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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, Josiani Ventura da Silva. História e Cultura afro-brasileira sob a perspectiva de 

um planejamento interdisciplinar. 2018.  p. xx Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de 

Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Fluminense, Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio de Pádua. 2018. 

 

 

De que maneira tem sido feita a abordagem da história e cultura afro-brasileira e africana no 

currículo das escolas? É possível elaborar um planejamento interdisciplinar que abarque 

questões importantes sobre a história e cultura afro-brasileira? Estes são os questionamentos 

que norteiam o presente estudo que teve por objetivo: analisar como são desenvolvidas e 

apresentadas a História e Cultura afro-brasileiras nos currículos escolares e se existe a 

possibilidade de fazer um planejamento interdisciplinar que acolha esta diversidade. O estudo 

foi realizado por meio de pesquisa bibliografia com ênfase na importância do povo africano e 

afro-brasileiro na história do país e na necessidade de um planejamento interdisciplinar que 

acolha estas questões e que leve os alunos a uma postura mais humana, anti-racista e anti-

discriminatória. Buscou-se fazer com o presente estudo uma análise das possibilidades de 

trabalho que podem ser desenvolvidos em sala de aula de modo a promover um debate sobre o 

respeito à desigualdade, possibilitando reflexões, e, procurando demonstrar as 

problematizações e os desafios que este tipo de trabalho provoca. Buscou-se nesse contexto, 

realizar uma escrita que leve o leitor a refletir sobre a prática e a teoria das relações étnico-

raciais e sobre as possibilidades de ações didáticas valorizadoras das identidades dos alunos 

negros. Concluiu-se com o estudo que este não é um trabalho fácil, mas que os educadores não 

podem continuar alheios à sua responsabilidade no trato dessas questões e que estes precisam 

promover um trabalho educativo sob uma perspectiva mais valorativa da cultura africana e afro-

brasileira e interdisciplinar.  

 

Palavras-chave: Cultura e História Afro-brasileira. Interdisciplinaridade. Planejamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

RODRIGUES, Josiani Ventura da Silva. History and Culture from the perspective of an 

interdisciplinary planning. 2018. p. xx Course Completion Work (Pedagogical Degree Course) 

- Fluminense Federal University, Fluminense Noroeste Higher Education Institute, Santo 

Antônio de Pádua. 2018. 

 

 

How has Afro-Brazilian and African history and culture been approached in the school 

curriculum? Is it possible to develop interdisciplinary planning that covers important questions 

about Afro-Brazilian history and culture? These are the questions that guide the present study 

that had as objective: to analyze how Afro-Brazilian History and Culture are developed and 

presented in the school curricula and if there is the possibility of making an interdisciplinary 

planning that embraces this diversity. The study was carried out through a bibliographical 

research with emphasis on the importance of the African and Afro-Brazilian people in the 

history of the country and the need for interdisciplinary planning that addresses these issues and 

that lead the students to a more human, anti-racist and anti-discriminatory manner. The aim of 

this study was to analyze the possibilities of work that can be developed in the classroom in 

order to promote a debate about respect for inequality, allowing for reflections and, trying to 

demonstrate the problematizations and challenges that this type of work causes. In this context, 

we sought to write the reader to reflect on the practice and theory of ethnic-racial relations and 

on the possibilities for didactic actions that value black students' identities. It was concluded 

with the study that this is not an easy job, but that educators can not remain unrelated to their 

responsibility in dealing with these issues and that they need to promote an educational work 

from a more valued perspective of African and Afro-Brazilian culture and interdisciplinary. 

 

Keywords: Afro-Brazilian Culture and History. Interdisciplinarity. Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de uma monografia apresentada como conclusão do curso 

de graduação em Pedagogia da Universidade Federal Fluminense. Buscarei com a presente 

pesquisa não apenas cumprir a exigência parcial para conclusão do curso de graduação, mas 

acima de tudo, buscar compreender a história e a cultura afro-brasileira, o modo como esta tem 

sido trabalhada nas escolas e se a abordagem que vem sendo feita nas instituições de ensino 

tem feito jus à contribuição que este povo teve na construção cultural do país. Para estruturá-

lo, parte-se da ideia de que a História e Cultura Afro-brasileira é algo primordial para a educação 

e as práticas pedagógicas, o que suscita com facilidade um pensamento de viés reflexivo sobre 

as práticas e métodos envolvidos no atual contexto das escolas brasileiras. 

O tema sempre me instigou, pois, mesmo sabendo a enorme diversidade étnica e cultural 

existente no Brasil, nunca notei, em todos os meus anos escolares, uma maior preocupação e 

um planejamento, das escolas, voltado para a reflexão dos alunos sobre a importância e a 

enorme contribuição da cultura afro-brasileira para o país. Acredito que o tema proposto seja 

relevante, pois quando deixamos de lado a diversidade e as particularidades existentes em nosso 

país, deixamos de enriquecer nossos alunos com informações importantes sobre a contribuição 

de cada grupo como ator na trama cultural do país (BARTH, 2008).  

Acredito que a escola, como ambiente informacional pode possibilitar o diálogo entre 

os mais diversos contextos históricos, culturais, econômicos, políticos e sociais, inerentes às 

relações humanas. As escolas não podem ficar impassíveis diante de certas realidades. Todavia, 

isso só será possível se estas temáticas estiverem inseridas em planejamentos e em propostas 

curriculares interdisciplinares (BRASIL, 2004). 

De modo geral, no Brasil, as propostas curriculares voltadas para a história e cultura 

afro-brasileira, encontram-se mais voltadas para uma única disciplina ou para atividades 

extracurriculares desenvolvidas por grupos ou entidades afrodescendentes em consonância com 

o sistema formal de ensino. Estes currículos mostram-se insuficientes, mas, pelo menos, tentam 

romper com a imobilidade. Todavia, acredito que haja necessidade de um currículo 

interdisciplinar ético que promova uma discussão da diversidade cultural, racial, social e 

econômica de modo a promover o fim do preconceito tão arraigado contra um povo que tanto 

lutou e luta para o crescimento do país.  

O tema precisa se fazer presente não só porque é obrigatório, mas porque é emergente 

a discussão no ambiente escolar das questões relacionadas a uma educação que valorize a 
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cultura afro-brasileira, desconstruindo os estereótipos discriminatórios e cheios de 

preconceitos. 

Com base nas questões discorridas acima, nota-se a necessidade e urgência em inserir a 

história e a cultura afro-brasileiras no nosso contexto educacional. A partir da Lei 10.639/2003 

que traz a obrigatoriedade no currículo escolar, de trabalhar os conteúdos relacionados a essa 

temática, assim como também, a inserção de discussões pertinentes à educação das relações 

étnico-raciais. 

Por isso, acredito ser tão relevante e atual o tema, pois este busca ser uma discussão 

sobre o modo como esta temática precisa ser inserida dentro do contexto das escolas, sem que 

seja apenas uma “matéria” a mais no currículo, mas como um novo olhar sobre o modo como 

os afrodescendentes contribuíram para a construção da sociedade brasileira. 

Logo, tem-se como ponto de partida o questionamento que norteia o presente estudo: 

De que maneira tem sido feita a abordagem da história e cultura afro-brasileira e africana no 

currículo das escolas? É possível elaborar um planejamento interdisciplinar que abarque 

questões importantes sobre a história e cultura afro-brasileira?  

Encontrar respostas para estes questionamentos é importante, pois a falta de uma 

abordagem mais específica sobre o tema nos contextos escolares só ajuda a aumentar os 

preconceitos e desigualdades raciais já tão arraigadas na sociedade brasileira. Quando se propõe 

a inclusão da História e da Cultura afro-brasileiras nos currículos escolares o que se enseja é 

ampliar a discussão da diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Frente a essas 

prerrogativas, surge o objetivo que norteia o presente estudo, qual seja: analisar como são 

desenvolvidas e apresentadas a História e Cultura afro-brasileiras nos currículos escolares e se 

existe a possibilidade de fazer um planejamento interdisciplinar que acolha esta diversidade.  

Na perspectiva de que o planejamento é uma ferramenta básica e indispensável para a 

aquisição de um ensino de qualidade, é tão somente clara a importância do mesmo para a 

organização e embasamento do trabalho do educador para um resultado eficiente da 

aprendizagem. Tendo em vista a complexidade do processo de ensino e da tarefa de educar o 

planejamento torna-se uma ação imprescindível e é sob este olhar que pretendo discorrer meu 

olhar sobre o tema proposto.  

É necessário, portanto, que o planejamento possa assumir um caráter cada vez mais 

participativo e estratégico no âmbito escolar, onde o que se propõe no início do ano e a função 

da escola tenha mais sentido não só para o aluno, mas para toda a comunidade escolar integrada 

no mesmo objetivo e que este consiga ser alcançado, se não totalmente, pelo menos 

parcialmente, vistos e avaliados os esforços para esse fim. 
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2 PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA UM ENSINO 

DE QUALIDADE 

 

 

Quando observamos a dinâmica da humanidade, o que podemos percebemos é que o 

planejamento, em todos os setores da sociedade, é fundamental e necessário. Gandin (2001) 

nos ensina que é, praticamente, impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento 

que são necessários à atividade humana. O ser humano, devido à sua racionalidade, se vê 

condenado a sempre realizar algum tipo de planejamento e se vê obrigado a sempre ensaiar 

processos para transformar suas ideias em realidade. Mesmo que não façamos este 

planejamento, conscientemente, temos em nós uma estrutura básica que nos leva a dividir o 

futuro, analisar a realidade e a propor ações e atitudes para transforma-la.  

