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RESUMO 

 

Este trabalho de monografia tem por objetivo propor uma sequência didática de caráter 

interdisciplinar que contribua para a formação e incorporação de uma consciência crítica e 

cidadã a partir da problematização da diáspora africana no ensino de Química, colocando em 

prática, desse modo, a operacionalização da Lei 10.639/2003. A criação da Lei Federal 10.639 

em 09 de janeiro de 2003 é um ponto de partida importante para legitimar a luta de determinadas 

minorias pois altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esta Lei 

estabelece a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas 

escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. Por meio da introdução do ensino 

sobre história e cultura afro-brasileira nas grades curriculares, essa proposta de intervenção 

pedagógica segue a perspectiva da pedagogia crítica e possui caráter interdisciplinar. Apoiada 

na ideia da construção e aplicação de um currículo, a temática da mineração é utilizada como 

ferramenta para uma educação antirracista ao relacionar os saberes tradicionais trazidos pelos 

africanos na época da diáspora moderna africana com o ensino de Química.  

 

Palavras-chave: Lei Federal 10.639/03. Educação antirracista. Ensino de Química. 

Interdisciplinaridade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

This monograph work aims to propose an interdisciplinary didactic sequence that contributes 

to the formation and incorporation of a critical and citizen conscience from the problematization 

of the African diaspora in chemistry teaching, thus putting into practice the operationalization 

of Law 10.639/2003. The creation of Federal Law 10.639 on January 9, 2003 is an important 

starting point for legitimizing the struggle of certain minorities as it amends the Law and 

Guidelines of the Brazilian Educational System (LDB). This Law establishes the obligation to 

teach Afro-Brazilian and African History and Culture in public and private elementary and high 

schools. Through the introduction of teaching on Afro-Brazilian history and culture in the 

curriculum, this proposal for pedagogical intervention follows the perspective of critical 

pedagogy and has an interdisciplinary character. Supported by the idea of building and applying 

a curriculum, mining is used as a tool for anti-racist education by relating the traditional 

knowledge brought by Africans in the time of the modern African diaspora with the teaching 

of chemistry. 

 

Keywords: Federal Law 10.639/03. Anti-racist Education. Chemistry Teaching. 

Interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

 Durante o 9º ano do Ensino Fundamental foi quando tive meu primeiro contato com a 

Química como disciplina. No ano seguinte fui aprovada para estudar no CEFETEQ, unidade 

Maracanã, atual Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, onde cursei de forma integrada o 

técnico em Alimentos. Esta Instituição de Ensino possui uma grande estrutura, contando com 

vários laboratórios e, principalmente, professores qualificados que foram responsáveis por 

aumentar o meu interesse e fascínio pela Química.  

 Ao prestar vestibular para ingressar no Ensino Superior minha primeira opção era o 

curso de Bacharelado em Química e como segunda opção a titulação de Licenciatura, ambos 

na Universidade Federal Fluminense – UFF. Passei para licenciatura, porém tinha intenção de 

realizar a mudança para o Bacharelado. Contudo, no decorrer do curso comecei a perceber que 

a vontade de mudar de curso já não mais existia. Comecei a me apaixonar pela ideia de me 

tornar professora e fazer da educação a minha profissão. A UFF foi capaz de proporcionar a 

oportunidade de participar de dois programas que foram de grande importância para o meu 

desenvolvimento, tanto o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

quanto o Programa Institucional de Residência Pedagógica (PIRP) foram fundamentais para 

reforçar que essa área profissional é a que quero seguir. 

 

1.1 Educação, relações étnico-raciais e seus desafios 

 A sala de aula é como um laboratório para o professor de Química. Mas é também como 

um organismo vivo composto de diversas variáveis, no qual os alunos são mais que objetos de 

estudo, são sujeitos ativos e atuantes na produção do conhecimento. A figura do professor atual 

apresenta diferenças em relação ao imaginário do professor dito tradicional. Anteriormente 

pensado, o professor tradicional era compreendido como o detentor do conhecimento absoluto 

que tinha o papel de transmiti-lo de forma verticalizada. Havia a única preocupação na 

transmissão do conhecimento científico com pouca aplicação ou com aplicação única e 

exclusivamente tecnológica deste conhecimento.  Esta visão do professor tradicional acaba por 

reduzir o papel dos alunos ao colocá-los em posição de passividade, apenas como ouvintes, sem 

qualquer participação ativa no processo de ensino-aprendizagem. 
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 O ensino de ciências, e neste caso o ensino de Química, por vezes tem sido considerado 

desinteressante ou pouco atrativo para os alunos na educação básica. Apesar de possuir um 

campo de conhecimento vasto, com grande potencial exploratório, constantemente a Química 

ensinada nas escolas em sua forma tradicional mantém-se distante da realidade prática do aluno. 

Uma questão desafiadora no ensino de ciências é torná-lo mais próximo desta realidade dos 

estudantes.  

 Acredito que as escolas e instituições de ensino devam ser ambientes libertadores e 

proporcionar a emancipação dos indivíduos. Contudo, quando essas instituições não têm esse 

objetivo em seu projeto político e em suas práticas pedagógicas, podem se tornar ambientes de 

manutenção de sistemas e estruturas opressivas. Como dizem Santos e Schnetzler (2003): 

Educar para a cidadania é preparar o indivíduo para participar em uma sociedade 

democrática e essa participação é desenvolvida à medida em que há uma identidade 

cultural dos indivíduos com as questões que a eles são expostas em discussão. 

(SANTOS;  SCHNETZLER, 2003, p.43) 

 Partindo da ideia de desenvolver o caráter cidadão e apoiado na constituição vigente – 

Constituição de 1988 – dita uma constituição cidadã, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

orientam que o ensino de Química deve contribuir com os alunos de modo que possam “[...] 

julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria 

escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (PCNEM, 1999, 

pg.31). 

 As estruturas educacionais são historicamente construídas para atender as demandas da 

sociedade, sejam elas em âmbito econômico ou político. Os currículos são, por vezes, 

formulados com o objetivo de manutenção e perpetuação das estruturas dominantes. A respeito 

disto, Bourdieu e Passeron afirmam que "o currículo da escola está baseado na cultura 

dominante: ele se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do código cultural 

dominante" (BOURDIEU; PASSERON, 19921, apud SILVA, 1999, p.35). Sendo assim, a 

elaboração de currículos é um ato político, e deste modo faz-se necessário a implementação de 

políticas públicas que visem à diminuição de desigualdades estruturais.  

 Quando se fala de estruturas opressoras e desigualdades no Brasil não há como dissociar 

tais assuntos das questões raciais e de como nossa sociedade ainda apresenta dados alarmantes 

que corroboram com um racismo presente e vivo desde os tempos coloniais até os dias atuais. 

                                                           
1 BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 
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O racismo, segundo Cavallero (2007), pode ser explicado em função de conceitos científicos 

equivocados que acabaram por legitima-lo: 

A construção do racismo atual deriva, em certa medida, das teorias evolucionistas do 

século XIX, que acabaram por influenciar várias áreas do conhecimento, entre elas a 

Biologia e as Ciências Sociais. A ideia de igualdade entre os homens defrontava-se 

com a afirmação da existência de uma hierarquia racial entre os homens, o chamado 

racismo científico (CAVALLERO, 2007, p.29).   

