugares por causa de sua cor, e depois do relato 

dela, surgiram vários relatos de alunas que também sentia na pele o que é ser negra num espaço 

totalmente segregador e que não recebe o negro como uma pessoa de direitos, mas o vê como 

alguém ruim, ou simplesmente por serem racistas´, em todo momento deixar isso mais explícito 

ainda, ao que parece a escola ainda não compreendeu que os alunos negros estão percebendo e 

se fortalecendo contra o racismo que vem enraizado na história da escola, e que estão dispostos 

a lutarem por uma escola melhor, por isso eles ainda continuam ali como um ato político como 

disse uma aluna “eu não saio daqui por que se não eu vou ser o que eles sempre quiseram que 

eu fosse” Os alunos estão resistindo, mesmo que sem muita ajuda, mas continuam enfrentando 

e tentando não desistir.    

Essa persistente forma de pensá-los como inferiores para submetê-los ao padrão de 

poder, de trabalho, de expropriação da terra, do espaço, do conhecimento, da cultura 

trazem para o pensamento social, político, pedagógico a necessidade de dar maior 

centralidade às formas históricas de pensá-los seja nas salas de aula, seja nas políticas 

sociais, educativas. Com que concepções são pensados? Como primitivos, violentos, 

incultos. Que identidades, formas de nomeá-los persistem nas concepções de 

educação, nas didáticas, ou como reprovados, defasando no sistema escolar ou como 

reprimidos nas suas lutas por direito a terra, territórios? Secundarizar, ocultar essas 

formas de pensá-los faz parte dos estreitos vínculos entre o padrão de poder/saber que 

se perpetua. Se reconhecem nossas formas de pensá-los ou resistem? (ARROYO, 

2014, p. 40). 

Outro aluno chegou a dizer que a escola marginaliza mais do que o mundo, a fala dele 

me chamou muita atenção, por que sempre soubemos que a escola era um lugar de construir, 

aprender e ensinar. Num primeiro instante ouvir um aluno negro, de periferia, envolvido com 

facção falar que a escola marginaliza, não era o que esperava ouvir, mas logo me lembrei de a 
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prática de marginalizar o negro em espaços oficiais não é algo novo, tudo isso é fruto de uma 

história escravista e que não reconhece o negro como cidadão, todavia sempre o à vista como 

marginal, e alguém que nunca será nada na vida. 

Compreender que o papel da escola também é um lugar para se debater, construir e 

reconstruir sobre as histórias do negro do passado até o presente, e fazer com que cada aluno 

entenda que mesmo passado algum tempo, a luta do negro pela reafirmação dos seus direitos 

continua até os dias atuais e isso precisa ser explorado no ambiente escolar, por que até mesmo 

nela o negro se reafirma, sobretudo quando diz que não vai sair dela para não se tornar o que 

sempre quiseram que fosse. A marginalização do negro deve ser combatida todos os dias, 

dentro e fora da escola. Conhecer e entender o que cada um aluno carrega é diferente e respeitar 

a diversidade de cada um, seria um dos passos principais para uma mudança no projeto político 

pedagógico da escola. 

Os resultados mais significativos que tive na escola, a partir das conversas com os 

alunos por meio desta pesquisa, e também pelo questionário que foi feito pelos alunos, percebi 

que majoritariamente a turma era composta por alunos negros, o que contribuiu para que todos 

os que falassem sobre sua história de vida e de estudante tivessem algo em comum para contar, 

além de todos viverem em comunidades periféricas da cidade, todos eles sofriam, ou sofrem 

com algum tipo de preconceito na escola. Direta ou indiretamente, todos eles partilhavam de 

um mesmo sentimento, o medo de não conseguir alcançar seus sonhos e objetivos por serem 

negros e oriundos da pobreza. O Gráfico 2 mostra a distribuição dos alunos do 9º ano por 

gênero e etnia, inserido abaixo, mostra como a turma de 9º é composta. Nele observamos que 

majoritariamente a turma é composta por alunos negros e desses a grande maioria são menina; 
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Gráfico 2 - Distribuição dos alunos do 9º ano por gênero e etnia 

 