O planejamento é parte da vida do homem, tendo em vista o desejo que temos de 

transformar sonhos em realidade objetiva. Esta é uma preocupação de todos nós. Enfrentamos, 

diariamente, situações que demandam planejamento. Todavia, nem sempre, delineamos, em 

nossas atividades diárias, etapas concretas de ação, tendo em vista que já pertençam ao contexto 

de nossa rotina. 

Muitas vezes, executamos determinadas tarefas sem que percebamos o que é planejar e 

como executar. Em contrapartida, existem muitas pessoas que se utilizam de todos os recursos 

teóricos de um planejamento. Com isso, o que quero dizer é que o ato de planejar, seja ele 

escrito, mental ou oral, sempre leva a ações que buscam resultados positivos, 

independentemente, do que e como se planeja. 

E, na Educação, não é diferente! Na prática de ensino, o planejamento se mostra 

necessário para o desenvolvimento e para o acompanhamento de uma dinâmica que ocorre no 

dia a dia das escolas. 

O termo planejamento gira em torno da busca de elaboração de um plano de ação 

organizado e coordenado para que um determinado objetivo seja alcançado ou problema 

solucionado. Podemos dizer assim que: planejar é estudar, é analisar o que precisa ser feito. 

Demandando racionalização, organização e coordenação, sem deixar de levar em conta, um 

projeto educacional definido em uma visão de mundo, de sociedade e do homem que se deseja 

formar.  

O planejamento é indispensável ao processo educacional, sendo assim é preciso que seja 

tratado como um método aplicável à intervenção profissional. Nesse contexto, enquanto 

educadores, precisamos estar preparados a investigar e analisar a realidade, propondo uma 
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intervenção eficaz ao processo de educação. 

Na educação, o planejamento se torna essencial tendo em vista que busque atingir os 

verdadeiros propósitos da educação dos cidadãos. O planejamento educacional deve direcionar 

a educação sem deixar de levar em conta o contexto nacional, regional, local e comunitário em 

que o sujeito está inserido, buscando sempre: 

 

Uma educação que, pelo processo dinâmico, possa ser criadora e libertadora do 

homem. Planejar uma educação que não limite, mas que liberte que conscientize e 

comprometa o homem diante do seu mundo. Este é o teor que se deve inserir em 

qualquer planejamento educacional (OLIVEIRA. 2007, p. 27). 

 

 

  Na educação, o planejamento envolve uma série de fatores: a integração professor-

aluno e suas relações socioeconômicas e político-culturais, elementos escolares, objetivos, 

conteúdos e métodos. Para que tenhamos um planejamento educacional eficaz precisamos 

explicitar princípios e execução de atividades escolares e possibilitar ações que nos permitam 

realizar um ensino de qualidade, evitando que o processo educacional se torne monótono, caia 

na rotina e leve os alunos ao desinteresse pelo processo ensino-aprendizagem. Além disso, o 

planejamento precisa proporcionar aos alunos um maior conhecimento da realidade social por 

meio de conteúdos programados e bem planejados.  

Como bem nos ensina Paulo Freire (2002, p. 127) no livro Pedagogia da Autonomia: 

“Não existe docência sem discência. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender”. Sendo assim, para que o planejamento tenha significado e validade é preciso uma 

ação participativa do aluno. O plano de ensino precisa ser construído, analisado e aprovado 

tanto por alunos quanto por professores. É preciso que o aluno seja sujeito do plano de trabalho, 

pois, dessa forma, assumirá, junto ao professor, as responsabilidades deste. 

Todavia, acho importante ressaltar que o planejamento escolar precisa considerar alguns 

aspectos básicos, como: conhecimento da realidade do que se deseja planejar e as necessidades 

que precisam ser trabalhadas. Mas para que o planejador as evidencie é necessário que realize 

um trabalho de sondagem da realidade do que pretende planejar, para, dessa forma, traçar 

finalidades, metas e objetivos do que precisa ser trabalhado.  

Como bem nos ensina Vasconcellos (1995, p. 125): “O planejamento do sistema de 

educação, entre os níveis de educação escolar, é o de maior abrangência, correspondendo ao 

planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal, incorporando as políticas 

educacionais”. 

O planejamento é o momento em que o professor tem a oportunidade de buscar soluções 
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para obter avanços no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de seus alunos. O 

planejamento precisa ser pensado como uma ação contínua, onde o professor não apenas 

escolhe os conteúdos a serem ministrados, mas também faz um acompanhamento, um 

diagnóstico dos avanços e dificuldades dos alunos em grupo e individualmente. Isso é 

importante, pois precisamos levar em consideração tanto as peculiaridades quanto as 

especificidades de cada aluno, tendo em vista que cada ser humano tem seu modo de agir, 

pensar e sentir. 

Para Hoffmann (2001) o planejamento das atividades diárias nos proporcionam uma 

reflexão de nossas ações e metodologias e nos permite analisar os resultados de nossos projetos. 

Sendo assim, cabe-nos planejar atividades que possibilite aos alunos uma aprendizagem mais 

significativa, ou seja, uma aprendizagem que os faça reconhecer os limites de seus 

conhecimentos, sua ampliação ou reformulação.  

Quando projetamos/planejamos ações para o futuro, demonstramos nossos objetivos e 

conseguimos, dessa forma, identificar, junto com os alunos, se estes foram alcançados com 

êxito ou não. Além disso, conseguimos identificar as mudanças que se fazem necessárias para 

que o processo ensino-aprendizagem se torne cada vez mais rico.  

Todavia, precisamos ter embasamento teórico e cientifico para elencarmos objetivos no 

planejamento e na organização da rotina da sala de aula, como nos ensina (MELLO, 2010), pois 

não será apenas partindo de experiências próprias que conseguiremos projetar atividades para 

uma aprendizagem enriquecedora. Para planejar, precisamos ter concepções que norteiem nossa 

ação pedagógica, o que, certamente, nos motivará e que dará sentido a nossa prática docente.  

Precisamos refletir sobre a necessidade de ações previamente planejadas que melhorem 

a atuação em sala de aula. Devemos desenvolver hábitos constantes de revisão e de 

implementação do trabalho docente, expressando desejo de encontrar novos caminhos que 

atendam aos grandes desafios que cerceiam o processo ensino-aprendizagem. 

Quando pensamos em planejamentos estritamente relacionados à educação, o que 

vemos é que estes podem ser divididos em: educacionais, que estabelecem diretrizes e cabem 

às secretarias de educação e órgãos superiores; curriculares que tratam de decisões dinâmicas; 

e planejamento de ensino que acontece nas próprias unidades escolares e tratam da própria 

prática docente e do processo ensino-aprendizagem.  

Ademais, o planejamento pode ser realizado em diferentes níveis e ser pontuado com 

nomenclaturas bastante sugestivas. Dentre eles encontra-se o planejamento estratégico que trata 

do desenvolvimento de estratégias e formação de objetivos e métodos, com a formalização de 

ideias a longo prazo e com a propositura de atitudes a serem tomadas. Em nível tático, o 
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planejamento busca meios de alcance dos objetivos, com realização em médio prazo. Em nível 

operacional, o planejamento trata da prática, das ações e da implementação das metas pensadas 

nos níveis anteriores (OLIVEIRA, 2007). 

O sentido da palavra “planejamento” gira em torno da busca da elaboração de um plano 

para que um objetivo seja alcançado. 

Quando se discute o conceito de planejamento, à primeira vista, poderíamos achar que 

este pode ser visto como mera perda de tempo. Mas, na verdade, o ponto de maior importância 

a ser discutido, seria o de como fazer. É importante que percebamos que a clareza do conceito 

de planejamento, nos proporcionará maior liberdade e mais autonomia no exercício da 

profissão. Relevante dizermos que quanto menor for a conceituação de planejamento, maior 

será a necessidade de receitas prontas e modelos a seguir. 

Ao buscar conceito de planejamento no Dicionário Aurélio, vemos que o termo 

planejamento pode ser desmembrado em outros termos: 

• Plano que vem do latim planu que quer dizer projeto ou empreendimento com fim 

determinado. É um conjunto de métodos e medidas para a execução de um empreendimento. 

• Planejar significa fazer o plano de, projetar, traçar, fazer o planejamento de, elaborar 

um plano ou roteiro de, programar, planificar, planejar um roubo, fazer tenção ou resolução de, 

tencionar, projetar. 

• Planejamento que é o ato ou efeito de planejar, trabalho de preparação para qualquer 

empreendimento, seguindo roteiro e métodos determinados, planificação. 

• Projeto que é a ideia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro, plano, 

intento, desígnio. Empreendimento a ser realizado dentro de um determinado intento.  

Para Vasconcelos (2000, p. 79), o conceito de planejar é claro, pois “Planejar é antecipar 

mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a serem realizadas e agir de acordo com o 

previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função 

daquilo que se pensa”. 