  A ciência foi durante anos utilizada como ferramenta legitimadora do racismo a partir 

de concepções de classificações raciais, e de relações assimétricas entre tais raças.  

Desta forma, segundo Skidmore (2012, apud SANTOS; SILVA, 2018)2 o racismo 

cientifico foi utilizado para validar políticas de embraquecimento: 

A tese do branqueamento baseava-se na presunção da superioridade branca, às vezes 

pelo uso dos eufemismos raças “mais adiantadas” e pelo fato de ficar em aberto a 

questão de ser a inferioridade inata. À suposição, juntavam-se mais duas: Primeiro – 

a população negra diminuiria progressivamente em relação à branca. Segundo – a 

miscigenação produzia “naturalmente” uma população mais clara, em parte porque o 

gene branco era mais forte e em parte porque as pessoas procurassem parceiros mais 

claros [...]. (SKIDMORE, 2012, p. 81). 

 Pensando na ideia de superioridade entre as raças, há um tipo de racismo chamado 

racismo epistemológico, conforme debatido por Martins e Moita (2018). De acordo com as 

autoras, quando é dada voz à apenas um tipo de saber, inviabilizando todas as outras formas e 

produções de conhecimento, cria-se um sistema estrutural de perpetuação de desigualdades, 

conforme explica Santos (1995)3: 

[...] o genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um 

epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham formas de conhecimento 

estranho e eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas 

por práticas sociais e povos estranhos. Mas o epistemicídio foi muito mais vasto que 

o genocídio porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, subordinar, 

marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam ameaçar a expansão 

capitalista ou, durante boa parte do nosso século, a expansão comunista (neste 

domínio tão moderno quanto a capitalista); e também porque ocorreu tanto no espaço 

periférico, extra-europeu e extra-norte-americano do sistema mundial, como no 

                                                           
2 SKIDMORE, T. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2012. 
3 SANTOS, S. Boaventura. Pela Mão de Alice. São Paulo: Cortez Editora, 1995. 
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espaço central europeu e norte-americano, contra os trabalhadores, os índios, os 

negros, as mulheres e as minorias em geral (étnicas, religiosas, sexuais).” (SANTOS, 

1995, p. 328). 

 Considerando que haja um sistema preconceituoso, tradicionalmente caracterizado pela 

produção/manutenção de uma hegemonia epistemológica, é necessário a criação de 

instrumentos institucionais que visem a diminuição de tais desigualdades. Segundo Onofre 

(2008): 

Uma educação antirracista prima pelo respeito à diferença, à diversidade. Ela não pode 

isentar-se do compromisso com os mais necessitados e fragilizados por um sistema 

desumano e preconceituoso. Educar, respeitando as diferenças, requer mais do que o 

cumprimento das obrigações curriculares, exige uma postura ética e valorativa diante 

da cultura dos afrodescendentes, que continuam sofrendo discriminações nos espaços 

escolares (ONOFRE, 2008, p.104)  

  De acordo com Moore (2010), quando se fala do conhecimento e aprendizagem 

cientifica as pautas são voltadas para um conhecimento eurocêntrico. Durante o século XIX o 

ocidente experimentou um grande desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia (CT) 

havendo assim uma supremacia científica eurocentrada. Assim, centros de ciência e tecnologia 

"[...] serviram não apenas para decifrar os enigmas que desafiaram a história, mas também para 

legitimar, de um modo científico, a hegemonia do Ocidente e a supremacia dos brancos" 

(MOORE, 2010, p. 63). Quem constrói a narrativa, assim como a demanda de conhecimento, é 

predominantemente o homem branco. Em um mundo globalizado, quem detém a informação, 

a tecnologia e porque não o conhecimento, se encontra no topo de uma pirâmide de poder. Ao 

pensarmos no processo de dominação no campo epistemológico é necessário que se rompa com 

a ideia central de que há apenas uma forma de conhecimento válido.  

 Neste sentido a criação da Lei 10.639 em 09 de janeiro de 2003 é um ponto de partida 

importante para legitimar a luta de determinadas minorias, pois altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) e passa a introduzir como prática obrigatória o ensino sobre 

história e cultura afro-brasileira nas grades curriculares do ensino fundamental e médio.   

 Etimologicamente falando, a palavra currículo vem do latim curriculum, e um de seus 

significados é "ato de correr, percurso". Sendo assim, um currículo é um trajeto, um percurso 

pelo qual pretende-se seguir. Desta forma a elaboração de um currículo deve ser pensada como 

ferramenta capaz de traçar novos caminhos para a educação e para a sociedade como um todo. 
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Para um projeto de educação que anseie por uma sociedade mais igualitária é necessário educar 

respeitando a diversidade. 

 Pensando em um currículo contra hegemônico, a Lei Federal 10.639/03 foi sancionada 

pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, em seu primeiro mandato. Esta Lei alterou o artigo 

1º. da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passando a vigorar acrescido dos artigos 26-A, 

e 79-B que dispõe:  

Art.  26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§  1º.  O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura   negra   

brasileira   e   o   negro   na   formação   da   sociedade   nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil. 

§ 2º. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

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

de Literatura e História Brasileiras.  

Art.  79-B.  O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como, Dia Nacional 

da Consciência Negra‟. (BRASIL, 1996) 

 A elaboração de tal lei foi um marco na conquista do movimento negro no Brasil. Em 

10 de março de 2008 outro marco importante na educação se estabeleceu. A partir das lutas dos 

movimentos indígenas a Lei de Diretrizes e Bases recebeu nova alteração. A Lei Federal 

11.645/2008 passa a vigorar com as seguintes disposições: 

Art.  26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

§  1º.O  conteúdo  programático  a  que  se  refere  este  artigo  incluirá  diversos 

aspectos  da  história  e  da  cultura  que  caracterizam  a  formação  da  população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África  

e  dos  africanos,  a  luta  dos  negros  e  dos  povos  indígenas  no  Brasil,  a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,  

resgatando  as  suas  contribuições  nas  áreas  social,  econômica  e política, 

pertinentes à história do Brasil. 
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§ 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (BRASIL, 1996) 

 Desta forma, a partir das leis supracitadas foi possível estabelecer obrigatoriedade na 

introdução do ensino de dois grupos étnicos fundamentais para construção do Brasil enquanto 

nação e sociedade. Tais leis são marcos na luta antirracista uma vez que sua aplicação de forma 

efetiva pode contribuir diretamente na diminuição do racismo epistemológico. 

 Penso, contudo, que haja uma dificuldade na aplicação da lei que passa por questões da 

não, ou da pouca instrumentalização dos profissionais de educação. Apesar da Lei 10.639/03 

ter completado dezesseis anos, os profissionais de educação nem sempre são preparados para a 

sua aplicação de forma efetiva, como se pode ler nas Orientações e Ações para Educação das 

Relações Étnico-Raciais:  

A abordagem das questões étnico-raciais na Educação Básica depende muito da 

formação inicial de profissionais da educação. Eles ainda precisam avançar para além 

dos discursos, ou seja, se por um lado, as pesquisas acadêmicas em torno da questão 

racial e educação são necessárias, por outro lado precisam chegar à escola e sala de 

aula, alterando antes os espaços de formação docente. (BRASIL, 2006, p. 128). 