Diante do que foi proposto para que a turma respondesse, os alunos ditos brancos não 

responderam às perguntas do questionário e quando damos ouvidos para que estão colocados 

pelas escolas como inferiores, e deixamos que esses alunos se expressem, sempre existirá uma 

parcela da turma que não vai se sentir contemplado. Aquele momento a voz da turma era de 

negros, por negros e para negros o que deixou os alunos brancos em uma situação de 

subalternidade como eles sempre fazem com os negros. Mesmo quando tentava falar com os 

alunos brancos da turma nenhum deles quiseram falar, o questionário deles só havia a idade e o 

sexo, e o restante todo em branco o que reafirmou ainda mais que a identidade pessoal de cada 

um é sujeita a identidade social, o que faz com que os alunos negros sejam entendidos 

conforme suas necessidades coletivas, como diz Edith Piza em seu livro Porta de vidro: entrada 

da branquitude, em que ela diz; “O lugar do negro é o lugar de seu grupo como um todo e do 

branco é o de sua individualidade. Um negro representa todos os negros. Um branco é uma 

unidade representativa apenas de si mesmo” (PIZA, 2002, p.72). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Abordar a temática de olhar para o negro na escola sob a ótica da lei 10.639/03, tem por 

objetivo não apenas refletir como a lei está sendo exercida nas instituições, mas também visa 

compreender como os alunos negros estão se vendo dentro da escola e como a mesma vê esse 

aluno, ou seja, olhar é percebe-lo como uma pessoa que precisa ser vista e compreendida dentro 
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de sua especificidade histórica. Para isto elaborei um questionário para que as crianças não se 

sentissem constrangidas e com o auxílio da roda de conversa pude conhecer um pouco de cada 

aluno. A hipótese desenvolvida no trabalho foi a perceber a auto imagem que eles possuíam de 

si mesmos, enquanto negros, entretanto eles demonstraram uma visão distorcida de suas 

realidades e negativa sobre eles mesmos, pois de acordo com o que cada um relatava, eles 

nunca tiveram acesso ao conhecimento da história de contribuição do povo negro para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira.  

Diante do exposto foi feito alguns resgates históricos sobre a história da educação no 

negro no Brasil, e a partir disso, percebeu se que a escola não foi criada para negros e que o 

sistema que regia a escola foi baseada no que servia para a manutenção de um sistema de servir 

os interesses dos brancos e isto é histórico. No entanto, vimos também que em 2003 foi 

sancionada a lei que alterou as diretrizes e bases da educação, para se incluir no currículo 

obrigatório a temática de étnico raciais, e com isso a possibilidade de uma mudança, contudo, 

como demonstramos no 2º capítulo deste TCC, a luta pela igualdade nas escolas permanecem 

até os dias atuais  ainda é imensa, pois apesar da necessidade de um currículo que englobe 

todos os alunos, na prática ele continua voltado ao atendimento de uma demanda da elite 

branca, o que contribui para o distanciamento do aluno negro e sua vivencia na vida escolar. 

Portanto, entendemos que escola na sua origem foi criada e voltada para os brancos e 

sobretudo as pessoas da elite, pois ela nasce aqui numa iniciativa particular e dentro de um 

contexto de monarquia e também focada na catequização e domesticação dos índios, e ensino 

de ofícios aos escravos. É válido lembrar que o negro era a mão de obra de todos que chegavam 

aqui, o negro de maneira geral só tinha de bom para aquelas pessoas, a força braçal, nada mais.  

No decorrer de todo o trabalho tratamos a inferiorização do negro em diversos 

momentos, seja ela no corpo social, ou até mesmo nas escolas de cunho público, que é a que 

mais recebe negros, sobretudo oriundos de periferias carentes. O desafio da escola diante de 

tantas dificuldades em receber e enxergar o negro como pessoa de direito, é antes de tudo de 

mudar tudo o sistema que vem arraigado de muitos anos atrás até os dias atuais e que faz com 

que a escola seja totalmente elitista, segregadora e que não oferece aos alunos um novo norte 

de vida. 