Desta feita, podemos dizer que planejar pode ser obra de apenas um indivíduo, de um 

grupo ou até mesmo de uma coletividade social bem ampla como é o caso, por exemplo, de um 

planejamento participativo dentro de uma rede de ensino. Conceituar planejamento, é algo bem 

mais amplo que pode ser, segundo Vasconcelos (2000, p. 79-80), definido como: 
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O planejamento enquanto construção-transformação de representações é uma 

mediação teórica metodológica para ação, que em função de tal mediação passa a ser 

consciente e intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer 

acontecer, concretizar, e para isto é necessário estabelecer as condições objetivas e 

subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no tempo. Segundo a definição que 

Vasconcellos atribui para o ato de planejar, podemos perceber que este tipo de 

metodologia visa a integração do indivíduo com a sociedade buscando realizações de 

ações articuladas dentro de um processo teórico-metodológico (VASCONCELOS, 

2000, p. 79-80).  

 

 

O planejamento pode se dar em diferentes níveis. Nos estudos relacionados a esta 

temática, esses níveis são pontuados com nomenclaturas bastante sugestivas, incluindo o 

planejamento estratégico, que trata exatamente do desenvolvimento de estratégias e a formação 

dos objetivos e métodos, formalizando as ideias a longo prazo e propondo o que se deve fazer; 

já o nível tático, busca o modo ou a forma de se alcançar os objetivos, sendo sua realização em 

médio prazo; e o operacional trata prática, da ação e implementação das metas pensadas nos 

níveis anteriores. 

Quando se pensa, estritamente, em planejamentos relacionados à educação, nota-se a 

existência dos tipos de planejamento que, em síntese, podem ser:  

1 – educacional: estabelece diretrizes e cabe, geralmente, às secretarias de educação ou 

órgãos superiores. 

2 – curricular: trata-se das decisões dinâmicas; e, por último. 

3 – planejamento de ensino: ocorre na própria unidade escolar e tem a ver com prática 

docente e o processo ensino/aprendizagem, além do mais este tipo se subdivide em outras três 

(plano de curso, plano de unidade e plano de aula).  

Embora Gandin (2001, p. 83) ache que 

 

[...] é impossível enumerar todos tipos e níveis de planejamento necessários à 

atividade humana. Sobretudo porque, sendo a pessoa humana condenada, por sua 

racionalidade, a realizar algum tipo de planejamento, está sempre ensaiando processos 

de transformar suas ideias em realidade. Embora não o faça de maneira consciente e 

eficaz, a pessoa humana possui uma estrutura básica que a leva a divisar o futuro, a 

analisar a realidade a propor ações e atitudes para transformá-la (GANDIN, 2001, p. 

83). 

 

Entende-se que há, sim, estudos que analisam esse tema de forma possível e 

significativa, inclusive um autor imprescindível sobre o assunto levantado que muito bem 

pontua a questão dos níveis de planejamento é Vasconcellos (2002), já que suas ideais 

funcionam como premissas importantíssimas para a compreensão dessa divisão do 

planejamento. Ele nos ensina que: "Às vezes, há uma tentação enorme de ficar gastando tempo 

com problemas menores, quase sempre da esfera administrativa ou burocrática. Justamente por 
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isso é tão importante planejar o planejamento” (VASCONCELOS, 2002, p. 125).  

O autor nos ensina que o começo de um bom planejamento vai depender da dinâmica 

dos grupos. Ele propõe três dinâmicas básicas que devem ser consideradas no planejamento. 

São elas: a realidade, a finalidade e o plano de ação. 

Segundo ele: 

 

O plano de ação pode ser fruto da tensão entre a realidade e a finalidade ou o desejo 

da equipe. Não importa muito se você explicitou primeiro a realidade ou o desejo. 

Então, por exemplo, não há problema algum em começar um planejamento sonhando, 

desde que depois você tenha o momento da realidade, colocando os pés no chão. Em 

alguns casos, se você começa o ano fazendo uma avaliação do ano anterior, o grupo 

pode ficar desanimado - afinal, a realidade, infelizmente, de maneira geral, é muito 

complicada, cheia de contradições. Às vezes, começar resgatando os sonhos, as 

utopias, dependendo do grupo, pode ser mais proveitoso. O importante é que não se 

percam essas três dimensões e, portanto, em algum momento, a avaliação, que é o 

instrumento que aponta de fato qual é a realidade do trabalho, vai aparecer, 

começando o planejamento por ela ou não (VASCONCELOS, 2000, p. 23). 

 

 

Vasconcelos (2002) nos ensina que não há como realizar o processo 

ensino/aprendizagem sem planejar, pois o planejamento é inerentemente humano. Ainda que 

não conscientemente sempre temos um plano para tudo que realizamos. Todavia, quando 

falamos em processo ensino/aprendizagem, estamos falando de algo muito sério. Algo que 

precisa ser planejado com qualidade e intencionalidade. No processo ensino/aprendizagem: 

“Planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades criadas por 

uma determinada realidade, e, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas” 

(VASCONCELOS, 2000, p. 25). 

Acho relevante ressaltar que quando se planeja conteúdo a ser aplicado durante o ano 

letivo deve-se envolver tanto professores quanto diretores e coordenadores pedagógicos, enfim, 

toda massa de profissionais envolvidos com a área educacional pertencentes à escola.  

O planejamento educacional apresenta algumas variações, podendo ser: educacional, 

curricular ou de ensino. 

No planejamento educacional, a visão que se tem é mais ampla, ou seja, devemos pensar 

em um progresso global. Podendo este tido de planejamento, segundo Coaracy (2002, p. 79) 

ser definido como: 
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Processo contínuo que se preocupa com o para onde ir e quais as maneiras adequadas 

para chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, para que o 

desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da 

sociedade, quanto as do indivíduo. O planejamento curricular visa, sobretudo, a ser 

funcional, promovendo não só a aprendizagem do conteúdo, mas também 

promovendo condições favoráveis a aplicação e integração desses conhecimentos 

(COARACY, 2002, p. 79).  

 

 

Podemos definir o planejamento curricular, nas palavras de Sarulbi (2011, p. 34) como: 

“Uma tarefa multidisciplinar que tem por objetivo a organização de um sistema de relações lógicas e 

psicológicas dentro de um ou vários campos do conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo 

o processo ensino aprendizagem”.  

Já o planejamento de ensino está pautado em níveis mais específicos dentro do contexto 

da escola. Podendo ser compreendido como: “Previsão das situações do professor com a classe” 

(MATTOS, 1968, p. 14). Importante frisar que o planejamento de ensino varia muito de uma 

instituição para outra. 

No entanto, enquanto educadores, não podemos tornar o planejamento um instrumento 

de controle burocrático e autoritário. Afinal, em um sistema autoritário, o planejamento se 

tornaria uma arma que pode se voltar contra o professor, pois o que ele disser terá que ser 

cumprido. Se não for assim, o professor será visto como incompetente. E, não há como negar, 

que nem sempre conseguimos fazer o que planejamos. O planejamento precisa ser utilizado no 

processo ensino/aprendizagem como um instrumento real de trabalho e não como uma 

ferramenta de controle dos professores.  

Um importante ponto do planejamento escolar é a democracia, uma vez que os projetos 

não devem ser elaborado apenas pelo gestor em si, mas sim tem o dever de ser descentralizado, 

envolver toda equipe e comunidade escolar, já que, segundo o Ministério da Educação (2004, 

p. 26): 

 
[...] pensar a democratização implica, portanto, compreendermos a cultura da escola 

e dos seus processos, bem como articulá-los com as relações sociais mais amplas. A 

compreensão dos processos culturais na escola envolve diretamente os diferentes 

segmentos das comunidades local e escolar, seus valores, atitudes e comportamentos. 

Ou seja, a escola é um espaço de contradições e diferenças. Nesse sentido, quando 

buscamos construir na escola um processo de participação baseado em relações de 

cooperação, no trabalho coletivo e no partilhamento do poder, precisamos exercitar a 

pedagogia do diálogo, do respeito às diferenças, garantindo a liberdade de expressão, 

a vivência de processos de convivência democrática, a serem efetivados no cotidiano, 

em busca da construção de projetos coletivos (BRASIL, 2004, p. 26).  

 

 

Por isso, a implementação do planejamento educacional por mais que dependa de 

liderança, deve ser pautada no bom senso e democracia, para que não seja confundido o papel 
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de autoridade – que o líder deve, sim, assumir – com o papel de autoritarismo, aquele que dita 

ordens e modelos sem pensar na comunidade e diversidade ao redor, o que é bem especificado 

no parágrafo 13 da LDB:  

 

Os docentes incumbir-se-ão de:  

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

II – elaborar e cumprir plano da trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino;  

III – zelar pela aprendizagem dos alunos;  

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

 

 

O papel de líder cabe à autoridade coordenadora e executora de funções primordiais 

para desenvolvimento do planejamento escolar. O indivíduo investido dos poderes de liderança 

deve pensar democraticamente, conhecendo modelos educacionais eficazes, mas os mesclando 

com as necessidades, costumes e culturas dos alunos, professores e toda a comunidade que os 

cerca, pois de nada adiantaria implementar um modelo criado por ótimo pedagogista, mas que 

fosse direcionado a uma comunidade escolar com necessidades diferentes da sua. 

O lado político do planejamento leva a um viés democrático pois dá a possibilidade de 

todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem se envolveram, darem opiniões, serem 

críticos, terem capacidades de comunicação coletiva, e, portanto, se interessarem mais, 

aprenderem mais além de se sentirem parte importante do todo. 

Outro ponto importante, é que o líder não seja um mero implementador de modelos, 

muito menos um ser democrático que usa as ideais e culturas a sua volta sem um fim que vá 

além de “implementar lições”; é de imprescindível importância que todo conhecimento 

científico aplicado – fornecido pela escola – seja unido aos conhecimentos cotidianos do aluno, 

de forma que ele seja motivado a uni-los, e levar toda aprendizagem da escola para seu dia a 

dia, não a deixando, portanto, que as tarefas da escola sejam apenas par conseguir notas e todo 

conhecimento fique apenas em uma parte esquecida de seu cérebro. 