 As instituições de ensino superior precisam estar alinhadas ao propósito de formar 

educadores que estejam preparados para atuar nesta perspectiva. Os educadores necessitam de 

ferramentas que se adequem a este novo pensar a educação. Mas as ferramentas necessárias 

para romper com os paradigmas até então impostos nem sempre são de fácil acesso. Desta 

forma, torna-se um desafio ainda maior a introdução de tais pautas e discussões na educação 

básica. Tendo tal problemática em vista, avalio que as instituições de ensino precisam estar 

preparadas para contribuir com a diminuição da disparidade que existe quanto à produção de 

conhecimento euro-ocidental em relação aos outros conhecimentos. 

 

1.2 Brasil e a construção identitária 

 O Brasil é um país de grande miscigenação. Sua construção possui contribuições de 

povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos.  Este pluralismo cultural está presente em 

nossos traços físicos, em nossos costumes, e tradição, tornando o Brasil um país multicultural 

e multirracial.  



17 

 

 A construção da identidade nacional está diretamente ligada ao período colonial e na 

noção das 3 principais raças – indígenas (nativos da terra), europeus (colonizadores) e africanos 

(escravos). Há disseminada a ideia de uma convivência harmoniosa entre essas três raças, sendo 

este pensamento utilizado como base para o conceito da Democracia Racial. Contudo, é notório 

que não há, de fato, uma igualdade racial no Brasil.  

 Segundo Munanga (2004), o mito da democracia racial é um instrumento utilizado para 

dominação e controle social, uma vez que contribui para a manutenção de um sistema que 

privilegia determinados grupos de indivíduos em detrimento de outros, também utilizado para 

que não haja conflitos entre as diferentes etnias presentes em nossa sociedade. Partindo desta 

ideia, quando não há a percepção de um problema não é requerida solução para o mesmo. Sendo 

assim, a sociedade se mantém na mesma direção, e as desigualdades se perpetuam. Na 

concepção de Munanga (2004):  

[...] lentamente o mito da democracia racial: [...] exalta a ideia de convivência 

harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos, 

permitindo as elites dominantes dissimular as desigualdades e impedindo os membros 

das comunidades não-brancas de terem consciência de seus sutis mecanismos de 

exclusão na qual são vítimas na sociedade. (MUNANGA, 2004, p. 89). 

 Como consequência disso o que ocorre é a construção/manutenção de uma sociedade 

racista. O racismo consiste em um sistema que hierarquiza os grupos raciais, de forma que um 

seja naturalizado como digno de privilégios e direitos sociais frente a outros (GOMES, 2016). 

 Partindo da ideia de uma sociedade assimétrica, comumente representada por uma 

pirâmide, onde a hierarquização é reforçada e naturalizada, levanta-se o questionamento: quem 

são os indivíduos que estão na base dessa pirâmide? 

 Essa é uma pergunta que é, ao mesmo tempo, fácil e difícil de se responder. 

Historicamente há um perfil do grupo social que está na base da pirâmide e enfrenta todos os 

problemas contidos nessa base. Contudo, ninguém gostaria de estar nesse papel, desta forma as 

pessoas tentam, por vezes, se distanciar de tudo o que faz com que estejam enquadradas no 

perfil de base. Para que não haja negação da própria identidade em função dos estigmas 

relacionados à identidade negra é necessário, como diz Souza (1983), um resgate da identidade:  

Ser negro é, além disto, tomar consciência do processo ideológico que, através de um 

discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de descobrimento que o aprisiona 

numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse desta 

consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e 
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que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro 

não é uma condição dada, a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro 

(SOUZA,1983, p. 77) 

 Por essa e outras razões é necessário que haja trabalho de conscientização e um resgate 

da identidade, da cultura, da história e dos saberes de grupos que foram historicamente 

invisibilizados. 

 

1.3 Conhecimento Cientifico X Conhecimento Tradicional 

 Ao longo dos anos as questões que permeiam o campo epistemológico das ciências são 

postas e reproduzidas de formas distorcidas, em relação ao conhecimento científico válido, 

conforme as apropriações atravessadas pelo senso comum. Penso que essas distorções podem 

produzir uma hierarquização do conhecimento. Para Morin (2005) o conhecimento científico 

não faz mais do que provar suas virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os 

outros modos de conhecimento: 

[...]a ciência é impura. A vontade de encontrar uma demarcação nítida e clara da 

ciência pura, de fazer uma decantação, digamos, do científico e do não-científico, é 

uma ideia errônea[...]; [...]a ciência não só contém postulados e themata  não-

científicos, mas que estes são necessários para a constituição do próprio saber 

científico, isto é, que é preciso a não-cientificidade para produzir a cientificidade, do 

mesmo modo que, sem cessar, produzimos vida com a não-vida. (MORIN, 2005, p. 

59) 

 Gil-Perez e colaboradores (2001) elencam alguns pontos e concepções que corroboram 

com noções equivocadas a respeito da ciência e do conhecimento científico: concepção 

empírico-indutivista e ateórica; visão rígida (algorítmica, exata, infalível); visão aproblemática 

e ahistórica (dogmática e fechada); visão exclusivamente analítica; visão acumulativa de 

crescimento linear; visão individualista e elitista; visão imagem descontextualizada e 

socialmente neutra da ciência.  

A objetividade e racionalização foram, no modelo moderno de ciência, usados como 

parâmetros de validação do conhecimento científico. A ciência não segue "o Método Cientifico" 

único e universal, porém ela segue um conjunto de métodos científicos que são sistematizados 

e orientam o trabalho científico. 
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 Ainda sobre as distorções anteriormente descritas, a visão de que a ciência é neutra e 

imparcial é um pouco ilusória: "[...] referimo-nos à visão deformada que transmite uma imagem 

descontextualizada, socialmente neutra da ciência: esquecem-se as complexas relações entre 

ciência, tecnologia, sociedade (CTS)" (GIL-PEREZ et al., 2001, p.133). 

 A ciência é feita por humanos que são frutos do meio. Somos construídos, moldados e 

transformados pelo contexto histórico-social. Assim, a ciência atende às demandas da 

sociedade, e nos resta discutir quem define quais são tais demandas, a quem essas demandas 

atendem, e quem tem a atribuição de validar os conhecimentos. 

 Fazendo um paralelo ao conhecimento científico há um tipo de conhecimento que difere 

desse, o conhecimento popular. Como diz Schwartzman (2008), 

o rompimento da demarcação rígida que se supunha existir entre o conhecimento 

"verdadeiro", científico, e o conhecimento popular, não científico e, por isto mesmo, 

tratado frequentemente como ingênuo ou errôneo. O que hoje sabemos é que nem o 

conhecimento chamado "científico" é tão seguro e verdadeiro assim, nem o 

conhecimento popular é necessariamente errôneo. (SCHWARTZMAN, 2008 p.1) 

 Também chamado e conhecimento local ou conhecimento tradicional, o conhecimento 

popular é responsável por atender as necessidades cotidianas de determinada cultura. Tais 

saberes são geralmente transmitidos de forma oral, de geração em geração. Quando é feita uma 

comparação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, a falta de validação 

científica do último faz com que noções preconceituosas surjam. Assim sendo, o conhecimento 

científico “[...] descredibiliza não somente os conhecimentos alternativos, mas também os 

povos, os grupos sociais, cujas práticas são construídas nesses conhecimentos alternativos” 

(SANTOS, 2007, p. 29).  