Dando continuidade à ideia proposta escolhi uma escola de periferia, em que sua 

vizinhança era totalmente vista como longe de suas realidades. O autor Eduardo Ribeiro, 

descreve em seu artigo sobre vizinhança, violência urbana e educação no Rio de Janeiro: 
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efeitos territoriais e resultados escolares, como essa disparidade afeta a vida dos alunos e 

também possibilita o distanciamento social: 

Esse é um modelo que tanto as velhas características das cidades desiguais, com 

periferização e segregação espacial provocada pelas grandes distâncias físicas e 

precariedade de transporte e formas de acesso, quanto dinâmicas de microssegregação 

(que incluem práticas de distinção social e isolamento sociocultural), caracterizadas 

pela proximidade entre favelas e habitações de luxo nos bairros mais abastados da 

cidade. Como apontam Ribeiro e Koslinski (2010) e Ribeiro (2008b), essa 

proximidade física que compartilha espaços e aproxima pessoas e grupos, por uma 

série de mecanismos políticos, culturais, econômicos, institucionais e simbólicos, 

hierarquiza interações e limita acessos a bens urbanos. É uma proximidade espacial 

atrelada a uma distância social (RIBEIRO, 2014, p. 47). 

Entendemos então que com essas enormes discrepâncias entre a realidade do aluno e o 

mundo imaginário que é a escola a partir da visão deles, fica claro que enquanto houver todo 

essa reafirmação de todos as práticas preconceituosas, e com isso a negação do negro ser algo 

que predomine todas as esferas sociais que perpassam a escola, torna -se visível que ainda 

depois de tantos anos e depois de 15 anos de lei 10.639 ainda existe uma grande resistência em 

desmarginalizar a imagem do negro na escola. 

Para tanto no trabalho de campo que foi feito na escola, vimos que a grande maioria dos 

alunos negros não se sentem acolhidos no que diz respeito ao ambiente escolar, alguns até 

mesmo fora dele, e diante disso, inferimos que o aluno negro é visto como um problema na 

escola, uma vez que a grande maioria dos alunos que são sujeitos a marginalização são os 

negros, o que fortalece mais a ideia de desigualdade na sala de aula. Ser negro na escola ainda é 

um ato de grande resistência por parte dos alunos, que enfatizam a insegurança por parte dos 

professores. 

Vimos também que tanto os alunos do 5º ano e os do 9º ano, passaram e ainda passam 

por muitas dificuldades na escola por serem moradores de periferia, por serem pobres e 

sobretudo por serem negros. No que diz respeito às questões de condutas e de interesses ao que 

está sendo lecionado para os alunos, os alunos expressaram que os professores da turma não se 

importam com os que estão com dificuldade que apresentam, e diante de toda a desigualdade 

que é naturalizada na sala de aula o que reforça ainda mais a ideia meritocrática, o que deixa os 

alunos que já estão distante da média, ficarem ainda mais distante e François Dubet em “o que 

é escola justa?” relata como essas práticas intensificam a desigualdade; 

A escola meritocrática também é cruel, pois a escola se torna o principal agente de 

seleção escolar e social, tomando as decisões de orientação que a sociedade abdica de 

tomar, na contracorrente da escolaridade. Assim, e independentemente do que pensam 

os atores, a escola meritocrática legitima as desigualdades sociais (DUBET, 2004, p. 

543). 
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  Neste trabalho foi verificado a  implementação da lei 10.639  numa escola do noroeste 

fluminense, a partir do que o PPP da escola apresentava e também de acordo com o que os 

alunos entendiam como ser representado no currículo escolar, e o que podemos dizer é que a 

escola  mesmo falando da importância de se trabalhar a história e  cultura afro brasileira, ainda 

não se teve disposta a colocar em prática a lei o que atrapalha ainda mais a educação desses 

alunos que acabam acreditando que a escola não é um lugar para eles. A escritora Nilda Gomes, 

expressa que mesmo sendo um grande avanço a temática nos currículos da escola, ainda falta 

ponderar alguns aspectos que acontecem em sala de aula e compreender, as nuances que 

envolvem as questões raciais na escola, sobretudo o mito de igualdade racial e as 

representações que existem nela. (GOMES, 2002, p.21)  

  Ainda existe muito a ser mudado ao que diz respeito ao currículo escolar para se incluir 

de forma igualitária e humanizada o negro na sala de aula, não de forma depreciativa, como 

ainda vemos nas escolas. Sobretudo na escola em que foi feita o estudo de campo. Através do 

olhar das crianças e dos adolescentes que participaram da pesquisa vimos que a escola ainda 

carrega uma grande marca de desigualdade que vem de anos.  É válido lembrar que a 

implementação da lei nos currículos já demonstra uma grande conquista do movimento negro, 

mas que ainda existe uma resistência da escola, e com isso a representatividade dos alunos 

negros, acaba a fortalecer ainda mais a luta pela igualdade na sala de aula. Como disse uma 

aluna do 9º ano “Tia, se eles me vê(sic) como marginal, vão me ver formado, eles vão ter que 

me engolir.” Ainda é preciso muito mais do que a história no currículo escolar, é necessário 

que conheçamos a trajetória do negro e trazer para sala de aula de forma crítica e reflexiva.  
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APENDICE A 