Nota-se que para que uma escola conquiste seu caráter autônomo por intermédio da 

democracia, é importante que ela se embase em fluxos participativos e agregadores, os quais 

unam todos com os mesmos propósitos pré-estabelecidos. 

Ademais, é preciso que a metodologia do planejamento escolar enquadre-se em um 

cenário de educação como uma tarefa docente que inclui tanto a previsão de atividades didáticas 



19 
 

(em termos de organização e coordenação em vista dos objetivos propostos) quanto à sua 

previsão e adequação no decorrer do processo de ensino. 

Libâneo (2004, p. 222) nos ensina que o planejamento tem grande importância por 

tratar-se de: “Um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social”.  

Seguindo a linha de raciocínio de Libâneo, vemos que fica evidente uma preocupação 

em integrar a coordenação da ação docente à problemática do contexto social em que o público-

alvo encontra-se inserido, visando, sobretudo, uma integração e um maior rendimento escolar. 

Dessa forma, a aprendizagem do aluno ficará facilitada, pois este verão serem trabalhados temas 

relativos à sua realidade. 

É preciso que toda comunidade escolar se integre em busca de resultados positivos. 

Nesse contexto, o planejamento é um importante aliado, pois é através dele que poderemos 

prever ações docentes voltadas para a problemática social, econômica, política e cultural que 

envolve toda a escola. Com um planejamento adequado, o professor conseguirá alcançar 

resultados positivos quanto à educação do corpo discente.  

As transformações exigem uma nova forma de pensar e agir na sociedade, requerendo 

novas habilidades diante do que parou no tempo de forma tradicionalmente rígida e sem 

competências para uma nova cultura organizacional, com capacidade de enfrentar uma 

diversificação de novas formas de relações envolvendo os aspectos políticos e pedagógicos.  
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3 ABORDAGEM DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL A PARTIR DE UMA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 

 

O Brasil, durante longos anos de sua história, voltou às costas para o Continente 

Africano, não o reconhecendo como um continente irmão, com o qual tanto aprendeu, partilhou 

e trocou conhecimentos. A cultura brasileira, sempre foi marcada como uma cultura branca, 

cristã e patriarcal, donde se pensa e se defende que não há muito o que aprender com outros 

povos, principalmente, com os povos que foram trazidos para nossa terra, contra sua vontade, 

para exercer serviços escravos.  

Diante disso, muitas foram, e continuam sendo, as lutas dos negros por espaços que 

também lhes pertence. Precisam lutar por aquilo que lhes é de direito. Precisam buscar seus 

espaços, dia a dia, pois, ainda nos dias de hoje, muitos brasileiros desconhecem ou desvalorizam 

a história e a cultura afro-brasileira e africana e a importante contribuição desse povo para a 

construção do país. 

Apesar da importância crucial dos negros na construção do país, estes, foram deixados 

à margem da sociedade, por um longo período de tempo. Essa segregação ocorreu também nas 

escolas e, ainda, nos dias de hoje continua acontecendo.  

Precisamos, enquanto educadores, discutir sobre este assunto, pois, ainda que a 

instituição escravagista tenha separado os familiares e espalhado os grupos étnicos pelo país, 

os escravos conseguiram manter sua herança cultural e conseguiram desempenhar um 

importante papel na transmissão de suas culturas e de suas tradições religiosas, por mais que os 

portugueses tenham utilizado a política de dividir para governar, os separando em diversas 

nações, como bem colocado por Jensen (2001). 

É preciso darmos aos afro-brasileiros e africanos o devido valor por sua participação na 

construção da história e da cultura brasileira. Afinal, não podemos ficar alheios ao fato de que 

muito suor desse povo foi derramado nos canaviais, na extração aurífera, no desenvolvimento 

da pecuária, no cultivo do café, na produção da riqueza do país, durante todo seu processo 

histórico.  

Mesmo assim, ainda, nos dias de hoje, o que podemos observar nas escolas, é que a 

África é vista, muitas vezes, apenas como a terra da macumba, da capoeira e do tambor. A 

escola ainda não conseguiu deixar de passar para os alunos uma imagem folclórica do povo 

afro-brasileiro e africano e uma imagem escravista criada por antigos historiadores. Não se tem 
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conseguido mostrar aos alunos a extensa participação africana no processo de formação e 

crescimento do país. 

Urge a necessidade de que as escolas demonstrem, por meio de seus currículos e 

planejamentos, o importante papel dos afro-brasileiros e dos africanos na construção do país. 

Precisamos mostrar aos nossos alunos que os africanos, que foram aqui trazidos como escravos, 

tiveram no Brasil papel civilizador, foram elementos ativos e criadores. Estes, apesar de suas 

lutas diárias, transmitiram à sociedade, importantes elementos de sua cultura. Poeticamente, 

Albuquerque e Fraga Filho (2006, p. 244) nos ensinam que com os negros, a Língua Portuguesa, 

não apenas incorporou novas palavras, mas também ganhou espontaneidade e maior leveza. Os 

autores afirmam que “[...] o tráfico fora feito para escravizar os africanos, mas terminou também 

africanizando o Brasil”.  

Como educadores não podemos continuar alheios às exclusões étnicas e raciais que tem 

ocorrido em nosso país. Não podemos deixar prevalecer credos que disseminam as ideias de 

inferioridade da história e da cultura desse povo. Precisamos inserir em nossos currículos e 

planejamentos, conhecimentos sobre a participação dos afro-brasileiros e africanos em nossa 

história com a mesma ênfase com que ressaltamos a participação dos europeus. Afinal, somos, 

enquanto povo, a soma desses vários grupos étnicos, ameríndios, europeus e africanos. Sendo 

assim, não há como nos atermos, apenas, à versão eurocêntrica da história.  

Essa visão distorcida vem, muitas vezes, retratada nos livros didáticos que, na maior 

parte das vezes, quando aborda “heróis nacionais”, o faz com personagens brancos e 

escondendo, com subterfúgios, a participação de outros segmentos sociais no processo histórico 

do país. Os personagens afro-brasileiros e africanos, quando são retratados nos livros didáticos, 

são tidos como agentes da cultura popular ou representados por personagens como Zumbi e 

João Candido, de forma pejorativa, preconceituosa ou superficial.  

É preciso mudarmos de posição, pois a cultura afro-brasileira tem sido pouco 

considerada nos espaços escolares, com poucas exceções para o tema do tráfico e para a 

escravidão dos negros africanos. E quando enfatizamos, apenas essa visão de que os africanos 

chegaram ao território brasileiro na condição de escravos, muitos alunos começam a ver os 

afro-brasileiros como mera mercadoria e objeto nas mãos de seus proprietários. 

O que se tem podido observar é que as práticas pedagógicas têm se preocupado muito 

pouco em abordar o passado e o presente dos afro-brasileiros, ainda que seja inegável a presença 

constante desse povo no cotidiano da população por meio das palavras, da cultura, das religiões, 

das instituições, da economia, como bem colocado por Pantoja (2004). 
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Infelizmente, o que vemos é que a pluralidade étnica-cultural, que caracteriza o país, 

não tem sido reconhecida nem pela sociedade e nem nos contextos escolares. Apesar de sermos 

uma nação multirracial e pluriétnica, com notável diversidade cultural, nossas escolas, ainda, 

não conseguem conviver com essa realidade e, consequentemente, não conseguem trabalhar 

essa diversidade com nossas crianças e jovens. É preciso que façamos uma análise mais acurada 

de nossos currículos, programas de ensino, planejamentos e de nossos livros didáticos que tem 

demonstrado uma preponderância da cultura dita “superior e civilizada” da matriz europeia.  

Apesar de ser forte a influência do processo civilizador de origem europeia, fruto de um 

longo de colonização portuguesa, a sociedade brasileira e sua organização escolar, requerem 

um tratamento que seja pautado na diversidade étnico-racial.  

Afinal, não há como questionarmos que o processo de silenciamento histórico-cultural 

por que passaram os africanos e seus descendentes não foi suficiente para apagar seus costumes, 

valores, histórias, visões de mundo, que são, hoje, culturalmente, reconhecidos e legalmente 

instituídos como formadores da história do país, como bem colocado por Azevedo (2011). 

É chegado o momento de reconhecer e reparar todas as injustiças e graves ações contra 

o povo afro-brasileiro. Enquanto educadores, precisamos ajudar a construir novos parâmetros, 

novos modelos, novos paradigmas, pois acredito que o sistema educacional pode contribuir, 

sobremaneira, para o processo de mudança e de reparação de injustiças que o povo afro-

brasileiro sempre passou. 

Acho necessário fazer esta ressalva, pois, infelizmente, nossas escolas continuam sendo 

espaços de discriminação e preconceitos, o que se apresenta, muitas vezes, como reflexo das 

tensões presentes na sociedade.  

Esse pensamento é corroborado por Silva Júnior (2009, p. 81) quando nos ensina que: 

 

A escola, ao contrário do que se imagina, muitas vezes, se constitui em espaço de 

prática, divulgação e pregação de intolerância. Assim, se as próprias instâncias 

governamentais se preocupam atualmente em trabalhar, no interior dos currículos, 

temas voltados para a superação da discriminação e da exclusão étnico-raciais, deve-

se considerar que estas mesmas instâncias reconhecem a existência da discriminação 

(SILVA JÚNIOR, 2009, p. 81). 