No entanto, muitas vezes os conhecimentos tradicionais são acompanhados pela ideia 

de algo não tão valioso, e então não são formalizados, sendo em alguns casos considerados 

como "crendices" ou mitos. Assim sendo, pensando no ambiente escolar e na ideia aqui 

construída de valorização de outros saberes não dominantes, faz-se necessário a valorização 

dos conhecimentos tradicionais em busca da diversidade epistemológica. 
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1.4 Aspectos Interdisciplinares 

 Atualmente tem sido muito debatido que na educação a participação ativa dos alunos é 

essencial, o que vai ao encontro do que diz Paulo freire: "[...] o diálogo é uma exigência 

existencial" (FREIRE, 2005, p. 91). O que está em discussão é que os alunos não são mais 

objetos no processo ensino-aprendizagem e o professor não é mais o sujeito de toda a ação 

educativa. Sendo o diálogo fundamental, a educação deve ser menos verticalizada e o educador 

deve descer da posição de detentor único do saber; "[...] não pode reduzir-se a um ato de 

depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes" (Ibidem).  

Atualmente, com o acesso à tecnologia, os alunos possuem livre acesso à informação, o 

papel do professor é fornecer instrumentos para formação plena do educando. É na mediação 

que o processo ensino-aprendizagem se constrói: “os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo”. (FREIRE,1983, p.79). Os tempos mudaram. Devemos, como 

educadores, acompanhar as mudanças pensando em estratégias que incorporem tais mudanças 

e despertem o interesse dos educandos.  

 Como salienta Morin (2003), nunca se deve perder de vista que somos parte de um todo. 

O ambiente escolar não é uma ilha isolada, a escola faz parte e está inserida na sociedade. 

Fazendo um recorte e olhando apenas para a escola vemos que o próprio ambiente escolar se 

encontra fragmentado. A respeito da noção de disciplina e de sua organização parte-se da ideia 

de que: 

A organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente com a formação 

das universidades modernas; desenvolveu-se, depois, no século XX, com o impulso 

dado à pesquisa científica; isto significa que as disciplinas têm uma história: 

nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento, etc; essa história está inscrita 

na da Universidade, que, por sua vez, está inscrita na história da sociedade; (MORIN, 

2003, p. 105) 

 De acordo com Morin (2003), as formas de organização, os aspectos metodológicos, 

bem como os currículos e os conhecimentos, estão empacotados em disciplinas que não 

dialogam entre si, apesar de muitas delas apresentarem similaridades e complementariedades. 

Por vezes, professores da mesma disciplina não conversam entre si, criando assim uma 

formação de grupos isolados constituídos por docentes, ou seja, "A fronteira disciplinar, sua 

linguagem e seus conceitos próprios vão isolar a disciplina em relação às outras e em relação 

aos problemas que se sobrepõem às disciplinas" (MORIN, 2003, p. 106). 
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 O corpo docente, os profissionais de educação e a sociedade precisam buscar maneiras 

para que as partes trabalhem em conjunto para o funcionamento pleno do organismo com um 

todo, visto que “O parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender o que 

está tecido junto”. (MORIN 2000, p.45). 

 Assim, o modelo de educação que foi utilizado durante muito tempo pautado no binômio 

taylorismo-fordismo não mais se aplica. De acordo com Acacia Zeneida Kuenzer (2002): 

A pedagogia dominante, orgânica às formas de divisão social e técnica do trabalho e 

da sociedade no taylorismo/fordismo, tinha por finalidade atender às demandas de 

educação de trabalhadores e dirigentes a partir de uma clara definição de fronteiras 

entre as ações intelectuais e instrumentais, em decorrência de relações de classe bem 

demarcadas que determinavam o lugar e as atribuições de cada um. (KUENZER, 

2002, p.6) 

 E a respeito da fragmentação curricular Kuenzer ainda afirma: 

 [...] que essa divide o conhecimento em áreas e disciplinas de forma isolada que 

passam a ser tratadas como se fossem autônomas entre si e da prática social concreta, 

a partir da pretensa divisão da consciência sobre a ação, a partir do que a teoria se 

supõe separada da prática; a expressão desta fragmentação é a grade curricular, que 

distribui as diferentes disciplinas com suas cargas horárias por séries e turmas de 

forma aleatória, supondo que a unidade rompida se recupere como consequência 

“natural” das práticas curriculares, ficando por conta do aluno a reconstituição das 

relações que se estabelecem entre os diversos conteúdos disciplinares; (KUENZER, 

2002, p.7-8) 

 A divisão e compartimentalização dos saberes pode criar nos alunos uma noção 

dissociada e distante da realidade social, pois fora de um contexto os conteúdos ministrados 

não se tornam significativos para os alunos, como diz Morin (2003): “Intelectualmente, as 

disciplinas são plenamente justificáveis, desde que preservem um campo de visão que 

reconheça e conceba a existência das ligações e das solidariedades. E mais: só serão plenamente 

justificáveis se não ocultarem realidades globais. (MORIN, 2003, p. 112-113) 

 Aos educadores e educandos é necessário que se transponha a fragmentação desses 

saberes e se rompa com o paradigma de uma educação fordista.  

 Partindo dessas discussões a perspectiva interdisciplinar se aplica, uma vez que dá 

significado aos conteúdos escolares ao flexibilizar os currículos e aplica-los de forma integrada. 

Para Fazenda (2002), a interdisciplinaridade não se restringe apenas à aula no âmbito 
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disciplinar. O pensar interdisciplinar deve ser compreendido de forma integrada às relações 

entre os indivíduos e práticas pedagógicas e também como um processo histórico e cultural: 

[...] interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se. 

Interdisciplinaridade exige um engajamento pessoal de cada um. Todo o indivíduo 

engajado neste processo será, não o aprendiz, mas, na medida em que familiarizar-se 

com as técnicas e quesitos básicos o criador de novas estruturas, novos conteúdos, 

novos métodos, será motor de transformação, ou, o iniciador de uma “feliz liberação”. 

(FAZENDA, 2002, p.56) 

 A partir do exposto, pode-se dizer que a comunicação dos saberes surge sem que haja 

retirada da individualidade e particularidade inerente a cada disciplina. Cria-se na 

interdisciplinaridade uma ponte, uma comunicação entre os diferentes campos e diferentes 

disciplinas.  

 

2  JUSTIFICATIVA 

 

 O Brasil é um país de maioria negra. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, a população autodeclarada negra composta 

por pretos e pardos representa aproximadamente 51% dos brasileiros.  Contudo, essa maioria 

se encontra, muitas vezes, em situações de vulnerabilidade social, econômica e política. 