 

Questionário do 5º ano  aplicado em 25/10/2018 com 24 crianças, dessas, 13 

eram negros  
 

A partir do que cada aluno escrever, tentar fazer com que eles se sintam à vontade para falar 

sobre como é ser quem são na escola. 

Objetivo: Como a escola vê o negro; 

A partir das histórias contadas fazer as perguntas: 

Fazer uma dinâmica com as crianças para criar o ambiente  

Fechar os olhos e pensar em uma criança bonita, uma mulher bonita e um homem bonito 

Descrever como essas pessoas são; altura, cor dos olhos, cor da pele e profissão 

Deixar que eles falem sobre seus sonhos.  

 

Resultados:  

Os alunos apresentaram muita dificuldade em se descreverem, TODAS as meninas negras na 

turma, se apresentaram como elas eram, e escrevem outra coisa (todas elas escreveram que 

queriam ser brancas)  

Todas elas demostraram muito respeito, mas todas as crianças tanto brancas quanto as negras, 

afirmaram ser MORENAS e MORENOS exceto o F. (Nome suprimido) de 10 anos que disse 

ser negão. 

O que a turma sabia sobre o negro era relacionado, tão somente, à escravidão. 
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APENDICE B 
 

Roda de conversa antes de tudo falar sobre a lei 10.639/03 de forma implícita para não 

causar estranheza neles e criar o ambiente e falar sobre o negro no espaço escolar  
 

Falar sobre um caso de racismo na escola  

Perguntas para a turma foram baseadas no filme NA QUEBRADA, filme brasileiro que fala 

sobre os jovens da periferia de São Paulo: 

IDADE 

EU SOU 

MEU SONHO É 

MINHA FAMILIA É 

MEU PERENGUE É  

O que sabemos sobre o negro na escola?  

Resultados; Os alunos tem entre 14 e 16 anos.  A turma no dia em que a pesquisa foi aplicada 

na escola, na sala havia 21 alunos, desses, apenas 2 eram brancos (eles não responderam às 

perguntas)  

Em todas as falas dos alunos, eles falam que a escola vê o negro como marginal ou que tudo 

que a escola faz é afim de marginalizar o negro. 
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ANEXOS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

CURSO DE PEDAGOGIA. 

PERÍODO LETIVO: 2018.2 

 

 

 

PROJETO ELABORADO PARA A ESCOLA DO NOROESTE 

FLUMINENSE DO RIO DE JANEIRO  

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título do projeto: O negro na escola  

1.2 Nome da entidade: Universidade Federal Fluminense/ EMDAMDA  

1.3 Coordenador do projeto: Guadalupe Simplício Rodrigues  

Carga horaria: 5 horas 

2. JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto busca dialogar com as escolas acerca da lei 10.369/2003, através de 

um questionário de pesquisa, realizado com os alunos e propor rodas de conversa sobre como é 

ser negro na escola, e como o mesmo é visto por ela, e o que isso influencia na sociedade.  

3. OBJETIVO(S): 

O objetivo geral desse projeto é destacar a importância de falar do negro e da sua história 

na construção da sociedade brasileira, e como esse diálogo para ajudar a combater a 

discriminação, racismo e preconceito dos negros nos espaços escolares.  

4. PUBLICO ALVO:  

 

Os alunos do 5° e do 9° ano da escola, que são alunos que estão começando e fechando 

ciclos.  

 

5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA: 

 

A metodologia da ação que será realiza começará com uma roda de conversa para 

quebrar o gelo, nisso faremos uma apresentação de quem não somos, mas que queríamos ser e a 

partir disso fazer uma crítica à forma que nos apresentamos e dialogarmos sobre o tema, com o 

objetivo de levá-los a pensar em formas de enfrentar a desigualdade na escola e combater o 

mito de democracia racial na escola. 

 