 

 

Acredito que é nas escolas que podemos romper com o negacionismo racial, levar os 

cidadãos, enquanto alunos, a compreender sua historicidade e criar práticas educativas, 

baseadas no diálogo, para construção de uma nova visão. 
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Precisamos ter uma postura docente caracterizada por ações interativas positivas, pois o 

negacionismo racial, pode gerar danos irreparáveis à construção da identidade do indivíduo, 

prejudicando, inclusive, sua trajetória educacional.  

Em busca de respeito pela diversidade, é importante que consideremos as experiências 

de nossos alunos. Todavia, de modo geral, não é o que ocorre nas escolas. Quando observamos, 

por exemplo, alguma festividade de origem religiosa, nas escolas, estas, de modo geral, têm 

orientação cristã. Dificilmente, vemos o mesmo tipo de festividade relacionada às matrizes 

africanas. Esse silenciamento, geralmente, leva a resultados destrutivos para a autoestima de 

determinados alunos que não se veem representadas em textos, atividades e valores na 

instituição que passa grande parte do seu dia. 

Precisamos pensar a educação sob uma perspectiva de construção de uma sociedade que 

seja capaz de assegurar direitos sociais, econômicos, políticos e culturais a todos os brasileiros, 

sem distinção de cor, raça, sexo, ou qualquer outra característica individual.  

Importante uma nova postura educacional, pois o preconceito e a discriminação étnico-

racial não se encontram restritos apenas aos livros didáticos, mas também nas relações sociais 

do dia a dia da população. As constantes atitudes de discriminação terminam por disseminar 

uma ideia de que isso é normal e, por vezes, acusa-se até os discriminados pelas discriminações 

que sofrem. Quantas vezes já não ouvimos falar: “os próprios negros, se afastam, se 

discriminam e tem preconceito contra si” (dito popular)? Ora, quando chegamos em algum 

lugar e somos, ainda que inconscientemente, desvalorizados e ridicularizados pelas outras 

pessoas, a tendência é que não queiramos voltar àquele determinado lugar.  

Isso ocorre, pois sempre houve, e ainda há, em nossa sociedade, uma forte negativa da 

cultura negra. Sempre houve uma negação da cultura, da etnia, da cor e mesmo de seus traços 

físicos, o que leva, quase sempre, a uma baixa autoestima desses povos. Foi longo o processo 

de inferiorização dos negros em todo o processo histórico do país e essa visão de mundo, que 

foi estabelecida no passado, infelizmente, continua se reverberando nos dias de hoje. 

O que podemos observar é que, na cultura visual brasileira, o corpo do negro, sempre 

aparece como uma antítese daquilo que se imagina como normal. Segundo Inocêncio (2006, p. 

127), o corpo negro: 
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[...] é um corpo cuja representação está associada ao que há de mais caricato, como se 

ele existisse justamente para demonstrar o contrário do humano. O corpo negro 

amedronta, porque a ele foi atribuída uma noção de força que se sobrepõe ao intelecto. 

Esse mesmo corpo provoca risos, porque sua leitura está vinculada a comparações que 

o animalizam. Esses são apenas alguns dos motivos que fizeram e fazem expressivas 

parcelas da população afro-brasileira alimentar desejo obsessivo por aproximação, 

ainda que ridícula, das imagens positivas que o segmento branco hegemônico constrói 

dia-a-dia em torno de si próprio (INOCÊNCIO, 2006, p. 127). 

 

Me relembro, de uma colocação de Romão (2001, p. 20) quando escreve que 

 

Ao olhar para alunos que descendem de africanos, o professor comprometido com o 

combate ao racismo deverá buscar conhecimentos sobre a história e cultura deste 

aluno e de seus antecedentes. E ao fazê-lo, buscar compreender os preconceitos 

embutidos em sua postura, linguagem e prática escolar; reestruturar seu envolvimento 

e se comprometer com a perspectiva multicultural de educação (ROMÃO, 2001, p. 

20). 

 

 

Diante dessa realidade, nos últimos governos, o Estado já tem começado a reconhecer 

que existe uma dívida histórica com a população africana e afro-brasileira e, por esse motivo, 

têm tentado reparar o prejuízo causado, reconhecendo o valor e a importâncias destas etnias na 

formação cultural do povo brasileiro.  

Algumas ações desenvolvidas junto aos órgãos estatais em prol do reconhecimento e 

valorização de histórias afro-brasileiras podem ser consideradas como fruto de lutas de 

movimentos sociais organizados, contra a discriminação e em busca de reconhecimento de 

direitos de cidadania.  

Nesse sentido, foram criadas leis que buscam corrigir as injustiças, eliminar as 

discriminações e promover a inclusão social e cidadania de todos os cidadãos (BRASIL, 2004).  

A base dessas leis tem sido, segundo Moore (2007, p. 27): 

 

Relembrar à sociedade o processo verdadeiro por meio do qual se constituiu realmente 

a Nação traz também o desafio de se criar um terreno favorável para a implementação 

de medidas públicas tendentes a reduzir o impacto histórico cumulativo que teve a 

escravidão sobre aqueles brasileiros, hoje a metade da população, que se encontram 

confinados, em sua maioria, nas posições sociais de maior precariedade.  

 (MOORE, 2007, p. 27) 

 

 

As ações voltadas para o tratamento das relações étnico-raciais, são afirmadas como 

pluralidade cultural e integram políticas públicas para a Educação Básica. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei n. 9.394 de 1996 (Art. 

26), surgiu diante da necessidade de confirmar o estabelecido pela Constituição Federal de 1988 

(Art. 242) ao determinar que o ensino da História do Brasil deverá levar em conta as 
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contribuições das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia. 

A Educação para as Relações Raciais, é um tema que ganhou maior escopo depois da 

promulgação da Lei 10.639/03, que estabeleceu diretrizes e bases de Educação Nacional. A 

citada lei, incluiu no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade do tema “História e 

Cultura Afro-Brasileira”. O conteúdo da referida lei alterou a LDBEN, acrescida dos arts. 26-

A e 79-B e teve um maior avanço com o Parecer CNE/CP n° 03/04.  

O Parecer CNE/CP nº 03/04,  

 

[...] propõe e define as diretrizes que incluem, nos currículos das instituições de 

ensino, que atuam nos variados níveis e modalidades da educação brasileira, 

conteúdos e atividades curriculares relativos à educação das relações étnico-raciais 

(BRASIL, 2004, s/p.). 

 

 

O termo “Educação para as Relações Raciais, é utilizado com o intuito de destacar a 

importante função que temos, enquanto instituição escolar, na criação de pedagogias 

antirracistas e apontando para a necessidade de termos, enquanto educadores, uma melhor 

qualificação, para estarmos preparados para promover o ensino das diferentes áreas de 

conhecimento. Precisamos nos mostrar sensíveis e capazes de direcionar, de modo positivo, as 

relações entre pessoas de diferentes pertencimentos étnico-raciais. Devemos estar aptos a 

demonstrar para os alunos a importância do respeito e da correção de posturas, atitudes e 

palavras preconceituosas.  

Precisamos não apenas compreender a importância da abordagem das questões relativas 

à diversidade étnico-racial, mas também nos preparamos para lidar com elas e criarmos 

estratégias pedagógicas que nos auxiliem na reeducação dos educandos com relação a este tema. 

O texto do Parecer CNE/CP n° 03/04 ressalta importantes aspectos do trabalho com 

temas voltados para as relações étnico-raciais no cotidiano. Entre elas:  

• Necessidade de investimento na formação inicial dos professores. 

• Incentivo de uma formação contínua dos professores para trabalhar a temática da 

educação para as relações étnico-raciais. 

O documento buscou fomentar a necessidade de um trabalho voltado para a diversidade, 

não se tratando, no entanto, de substituir o trato da cultura, dominante, de raiz europeia, por 

uma matriz africana. O que se buscou foi a valorização e a expansão dos currículos e 

planejamentos escolares voltados para a diversidade cultural, racial, social e econômica que 

forma o povo brasileiro. 
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Acho relevante citar Silva (2005, p. 161) quando afirma que 

 

[...] a africanidade Brasileira abrange diferentes áreas, não precisam, em termos de 

programas de ensino, constituir-se numa única disciplina, pois podem estar presentes, 

em conteúdos e metodologias, nas diferentes disciplinas constitutivas do currículo 

escolar. A abordagem de conteúdos e metodologias que valorizem as relações étnico 

– raciais, permite e estimula o trabalho conjunto entre dois ou mais campos distintos, 

em busca de um trabalho interdisciplinar (SILVA, 2005, p. 161).  

 

 

Quando nos propomos a ter uma postura interdisciplinar no trato de questões educativas, 

devemos ter em mente que a educação interdisciplinar não elimina as disciplinas, ao contrário, 

o que faz é reorganizá-las para torna-las mais comunicativas entre si. 

No trato com as questões étnico-raciais, o que se propõe, segundo Fazenda (2002), não 

é a criação de uma disciplina chamada Educação para as Relações étnico-raciais, mas sim que 

o tema seja trabalhado no âmbito de todo o currículo e planejamento das escolas.  

Nesse sentido, existe a necessidade de uma proposta interdisciplinar que estabeleça 

ligações de complementaridade, convergências, interconexões e passagens entre os 

conhecimentos, como estipulado pelos PCN (1996). 