 A Lei 10.639/2003 é um passo inicial e um marco importante na luta contra o racismo 

epistêmico que nega qualquer tipo de conhecimento que não seja o ocidental, eurocêntrico. Faz-

se necessário que tal lei seja de fato implementada na situação de ensino, e não se torne apenas 

uma lei sem aplicação prática. O presente trabalho se justifica ao introduzir tal temática no 

ensino de ciência. Desta forma, a partir de uma abordagem interdisciplinar, e com uma 

perspectiva de abordagem de educação em Direitos Humanos, este projeto visa proporcionar a 

formação de cidadãos críticos, responsáveis e conscientes de seus papeis em uma sociedade 

mais igualitária.  
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2.1  Objetivo Geral 

 Este trabalho tem por objetivo propor uma sequência didática de caráter interdisciplinar 

que contribua para a formação e incorporação de uma consciência crítica e cidadã a partir da 

problematização da diáspora africana no ensino de Química, colocando em prática, desse modo, 

a operacionalização da Lei 10.639/03. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 Dos objetivos específicos pretende-se: 

- Realizar uma revisão narrativa de literatura, a fim de conhecer os trabalhos que 

envolvem a implementação da Lei referida no Ensino de Química;  

- Selecionar conteúdos químicos que apresentem relação com a cultura africana e seus 

saberes; 

- Problematizar, a partir do tema, o ensino de ciências pautado em um conhecimento 

único e introduzir os conceitos científicos advindos do tema selecionado; 

- Desenvolver uma intervenção pedagógica, de caráter identitário, de acordo com a 

Pedagogia Crítica, abordando o tema Metalurgia; 

- Contribuir para despertar na comunidade docente um maior interesse na implementação 

efetiva da Lei 10.639/03 e analisar/repensar a questão curricular. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 O presente trabalho busca inicialmente a realização de um movimento investigativo de 

revisão da literatura referente à aplicação e implementação da Lei 10.639/03 no campo de 

ensino das Ciências da Natureza, em específico da disciplina de Química. Esta pesquisa tem 

por objetivo realizar uma busca, identificação e análise sobre as principais contribuições 

presentes na literatura a respeito do tema citado.  

 A revisão bibliográfica foi realizada em bases de periódicos nacionais e encontra-se 

delimitada entre os anos de 2003 até 2019. Tal delimitação temporal foi feita a partir da data 

em que foi promulgada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva a Lei 10.639/2003 quando há 

uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) tornando obrigatória a incorporação e 

inclusão nos currículos da Rede de Ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileira.  

 A revisão bibliográfica aqui descrita apresenta um caráter qualitativo e se caracteriza 

por ser uma revisão narrativa de literatura (RNL). Caracteriza-se por tomar como base alguns 

trabalhos e fontes que são julgados mais relevantes para o trabalho em questão. Intenta trazer 

uma atualização do objeto de estudo. 

 Para iniciar a revisão houve o levantamento de um questionamento que fosse capaz de 

orientar a busca pelos trabalhos em torno do tema. A questão norteadora para a pesquisa e 

utilizada como critério de avalição da relevância dos trabalhos encontrados em relação ao 

objetivo deste trabalho de conclusão de curso (TCC) é: "O que a literatura específica traz como 

proposta de contribuição para a efetivação da Lei Federal 10.639/03 no ensino de Química?" 

 Para a pesquisa bibliográfica utilizou-se a plataforma Google Acadêmico. Os critérios 

e protocolos adotados para a escolha dos artigos nesta pesquisa foram a utilização dos 

descritores << lei 10.639, ensino de química>> para levantamento dos artigos; realização de 

uma delimitação temporal entre o período de 2003 – 2019. 

 Realizou-se uma triagem a partir da leitura dos títulos dos artigos, para a seleção do 

material que de fato se enquadrasse no cerne deste trabalho. Após a filtragem do material pelo 

título, foi realizada a leitura de seus resumos e a partir de então mais uma filtragem se 

estabeleceu. Em um primeiro momento levou-se em consideração os trabalhos que englobavam 

a aplicação da Lei Federal 10.639/03 no campo das Ciência da Natureza. Contudo para a 

realização de uma análise mais aprofundada foram considerados os trabalhos em que a temática 

estivesse associada ao ensino específico de Química, chegou-se assim à escolha de 27 trabalhos 
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dispostos na tabela 01. Vale ressaltar que não foram utilizados trabalhos de dissertação nessa 

revisão. 

Tabela 01: Trabalhos encontrados na literatura sobre a Lei 10.639/03 e o ensino de Química 

Identificação/Título Autor(es) Local/Ano de Publicação 

T1 

 

Ogum, o orixá do ferro, no Ensino 

de Química através da Lei 

Federal 10.639/03 

 

RODRIGUES FILHO, G..; 

MOREIRA, P.F.S.D; FUSCONI, 

R.; PINHEIRO, J.S. 

V Seminário de Racismo e 

Educação e IV Seminário de 

Gênero, Raça e Etnia / (2009) 

 

T2 Desvendando a Anemia 

Falciforme – uma proposta lúdica 

para aplicação da Lei Federal 

10.639/03 

MOREIRA, P.F.S.D; SILVA, 

D.; AMAURO, N. Q.; 

RODRIGUES FILHO, G. 

 

Anais do V Seminário de 

Racismo e Educação e IV 

Seminário de Gênero, Raça e 

Etnia / (2010) 

T3 A Bioquímica do Candomblé – 

Possibilidades Didáticas de 

Aplicação da Lei Federal 

10639/03 

MOREIRA, P.F.S.D; 

RODRIGUES FILHO, G.; 

FUSCONI, R.; JACOBUCCI, 

D.F.C. 

Química Nova na Escola 

(QNEsc)/ (2011) 

T4 Poesia de António Gedeão e a 

Formação de Professores de 

Química 

SILVA, C.S.da Química Nova na Escola 

(QNEsc)/ (2011) 

T5 Biodiesel e biodendê: aplicação 

da lei 10.639 no ensino de 

química 

SILVA, J.P.; CAMARGO, 

M.J.R.; MOREIRA, M.B.; 

ALVINO, A.C.B.; OLIVEIRA, 

L.A.; BASTOS, M.A.; LIMA, 

G.L.M.; BENITE, C.R.M.; 

BENITE, A.M.C.  

13º Simpósio Brasileiro de 

Educação Química / (2015) 

T6 Ferro, ferreiros e forja: 

O ensino de química pela 

Lei nº 10.639/03 

BENITE, A.M.C.; SILVA, J.P.; 

ALVINO, A.C.B.  

Educação em Foco / (2016) 

T7 Química Experimental e a lei 

10639/03: Inserção da História e 

Cultura da África e afro-brasileira 

no ensino de química 

ALVINO, A.C.B.; MOREIRA, 

G.L.M.; SILVA, J.P.; MOURA, 

A.G.S.; FAUSTINO, G.A.A.; 

BASTOS, M.A.; BENITE, 

A.M.C. 

 

XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química / (2016) 

T8 Sobre o apartheid e a platina: uma 

experiência na implementação da 

lei 10.639/03 no currículo da 

química 

SILVA, J.P.; FAUSTINO, 

G.A.A.; ALVINO, A.C.B.; 

BASTOS, M.A.; MOURA, 

A.G.S.; LIMA, G.L.M.; SILVA, 

XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química/ (2016) 



26 

 

A.G.; FERNANDES, F.S.; 

BENITE, A.M.C.; BENITE, 

C.R.M. 

T9 Tendências atuais da pesquisa em 

ensino de história e cultura afro-

brasileira no ensino de química 

MARQUEZ, S.C.; PINHEIRO, 

J.S.; SANTOS, E.S.; SILVA, 

R.M.G. 

 

XVIII Encontro Nacional de 

Ensino de Química/ (2016) 

T10 Ensino de Química e a Ciência de 

Matriz Africana: Uma Discussão 

Sobre as Propriedades Metálicas 

BENITE, A.M.C.; BASTOS, 

M.A.; CAMARGO, M.J.R.; 

VARGAS, R.N.; LIMA, G.L.M.; 

BENITE, C.R.M. 

Química Nova na Escola 

(QNEsc) / (2017) 

T11 Por uma produção de ciência 

negra: experiências nos 

currículos de química, física, 

matemática, biologia e 

tecnologias 

BENITE, A.M.C.; AMAURO, 

N.Q. 

Revista ABPN / (2017) 

T12 Africanidades em ensino de 

química: uma experiência no 

contexto da produção de 

biocombustíveis e aquecimento 

global 

ALVINO, A.C.B.; BENITE, 

A.M.C.; 

Revista ABPN / (2017) 

T13 Tem dendê, tem axé, tem 

química: Sobre história e cultura 

africana e afro-brasileira no 

ensino de química 

SILVA, J.P.; ALVINO, A.C.B.; 

SANTOS, M.A.; SANTOS, 

V.L.; BENITE, A.M.C.; 

Química Nova na Escola 

(QNEsc) / (2017) 

T14 Os desdobramentos da lei 

10.639/03 no ensino de química: 

Uma abordagem étnico-racial 

SILVA, R.T.; SOUSA, D.F.C.; 

COSTA, M.M.; SILVA, R.R.B.; 

ALMEIDA, E.S.A. 

IV Congresso Nacional de 

Educação – CONEDU / 

(2017) 

T15 A química do café e a lei 

10.639/03: uma atividade prática 

de extração da cafeína a partir de 

produtos naturais 

BASTOS, M.A.; AMAURO, 

N.Q.; BENITE, A.M.C. 

 

Revista ABPN / (2017) 

T16 Cultura africana e ensino de 

química: estudo sobre a formação 

docente 

BASTOS, M.A.; BENITE, 

A.M.C. 

 

Revista ABPN / (2017) 

T17 Educação química e direitos 

humanos: o átomo e o genocídio 

do povo negro, ambos invisíveis? 

BORGES, E.R.; PINHEIRO, 

B.C.S. 

 

Revista ABPN / (2017) 
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T18 Ouro, níquel, congos e a diáspora 

africana em goiás: a lei 10639 no 

ensino de química 

SILVA, J.P.; BENITE, A.M.C. 

 

Revista ABPN / (2017) 

T19 A análise da canção “Francisco 

de oxum” para abordagem em 

educação das relações 

étnicoraciais no ensino de 

química 

SILVA, C.R.F.; LIMA, G.A.; 

MARINGOLO, C.C.B. 

 

X Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores Negros – 

COPENE / (2018) 

T20 A África como tema para o ensino 

de metais: uma proposta de 

atividade lúdica com narrativas 

do Pantera Negra 

SILVA, C.R.F.; LIMA, G.A.; 

ALVARENGA, M.A.F.M.; 

REZENDE, D.B. 

 

 

Revista eletrônica Ludus 

Scientiae - RELuS / (2018) 

T21 Lei federal 10.639/03 e o ensino 

de química: um 

Levantamento sobre a sua 

efetividade nas salas de 

Aula do estado do rio de janeiro 

HEIDELMANN, S.P.; SILVA, 

J.F.M. 

 

Revista de Educação, Ciências 

e Matemática / (2018) 

T22 Perspectivas de uma educação 

antirracista – sankofa e o ensino 

de química 

SANTOS, V.L.L.; BENITE, 

A.M.C. 

 

Revista ABPN  / (2018) 

T23 Arte na Educação Para as 

Relações Étnico-raciais: 

Um Diálogo com o Ensino de 

Química 

SILVA, E.M.S.; FRANCISCO 

JUNIOR, W.E. 

Química Nova na Escola 

(QNEsc) / (2018) 

T24 Produções científicas do antigo 

Egito: um diálogo sobre Química, 

cerveja, negritude e outras coisas 

mais 

SILVA, L.H.; PINHEIRO, 

B.C.S. 

 

Revista Debates em Ensino de 

Química / (2018) 

T25 A Cultura Afro-Brasileira no 

Ensino de Química: A 

Interdisciplinaridade da Química 

e a História da Cana-de-Açúcar 

GONZAGA, R.T.; 

SANTANDER, M.A.; 

REGIANI, A.M. 

 

Química Nova na Escola 

(QNEsc) / (2019) 

T26 Dai-me agô (licença) para falar de 

saberes tradicionais de matriz 

africana no ensino de química 

BENITE, A.M.C.; FAUSTINO, 

G.A.A.; SILVA, J.P.; BENITE, 

C.R.M. 

Química Nova / (2019) 

T27 Do Ferreiro a Magnetita: o Vídeo 

Educativo como Alternativa para 

a Implementação da Lei 

10.639/03 

CAMARGO, M.J.R.; VARGAS, 

R.N.; SILVA, J.P.; BENITE, 

C.R.M.; BENITE, A.M.C. 

 

Química Nova na Escola 

(QNEsc) / (2019) 
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 A partir dos artigos encontrados realizou-se uma seleção final onde foram apenas 

considerados os trabalhos que contivessem os "metais" como temática central. Essa última 

seleção de artigos se deve ao fato da proposta de sequência didática deste trabalho de conclusão 

de curso abordar o tema da metalurgia. Dentro dos critérios estabelecidos foram encontrados 

somente 8 artigos com tal temática na aplicação da História e Cultura Afro-brasileira no Ensino 

de Química. Tais artigos estão dispostos na tabela 02, abaixo. 

Tabela 02: Artigos que abordam a mineração como temática para aplicação da Lei 10639 

Identificação/Título Resumo dos Autores 

A1 "Ogum, o orixá do ferro, no 

Ensino de Química através da 

Lei Federal 10.639/03." 

 

(RODRIGUES FILHO, G..; 

MOREIRA, P.F.S.D; 

FUSCONI, R.; PINHEIRO, 

J.S.) 

 

"O presente trabalho trata do apontamento de possibilidades para a 

implementação da lei federal 10.639/03 no ensino de Química. Desta 

maneira retrata-se a mitologia de Ogum, o Orixá do Ferro, e o ensino de 

Química na graduação com base na metalurgia do elemento químico 

Ferro. Procuramos mostrar as relações da Mitologia de Ogum com o 

desenvolvimento da Metalurgia, partindo da base de que Ogum entregou 

à humanidade o segredo da forja do ferro. Desse modo, conceitos como, 

por exemplo, dureza, maleabilidade dos metais, estabilidade nuclear, 

corrosão, etc. podem ser trabalhados no ensino de Química a partir de 

elementos da cultura afro-brasileira". 