Para tanto é necessário que reorganizemos o currículo e elaboremos estratégias para 

complementar os conteúdos de modo a não segregarmos culturas. Afinal, se o que importa é 

respeitar o educando, não podemos segregar culturas, tendo em vista que as diferenças são tão 

importantes na constituição do sujeito.  

Precisamos compreender que para abordagem da temática das relações étnico-raciais 

não é necessário criar um projeto específico, a temática pode e deve estar inserida em projetos 

educacionais já existentes. Nesse contexto, as práticas educativas e os currículos escolares 

precisam ser questionados de modo a garantirem a diversidade.  

A interdisciplinaridade pode ser uma importante estratégia para o trato das questões 

étnico-raciais, tendo em vista que por meio dela, podemos incorporar os resultados de várias 

disciplinas. A atividade interdisciplinar consiste em fazer uma ponte que ligue as disciplinas 

que haviam sido anteriormente separadas. O intuito dessa ligação por meio da 

interdisciplinaridade visa assegurar a cada disciplina seu caráter, propriamente, positivo, com 

modos particulares e com resultados específicos (THIESEN, 2009). 

A interdisciplinaridade é, por assim dizer: 
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[...] uma abordagem metodológica multidimensional e transversal que preza por 

buscar a aproximação de metodologias, teorias, instrumentos de pesquisa entre outros 

elementos das diferentes áreas científicas disciplinares para compor uma abordagem 

própria que possa melhor aproximar-se de uma explicação para um objeto ou 

fenômeno complexo (THIENSEN, 2009, p. 127). 

 

 

Precisamos, enquanto educadores, assumir um compromisso coletivo de trato com as 

questões étnico-raciais que devem aparecer materializadas não somente na prática 

multidisciplinar. Deve surgir, também, em propostas interdisciplinares, sendo colocada em 

prática em um consistente trabalho de problematização sobre a formação da sociedade brasileira 

e uma consequente desconstrução de categorias, para que temas e atividades voltadas para 

questões étnico-raciais possam ser trabalhadas em sala de aula em prol de destituir ações 

discriminatórias e preconceituosas, tanto por meio de discursos quanto por meio de ações. 

Precisamos pensar as relações étnico-raciais sob um prisma de diversidades de 

conhecimentos, práticas pedagógicas e representações sobre raças e nos lugares ocupados pelos 

sujeitos do processo ensino-aprendizagem. 

Devemos dar voz aos alunos. Propor aos alunos uma pedagogia de diálogo e um 

processo de aprendizagem que tenha como base uma articulação entre o ensino e a pesquisa. 

Todavia, estas são iniciativas que exigem do docente um constante planejamento de atividades 

interdisciplinares. 

Para a abordagem do tema, é preciso que consigamos inseri-lo no currículo de todas as 

áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências, Artes e 

outras), presente no dia a dia da escola. 

Devemos propor uma pedagogia dialógica e um processo ensino-aprendizagem que 

tenha como base uma articulação entre o ensino e a pesquisa. Todavia, tais iniciativas exigem 

do profissional de educação um planejamento de atividades cada vez mais consistente. 

Precisamos estar preparados para desmistificar o senso comum já existente sobre o 

continente africano e suas tradições. Afinal, muitas destas tradições são parte do nosso dia a 

dia, inerentes não apenas ao nosso cotidiano, mas também, a nossa formação enquanto povo. 

Essa desmistificação é necessária, pois a ausência de conhecimento sobre o povo africano, tem 

sido um dos grandes responsáveis pela ideia de que o continente é um local onde só se 

encontram problemas políticos, econômicos e sociais. Essa ideia já tão arraigada na cabeça da 

população brasileira, tem sido responsável, muitas vezes, por concepções negativas da 

africanidade no Brasil. 

Precisamos, segundo Braudel (1989), propor um ensino mais pluralista e monos 

etnocêntrico.  
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Cito o autor, quando nos ensina com propriedade que 

 

[...] é de notar-se o fato, importante para o mundo negro atual, de que existem Áfricas 

vivas no Novo Mundo. Fortes núcleos étnicos se desenvolveram e se perpetuaram até 

nossos dias no norte e no sul da América, ao passo que nenhuma destas Áfricas 

exiladas sobreviveu na Ásia ou em terras do Islã. (BRAUDEL, 1989, p. 140).  

 

 

Precisamos contextualizar práticas e representações, pois, dessa maneira, o aluno 

conseguirá entender fatos e conceitos que os capacite para compreender a realidade que os 

cerca. Enquanto educadores, precisamos estar preparados para introduzir temas e conteúdos 

universais, sob uma perspectiva multicultural, como bem colocado por Silva (2005). 

Estes conteúdos podem ser introduzidos por meio de atividades curriculares ou não, 

mas, acima de tudo, devem ser inseridos de modo a buscar meios respeitosos de convivência, 

fazendo com que todos se sintam estimulados a defender suas especificidades étnico-raciais. 

Como bem nos lembram os PCN (1996), devemos respeitar e valorizar as diferenças étnicas e 

culturais não quer dizer aderir valores de outros, mas sim respeitar todas as expressões de 

diversidades. 
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4 PLANEJAMENTO E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL EM PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Gostaria de iniciar este capítulo citando uma fala de Gilberto Freyre (2008) quando nos 

diz: “Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não no corpo, a 

sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro”. 

Dito isso e, levando em conta as singularidades dos alunos que serão submetidos à 

cultura indígena e africana (foco deste estudo), me vejo na obrigação, enquanto educadora, de 

reconhecer que um dos grandes desafios para os sistemas educacionais do país se refere à 

qualificação dos professores, principalmente, daqueles que atuam no ensino fundamental, tendo 

em vista que estes, muitas vezes, têm, apenas, uma formação polivalente, sem curso superior. 

E, mesmo assim, estes precisam se mostrar habilitados para o trato de questões de etnicidade.  

Sei que, ainda, que sem uma formação superior, muitos destes educadores não têm se 

mostrado alheios à necessidade de tratar destas questões em sala de aula. Todavia, mesmo com 

todo esforço, o trato destas questões, demandam ações formadoras que envolvem princípios, 

orientações e práticas que desconstruam estereótipos de raça, etnia, sexo e religião e para tanto 

é preciso conhecimentos que transcendam a teorias historiográficas e correntes pedagógicas e, 

também, sensibilidade para perceber posturas e visões que os alunos já trazem de seu cotidiano. 

E a formação superior pode contribuir para essa mudança de postura pedagógica. 

Os PCN nos sugerem que precisamos trilhar caminhos para efetivar um ensino plural 

no que compete ao trato das questões étnico-raciais. Cabe a nós professores o enfrentamento 

desse desafio. Precisamos rever, permanentemente, nossas práticas de maneira sensível para 

que o trato de questões de etnicidade sejam trabalhadas de modo a irmos além de uma educação 

que prime apenas por um conteúdo a mais em sala de aula.  

Todavia, a abordagem destes temas, demandam um estudo mais aprofundado da história 

do continente africano e das influências deste povo na história de nosso país. Demanda, ainda, 

uma análise do processo que levou a práticas discriminatórias e racistas para com os negros, 

relacionando, esse processo com a memória da escravidão e as consequências desta prática. 

Infelizmente, o que vemos é que a diversidade étnico-racial nas escolas é um tabu que 

precisa ser quebrado. Mas, não é fácil. O educador, muitas vezes, para o trato destas questões, 

se sente inseguro e despreparado. Ainda que exista uma gama de materiais sobre o assunto, 

alguns educadores dizem não abordar o assunto da falta de material adequado. Mas, ainda, que 

não houvesse materiais adequados, nós professores, profissionais criativos por natureza, 

poderíamos criar materiais que enriquecessem o assunto. 
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Acredito que só conseguiremos alcançar, no trato de questões de etnicidade, os 

resultados esperados, se acabarmos com o mito de que o racismo não existe. Mas, infelizmente, 

existe sim e precisa ser superado. Schwarz (2008) nos fala, em seu livro Racismo no Brasil, que 

no país existe um racismo à brasileira, donde se pode observar atos discriminatórios nas 

relações individuais, mas na coletividade essa discriminação não é assumida. 

Precisamos compreender que o racismo não é genético, ele, de modo geral, surge das 

relações sociais e, do mesmo modo, que o indivíduo aprende a ser racista, pode também 

aprender a não sê-lo. Mas isso demanda uma educação contínua e significativa por meio de 

conteúdos que levem em conta a realidade que o indivíduo vive. Dessa forma, poderemos 

demonstrar a importância de se valorizar a diversidade, que nos cerceia em todos os momentos 

de nossa vida, e ampliar olhares frente ao racismo, ao preconceito e a discriminação, que, 

apesar, de terem conceitos diferentes, são agregados e estão interligados, e ferem ao afro-

brasileiro do mesmo modo. 

Não há como questionarmos a relevância das escolas na construção de um novo olhar 

da sociedade sobre estas questões. Mas para isso, precisamos ter uma proposta pedagógica que 

se volte para a valorização do outro, para o combate de ideias preconceituosas e 

discriminatórias. Devemos levar nossos alunos a compreender que as diferenças são inerentes 

ao ser humano. Leva-los a compreender que ser diferente é normal.  