A2 "Ferro, ferreiros e forja: 

O ensino de química pela Lei 

nº 10.639/03." 

 

(BENITE, A.M.C.; SILVA, 

J.P.; ALVINO, A.C.B.) 

"Neste trabalho, discutimos as relações entre a ciência/ química, o 

trabalho, o surgimento e a manutenção das sociedades e como estas 

afetam a química que ensinamos na escola: a histórica e 

descontextualizada. Admitimos a negação e a invisibilidade de um 

passado em ciência e tecnologia dos povos africanos e da diáspora e 

apresentamos uma proposta de ensino de química descolonizada a partir 

do reconhecimento do hibridismo da sociedade brasileira multirracial. 

Nossos resultados denunciam a rigidez do currículo, o empobrecimento 

de seu caráter conteudista e a necessidade de dialogar com a cultura e a 

história africana e afro-brasileira como instrumento de articulação deste 

currículo. Utilizamos o contexto da transformação da matéria – o ferro, 

pela causa motriz – os ferreiros, por meio do trabalho – a forja, para 

romper com a epistemologia curricular e apresentar a ciência/química de 

matriz africana". 

A3 "Sobre o apartheid e a platina: 

uma experiência na 

implementação da lei 

10.639/03 no currículo da 

química" 

 

"Neste trabalho apresentamos estudos de currículo sob a ótica do 

Apartheid na África do Sul sobre o qual se desenvolveu uma intervenção 

pedagógica (IP) em aula de química em ensino superior. O contexto da 

IP foi à discussão sobre o filme “Sarafina” e os metais platínicos. Nossos 

resultados demonstram que a IP pode ser uma alternativa para a 

implementação da lei 10.639/03 no ensino de química". 
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(SILVA, J.P.; FAUSTINO, 

G.A.A.; ALVINO, A.C.B.; 

BASTOS, M.A.; MOURA, 

A.G.S.; LIMA, G.L.M.; 

SILVA, A.G.; FERNANDES, 

F.S.; BENITE, A.M.C.; 

BENITE, C.R.M.) 

A4 "Ensino de Química e a 

Ciência de Matriz Africana: 

Uma Discussão Sobre as 

Propriedades Metálicas" 

 

(BENITE, A.M.C.; BASTOS, 

M.A.; CAMARGO, M.J.R.; 

VARGAS, R.N.; LIMA, 

G.L.M.; BENITE, C.R.M.) 

"Este trabalho analisa extratos de discursos gravados em áudio e vídeo e 

transcritos em 492 turnos de uma intervenção pedagógica (IP) no ensino 

de química, envolvendo discussão com alunos sobre racismo, as raízes 

históricas do racismo no Brasil a partir da diáspora africana e os 

conceitos envolvidos no estudo das propriedades dos metais, 

contribuindo para a implementação da lei 10.639/03 no ensino de 

Química. A contextualização da IP foi realizada por meio de recurso 

imagético sobre o racismo no Brasil. Os resultados mostraram que os 

alunos se apropriaram dos conceitos explorados na IP que se caracterizou 

como uma possibilidade de ensinar a partir da ciência de matriz africana 

e desconstruir a visão de ciência hegemônica: branca, europeia, 

masculina e de laboratório". 

A5 "Ouro, Níquel, Congos e a 

Diáspora Africana em Goiás: 

a Lei 10639 no Ensino de 

Química" 

 

(SILVA, J.P.; BENITE, 

A.M.C.) 

"A proposta dessa pesquisa é apresentar os legados culturais deixados 

pelos/as e negros/as que tiveram a sua mão de obra especializada e 

escravizada nos garimpos de ouro quando do surgimento do atual estado 

de Goiás e em particular a cidade de Niquelândia. Esses/as negros/as 

quando chegam aqui, como em toda a diáspora, reinventam um novo 

mundo, criam uma identidade partilhada a todos os membros da 

comunidade, definindo, aprofundando, e fortalecendo seus vínculos uns 

com os outros e com sua ancestralidade. E uma das maneiras de se fazer 

essa ressignificação é através das Congadas. Assim apresentamos uma 

pesquisa, com vistas a implementação da lei 10.639/03 no ensino de 

química onde contextualizamos o legado cultural deixado pelo/a negro/a 

africano/a e seus descendentes na cidade de Niquelânida e a extração de 

níquel, descoberto após a decadência do ouro, naquela cidade". 

A6 

 

"A análise da canção 

“Francisco de Oxum” para 

abordagem em educação das 

relações étnico raciais no 

ensino de química" 

 

"A obrigatoriedade da inserção da História e cultura africana, afro-

brasileira e indígena pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008 é um marco 

para as lutas empreendidas historicamente por movimentos sociais 

antirracistas que se viam excluídos do projeto pedagógico curricular 

nacional. Nesse sentido, o presente trabalho propõe a inserção da cultura 

afro-brasileira no ensino de Química por meio da articulação 

interdisciplinar Arte e Ciências de modo a possibilitar uma reflexão 

sobre a constituição dos saberes trazidos ao Brasil pelos africanos 
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(SILVA, C.R.F.; LIMA, 

G.A.; MARINGOLO, 

C.C.B.) 

escravizados e que estão materializados nas manifestações religiosas 

afro-brasileiras contribuindo, assim, para o reconhecimento daqueles/as 

que foram invisibilizados e oprimidos, mas que foram agentes ativos no 

processo de construção do Brasil". 

A7 "A África como tema para o 

ensino de metais: uma 

proposta de atividade lúdica 

com narrativas do Pantera 

Negra" 

 

(SILVA, C.R.F.; LIMA, 

G.A.; ALVARENGA, 

M.A.F.M.; REZENDE, D.B.) 

 

"Tendo como norte a formação de jovens preparados para o mundo atual, 

um dos princípios para a organização do ensino de Ciências da Natureza 

é a seleção de conteúdos que sejam abordados a partir do plano concreto. 

Nessa perspectiva, o currículo do Estado de São Paulo seleciona para o 

6º ano do Ensino Fundamental as relações entre propriedades dos 

materiais e seus usos no cotidiano e no sistema produtivo. O objetivo 

deste trabalho é apresentar uma leitura da s histórias em quadrinhos e do 

filme Pantera Negra que possibilite o planejamento de atividades lúdicas 

para o conteúdo metal. Essa proposta está ancorada nas diretrizes da lei 

10.639/2003, uma vez que a abordagem dos metais poderá ser realizada 

a partir de África. As referidas obras também têm como potencialidade 

permitir a discussão de gênero nas Ciências. Dessa forma conclui-se que 

as respectivas obras se configuram uma interessante atividade lúdica 

para introduzir conceitos de Química no Ensino Fundamental". 

A8 "Do Ferreiro a Magnetita: o 

Vídeo Educativo como 

Alternativa para a 

Implementação da Lei 

10.639/03" 

 

(CAMARGO, M.J.R.; 

VARGAS, R.N.; SILVA, 

J.P.; BENITE, C.R.M.; 

BENITE, A.M.C.) 