Precisamos fazer com que nossos alunos compreendam que a diferença entre as pessoas, 

os povos e as nações, não apenas é saudável, mas, acima de tudo, é enriquecedora. Temos muito 

a aprender uns com os outros e devemos respeitar a todos como eles são. Afinal, uma de nossas 

responsabilidades, enquanto escola, é ajudar nossos alunos a reconhecer, valorizar e respeitar o 

outro em suas singularidades, mas também em suas diferenças. Essa é uma temática que tem 

que estar presente em nossas propostas pedagógicas.  

Afinal, como bem ensina Santos (2007, p. 14): 

 

[...] a identidade de todos nós depende da diferença, de modo que a diferença em si 

mesma não é boa nem ruim depende do que está associado a ela ganhando designações 

a partir das vivências sociais. Sendo assim, é de suma importância adequar a prática 

pedagógica para que as experiências novas e a relação com os diferentes seja uma 

experiência prazerosa e não seja vista como uma forma punitiva repleta de medo e 

repressão (SANTOS, 2007, p. 14).  

 

 

Mas para que nossos objetivos sejam alcançados, precisamos dar ênfase à valorização 

pessoal e social de todos indivíduos, independentes, de cor, raça ou sexo, e, ainda, trabalhar 

múltiplos conteúdos e linguagens de maneira interdisciplinar. 



31 
 

Precisamos discutir esse tema de maneira cada vez mais consciente e interdisciplinar, 

pois este não é um assunto que interesse apenas aos afrodescendentes e nem apenas a uma única 

disciplina curricular. Afinal, se acharmos que a africanidade e a etnicidade só interessa aos 

afrodescendentes e aos professores de História, estaremos ignorando o fato de que os africanos 

trouxeram para o nosso país tecnologias e hábitos culturais que nos ajudaram e nos ajudam 

como nação e, ignoremos, ainda, o fato que seus traços, suas palavras, suas culturas estão 

presentes na identidade de todos nós brasileiros.  

Precisamos levar todos os nossos alunos a conhecer a colaboração do negro para nossa 

cultura. Devemos descontruir esta noção de hierarquia racial já tão arraigada em nossa 

sociedade e, ainda, estabelecer relações mais saudáveis no contexto das escolas. Precisamos dar 

fim à hegemonia branca que é tão retratada na sociedade brasileira e, é claro, também nas 

escolas. 

Como bem colocado por Valter Silvério, do Núcleo de Estudos afro-brasileiros, “[...] é 

comum entrar nas escolas e ver que toda a iconografia está voltada para uma criança diferente 

da maioria que está ali. Todavia, é importante à criança perceber que a escola é um espaço para 

ela, onde sua natureza é valorizada”. 

Como fala Gabriel, o pensador, 

 

A raiz do meu país era multirracial.  

Tinha índio, branco, amarelo, preto.  

Nascemos da mistura, então porque o preconceito? 

Barrigas cresceram, o tempo passou... 

Nasceram os brasileiros cada um com a sua cor. 

Uns com a pele clara, outros mais escura. 

Mas todos viemos da mesma mistura. 

 

 

Acredito que o trato de questões de etnicidade e africanidade deva ser feito por meio de 

planejamentos interdisciplinares. Precisamos colocar em prática atividades interdisciplinares 

que abordem a temática da afro-descendência, considerando a participação destes em diferentes 

trabalhos, profissões, espaços de poder e, ainda, abordar a temática das relações étnico-raciais, 

do preconceito, da discriminação racial e da violência a ela relacionada. Além disso, precisamos 

contemplar os conteúdos que a Lei nº 9394/96, modificada pelas Lei n. 10.639/2003 e Lei n. 

11.645/2008.  

Mesmo após 10 anos das últimas modificações da lei 9394/96, ainda hoje, são raros os 

cursos de formação de Pedagogia ou licenciatura que preveem conteúdos relativos à África e à 

história dos negros no Brasil. Sendo assim, precisamos pesquisar e mergulhar em estudos para 

garantir uma abordagem da africanidade e etnicidade de modo a evitarmos equívocos.  
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O campo de pesquisa é fértil. Segundo o historiador Valter Silvério, existem muitas 

informações confiáveis disponíveis em núcleos de estudos e grupos de pesquisa, ligados à 

universidades de todo país, sobre relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira. Muitos destes 

núcleos realizam encontros e cursos de extensão para educadores que se mostram propensos a 

conhecer melhor esse campo de pesquisa. Além disso, existem, diversos materiais e sites 

confiáveis disponíveis na internet que podem ajudar os professores a desempenhar um bom 

trabalho. 

Precisamos nos capacitar para planejar projetos interdisciplinares que levem os alunos 

a ter consciência da importância e da influência da cultura africana na sociedade atual e que os 

ajude a construir sua personalidade, seja como afrodescendentes ou não. Temos a 

responsabilidade de incutir em nossos alunos o respeito à diversidade nas características físicas 

e culturais e quebrar preconceitos inerentes à conduta do ser humano. Todavia, só 

conseguiremos desempenhar este papel, de forma eficiente e eficaz, se conhecermos a história 

africana e suas peculiaridades.  

Reafirmo, mais uma vez, que, enquanto educadores, não podemos ficar alheios a essa 

temática, tendo em vista que o Brasil é a segunda maior nação negra do mundo. Não podemos 

nos negar a demonstrar aos alunos o importante papel do negro na história do Brasil, não como 

simples escravizados, mas como um grande contribuinte do multiculturalismo do país.  

Precisamos promover no aluno um autoconhecimento, pois de nada adianta que estes 

apreendam conhecimentos linguísticos, matemáticos, geográficos e científicos se não 

conseguirem se identificar com o meio de vivem. Estes precisam se conhecer como sujeitos, se 

integrar à sociedade para serem capazes de apreender conceitos e poder usá-los para 

transformarem o meio, a sociedade em que estão inseridos.  

Acredito que para formarmos cidadãos ativos e atuantes, precisamos promover em 

nossos alunos o autoconhecimento por meio da construção de sua identidade. E a opinião do 

grupo a respeito do outro, também conta para o processo de construção dessa identidade e, é 

por isso, que discriminação se torna um fator de opressão na formação do ser humano. E, nesse 

contexto, os afrodescendentes, sentem-se isolados e excluídos, pois, de modo geral, veem-se 

obrigados a construir sua identidade a partir de modelos criados pelos não-negros, que, 

normalmente, assumem atitudes e pensamentos diversos dos seus. 

Não há como falarmos em questões de africanidade e etnicidade nas escolas, sem nos 

referirmos a questão da construção da identidade e do autoconhecimento, pois, como bem 

colocado por Martins (2011, p. 02): 
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A criança negra precisa se ver como negra aprender a respeitar a imagem que tem de 

si e ter modelos que confirmem essa expectativa. Sem raízes um povo não constrói 

sua identidade, para o aluno “branco” descendente de europeus é fácil construir sua 

identidade, pois a sociedade produz conhecimentos que respeitam este grupo 

(MARTINS, 2011, p. 02). 

 

 

Importante entendermos isso, pois, muitas vezes, segregamos, discriminamos e até 

eliminamos a identidade negra em nossas salas de aula. 

Acho relevante fazer uma ressalva com relação aos docentes que se dedicam às 

primeiras fases da Educação Básica, pois acredito, que a estes, é imprescindível ter clareza e 

coerência quanto à definição de criança, infância e educação, passando, logicamente, pelo 

conhecimento da história da criança e das modalidades de políticas públicas voltadas para essa 

modalidade escolar, como bem colocado por Santos (2007).  

No que compete à criança afrodescendente é preciso, ainda, um cuidado especial para 

que se promova a esta um processo educativo marcado pelo respeito à diferença étnico-racial, 

como bem nos lembra Romão (2001, p. 20):   

 

Ao olhar para alunos que descendem de africanos, o professor comprometido com o 

combate ao racismo deverá buscar conhecimentos sobre a história e cultura deste 

aluno e de seus antecedentes. E ao fazê-lo, buscar compreender os preconceitos 

embutidos em sua postura, linguagem e prática escolar; reestruturar seu envolvimento 

e se comprometer com a perspectiva multicultural de educação. (ROMÃO, 2001, p. 

20). 

 

 

Apesar dessa luta ser de toda a sociedade, a escola é, talvez, um dos ambientes mais 

importantes para o trato das questões étnico-raciais, por ser este um lugar que promove a 

mudança, onde surgem falas diferentes. A escola é um ambiente de transformação e sendo as 

discriminações étnico-raciais um dilema a ser resolvido devemos nos instrumentalizar para o 

enfrentamento de todo tipo de preconceito que se apropria das falas e atitudes ocorridas no 

espaço escolar.  

Precisamos promover uma educação que prime pelo respeito às diversidades em todos 

os contatos ocorridos em sala de aula ou fora dela. Devemos promover ações interdisciplinares 

que levem os alunos a atitudes de respeito ao outro, não permitindo, de modo algum, reprodução 

de piadas que estigmatizem ou que levem a atitudes pejorativas, como bem colocado por Castro 

(2005). 

O planejamento de ações interdisciplinares pode ser posto em prática com pesquisas 

realizada com os alunos sobre palavras que utilizamos e que tem origem na África. Dar destaque 

para a origem dessas palavras, seus significados e diversos usos em nosso cotidiano. 
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Este tipo de atividade é importante, pois o português que utilizamos no Brasil tem uma 

pronuncia bastante diversa da de Portugal, exatamente, pela influência que o português do 

Brasil tem de línguas africanas, principalmente, do grupo banto, quicongo, quimbundo e 

umbundo. 

Nos ensina Pessoa (2006, p. 67) que 

 

[...] a linguagem popular do Brasil conserva traços marcantes da influência das línguas 

africanas que foram faladas no Brasil. Dentre estas influências, o que mais nos 

sensibiliza são: - a continuidade da pronúncia vocalizada do português antigo na 

modalidade brasileira, afastando-a, portanto, do português moderno de Portugal, de 

pronúncia muito consonantal, e por ser a vogal a parte sonora da palavra, esse fato 

tornou a língua portuguesa no Brasil mais melodiosa; - as línguas africanas 

desconhecem a marca de gênero como temos em português padrão, a/o definindo 

masculino/feminino (menina x menino, por exemplo), o que pode contribuir para 

explicar melhor a instabilidade de gênero dos nomes que por vezes é observada no 

cancioneiro português antigo (minha senhor), na linguagem popular e na fala do 

“preto-velho” (PESSOA, 2006, p. 67). 

 

 

Podemos, ainda, planejar ações interdisciplinares fora das salas de aula, propondo 

visitas pela cidade, bairros, templos religiosos, entre outros locais que se apresentem relevantes. 

No entanto, a promoção deste tipo de atividade precisa ser acompanhada de um trabalho 

sistemático e bem planejado. Seus resultados precisam ser discutidos com o grupo de trabalho 

e demanda um trabalho conjunto entre escola, comunidade e escola. 

A articulação entre as instituições é importante, para que as práticas escolares não se 

mostrem aligeiradas e superficiais, sob pena de se tornarem práticas que apenas cumpram 

exigências oficiais, mas descontextualizadas com a prática e com a realidade. 

Precisamos promover para nossos alunos um currículo interdisciplinar que vá além de 

conteúdos escolares e domínio teórico-metodológico.  

Devemos ter sensibilidade para planejar ações interdisciplinares que valorizem a cultura 

afro-descendente de modo a levar nossos alunos a compreender, positivamente, a importante 

contribuição e presença do negro nos mais variados setores da sociedade, promovendo, dessa 

maneira, o respeito pelas várias etnias. 

Não temos como negar a importante presença e colaboração do povo africano em nossa 

literatura, música, culinária, arquitetura, linguística, e outras formas de expressão. Sofremos, 

ainda, influência na forma de viver, de pensar, de dançar e de rezar do povo africano. E não 

podemos deixar de demonstrar isso a nossos alunos. 

Acredito que possamos planejar e desenvolver trabalhos em sala de aula que 

demonstrem nitidamente o que aconteceu e, ainda, acontece no Brasil: a miscigenação. Somos 
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todos uma mistura de raças. Com isso, a criança poderá começar a observar porque o tom de 

pele dela é diferente da de outra criança.  

Podemos, ainda, levar para nossas salas de aula: roupas, figuras, livros, instrumentos 

musicais, entre outros objetos de origem africana, para demonstramos a nossos alunos que 

muitas das coisas que fazem parte de seu dia a dia é contribuição do povo africano. Essa é uma 

boa oportunidade para pedir aos alunos que pesquisem em livros ou internet a origem desses 

objetos e como foram inseridos na sociedade brasileira. Sem nos esquecermos que questões 

envolvendo a diversidade étnico-racial demandam um olhar diferenciado que leve em 

consideração as especificidades dos alunos no que se trata ao desenvolvimento de sua 

autonomia, diferenciação de si e do outro por meio da socialização.  

Muitas são as estratégias que podem ser utilizadas. Podemos, também, levar nossos 

alunos a pesquisar e a trazer para a sala de aula coisas típicas do povo africano, para, em sala, 

confeccionarmos alguns objetos, fantoches de alguns personagens, brinquedos, painéis e outros. 

Dessa forma, nossos alunos poderão perceber que muitas das coisas que fazem parte de seu dia 

a dia, são parte da cultura africana.  

Após a pesquisa, podemos, ainda, levar nossos alunos a escreverem, um texto coletivo 

sobre a influência do negro em nossa cultura e em nossa história. Podemos, ainda, pedir a eles 

que tragam nome de pessoas negras que foram importantes na história de nosso país e algumas 

que, ainda, hoje, fazem a diferença e trazem sua contribuição para o crescimento do Brasil nos 

dias de hoje. 

Outra atividade interessante, poderia ser o trabalho com os cinco sentidos, 

principalmente, com crianças menores. Neste tipo de atividade, seria proposto às crianças que 

experimentassem alimentos, cheirassem vários produtos diferentes, ouvissem diferentes sons 

do ambiente e outras. Este tipo de atividade pode levar a um importante debate sobre as 

diferenças, pois as crianças seriam levadas a perceber que cada aluno terá uma versão 

“diferente” sobre uma mesma realidade, pois somos todos indivíduos diferentes. 

Este tipo de atividade é importante, pois, diferenciar as diversas situações é um modo 

de se apropriar do mundo, dos conhecimentos e, até mesmo, de si mesmo. Afinal, as pessoas 

não nascem com uma concepção pronta do que é igual ou diferente, feio ou bonito ou mais 

importante ou menos importante socialmente. Estas são concepções que começam a se definir 

nas relações sociais, donde, muitas vezes, se define que o diferente é feio e algo não natural. 

Por isso, temos a responsabilidade educacional, de demonstrar a nossos alunos que a diferença 

é algo natural e que deve ser valorizada. 
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Por fim, vale dizer que acredito que um planejamento interdisciplinar das questões 

étnico-raciais pode promover uma diferença na postura de nossos alunos, enquanto cidadãos, 

tornando-os indivíduos melhores e menos racistas e preconceituosos. Não podemos nos 

esquecer que um de nossos papeis como pedagogo é acreditar na capacidade de nossos alunos 

de falar, de ouvir e de ser ouvido. Afinal, eles são os principais protagonistas do processo 

educacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chego ao fim do estudo com a sensação de dever cumprido. Acredito que as linhas aqui 

esboçadas tenham cumprido seu dever de responder ao questionamento de estudo e de alcançar 

o objetivo proposto.  

Acredito que as linhas aqui tracejadas possam contribuir para uma reflexão sobre a 

prática pedagógica e sobre a valorização de questões que envolvem a diversidade étnico-racial, 

principalmente, nos primeiros níveis de ensino da Educação Básica. 

Posso dizer que para mim, enquanto pedagogo, o tema se mostrou extremamente 

relevante. Consegui me identificar com o tema e entender minha responsabilidade como 

educadora, na tentativa de transformar e auxiliar no desenvolvimento das crianças. Não posso 

dizer que tenho todo o domínio das nuances que envolvem a questão da cultura e história dos 

africanos e afro-brasileiros, tendo em vista que estas são questões históricas que demandam 

estudos cada vez mais aprofundados.  

Todavia, me sinto, após a pesquisa, mais confortável e preparada para tratar deste que é 

um assunto que se mostra tão delicado para muitos educadores. Vejo hoje, que existe a 

possibilidade de buscar meios de integrar minha prática docente a múltiplos olhares e múltiplas 

linguagens sob uma perspectiva de planejamento interdisciplinar.  

Cabe-me a responsabilidade de argumentar sobre questões étnico-raciais, reforçando, 

no dia a dia, o respeito pelas diferenças e pelo outro e demonstrando para meus alunos, por 

meio de planejamentos interdisciplinares bem elaborados, que a importante contribuição do 

povo africano e afro-brasileiro para a cultura e história do povo brasileiro. 

Com a pesquisa, pude perceber que apesar dos grandes avanços que a diversidade 

étnico-racial tem vivenciado no campo da política educacional e na construção da igualdade e 

da equidade, muito ainda precisa ser feito em prol da criança negra nesse país, para que esta 

não continue passando por situações racistas, preconceituosas e discriminatórias. Muitas já 

foram as lutas e conquistas do povo negro em nosso país, mas acredito que esta não seja, apenas, 

a luta de um povo. Esta precisa ser uma luta de todos nós.  

Precisamos nos mostrar cada vez mais ativos na luta anti-racismo, em busca da 

construção de uma democracia que acolha a todos como iguais, como bem afirmado na Carta 

Magna de nosso país. Devemos ajudar a construir uma democracia que assuma a diversidade 

como forma de construção de direitos sociais equânimes, sistemáticos e igualitários. 

Procurei propor neste contexto um trabalho educacional voltado para um planejamento 

interdisciplinar que aponte para uma mudança na realidade que as crianças negras vivem. Ao 
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longo dos capítulos que se seguirem, busquei discutir e contribuir para a elaboração de 

planejamentos interdisciplinares que provoquem mudanças no dia a dia de todos os envolvidos 

no processo educacional. Mudanças não apenas de prática, mas também de atitudes. 

As questões étnico-raciais precisam ser trabalhadas não como uma disciplina e nem 

apenas como um projeto solto e dissociado do contexto escolar. Devemos perpassar estas 

questões por todas as disciplinas de maneira interdisciplinar. O foco deve deixar de ser a 

temática em si, mas sim, um redirecionamento para o processo ensino-aprendizagem do aluno 

como um ser social, culturalmente construído. 

Por fim, gostaria de ressaltar que quando trabalhamos com um público plural, portador 

de características e referenciais civilizatórios diferentes, temos a responsabilidade de sermos 

sensíveis para compreender e tratar as ações e o imaginário de nossos alunos, sempre 

respeitando suas individualidades e características pessoais. Precisamos de sensibilidade e ética 

para articular, entre as disciplinas e os currículos, a educação e as relações étnico-raciais.  
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