"O uso de recursos fílmicos na sala de aula no ensino de ciências tem 

sido objeto de muitos estudos, isso se deve à popularização dessas 

tecnologias no cotidiano de alunos e professores. Logo, pensar em 

recursos didáticos que se utilizem destas no ensino de química tem se 

tornado cada vez mais uma preocupação entre nós professores e 

professoras de química. Apresentamos, aqui, o design, planejamento e 

desenvolvimento de um vídeo educativo que pode ser utilizado para a 

implementação da lei 10.639/03 no ensino de química. Ainda 

apresentamos uma proposta de utilização do vídeo em sala de aula de 

química. Utilizamos elementos da diáspora africana no Brasil de modo a 

valorizar a técnica e os saberes africanos da forja do ferro com o intuito 

de que a comunidade negra, maioria no Brasil, se veja representada no 

desenvolvimento da ciência. Os conceitos químicos abordados nesta 

iniciativa foram: propriedades metálicas, os óxidos e substâncias 

magnéticas". 

 

 Os artigos 8 artigos selecionados (A1 – A8) passaram por uma leitura cuidadosa e 

análise dos mesmos. Destaca-se a importância do coletivo CIATA4 do Laboratório de Pesquisa 

                                                           
4 Coletivo CIATA – Grupo de Estudos sobre a Descolonização do Currículo de Ciências. 
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em Educação em Química e Inclusão (LPEQI5) da Universidade Federal de Goiás (UFG) na 

produção de material pertinente ao assunto.  

 É válido destacar nomes como Juvan P. da Silva6, Anna M. C. Benite7, Claudio R. M. 

Benite8.  Dos 8 artigos selecionados Anna M.C. Benite possui coautoria em 5 deles, Juvan P. 

da Silva em 4, e Cláudio R. M. Benite em 3. 

 Em "Ogum, o orixá do ferro, no Ensino de Química através da Lei Federal 10.639/03" 

(artigo  A1) é tratado o conhecimento e ancestralidade no desenvolvimento da metalurgia do 

Ferro por meio da religiosidade em relação ao Mito de Ogum, Orixá do Ferro. Os autores 

procuraram mostrar as relações da Mitologia Africana com o desenvolvimento da Metalurgia, 

e a partir disso introduzir os conceitos de dureza, maleabilidade dos metais, estabilidade 

nuclear, corrosão, etc. A proposta encontra-se aplicada no Ensino de Química de nível Superior. 

 No artigo A2 – " Ferro, ferreiros e forja: O ensino de química pela Lei nº 10.639/03" - 

os autores iniciam fazendo um panorama a respeito do racismo, do que é ensinado na escola, 

faz um questionamento acerca do "universalismo" científico, e introduz a Lei 10639/03. A 

metodologia aplicada caracteriza-se por uma pesquisa participante (PP) desenvolvida em um 

curso de Ensino Superior durante um período total de 32 horas/aula semestral. Do caminho 

metodológico o trabalho foi dividido em 4 momentos sintetizados a seguir: 

 1º momento: entendimento da constituição identitária dos sujeitos da investigação; 

 2º momento: apresentação e discussão dos saberes tecnológicos africanos em torno da 

                                                           
5 Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão - LPEQI, criado em 2006, instalado no Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás. Promove encontros entre professor formador, aluno de graduação e 

pós-graduação e professores da Educação Básica, num processo reflexivo, visando a construção coletiva do 

conhecimento no âmbito da Educação Inclusiva 
6 Doutorando em Química pela UFG. Bacharel e Mestre em Química pela UFG (2005). Paralelamente ao 

doutorado, fez a complementação em Licenciatura em Química onde desenvolveu pesquisas na área de cultura e 

história africana no ensino de ciências/química.  Membro   do   coletivo   CIATA – Grupo de Estudos sobre a 

Descolonização do Currículo de Ciências; de   professores, estudantes e pesquisadores negros do Laboratório de 

Pesquisa em Educação Química e Inclusão (LPEQI) do IQ/UFG. 

 
7 Doutora e Mestre em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2005), licenciada em Química 

em Química – UFRJ (1998). Professora associada e Coordenadora do PIBID QUÍMICA da Universidade Federal 

de Goiás.  Coordenadora do LPEQI (2006) onde instituiu em 2009 o Coletivo CIATA. Ativista do Grupo de 

Mulheres Negras Dandara no Cerrado. Coordenadora da Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisas em Educação 

Inclusiva – RPEI. Atuação com foco em cultura e história africana no ensino de ciências, ensino de ciências de 

matriz africana e da diáspora, cibercultura na educação inclusiva e políticas de ações afirmativas. 

 
8 Licenciado em Química, Mestre em Educação em Ciências e Matemática e Doutor em Química pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Docente do Instituto de Química Universidade Federal de Goiás (UFG) e integrante do 

Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão (LPEQI-UFG).  
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temática da mineração no Brasil Colônia; 3º momento: discussão sobre o processo de forja e 

relação entre os saberes africanos e as transformações químicas; 4º momento: caracterização de 

um material ferrimagnético por meio de experimentação. 

 Nesse trabalho (A2), a intervenção Pedagógica intitulada "Transformações Químicas e 

os Saberes Tecnológicos dos Ferreiros Africanos" abordou os conteúdos sobre transformações 

químicas, reações de óxido redução, corrosão, separação de misturas, a partir do papel do 

ferreiro africano no Brasil Colônia.   

 No trabalho "Sobre o apartheid e a platina: uma experiência na implementação da lei 

10.639/03 no currículo da química" (artigo A3) foi realizada uma IP em aulas de Química do 

Ensino Superior. A IP foi dividida em 3 momentos. Durante o primeiro momento houve a 

utilização o recurso do vídeo com a reprodução do filme "Sarafina! O Som da Liberdade." 

(1992).  É realizada uma analogia entre questões curriculares e o regime do Apartheid – 

questões segregacionistas encontram-se implícitas. Por fim, a Química é abordada a partir da 

extração e comercialização de metais platínicos, como platina (Pt) e paládio (Pd), no continente 

africano, e suas implicações. Não há, porém, uma explicitação na forma de abordagem dos 

conteúdos durante a IP.  

 Já no artigo "Ensino de Química e a Ciência de Matriz Africana: Uma Discussão Sobre 

as Propriedades Metálicas" (artigo A4) é realizada inicialmente uma introdução à questão racial 

no Brasil e na Educação. Para tal utilizam-se de dados oficiais que confirmam que a raça/cor é 

um parâmetro discriminatório presente em diversos setores da sociedade, entre eles saúde e 

educação. Este último passa então a ser discutido e os autores trazem à pauta a questão do 

Ensino de Matriz Africana em Ciências. A IP intitulada “Balanceamento de reações químicas: 

uma discussão a partir da diáspora africana” se deu por meio de uma pesquisa participante a 

partir da contextualização do tema sobre propriedades metálicas. Diferente de A1, A2 e A3, 

este trabalho foi realizado em uma turma da educação básica – 12 alunos de uma turma do 9º 

ano do ensino fundamental da rede pública de Goiânia. A metodologia de aplicação seguiu 4 

momentos: 1º momento: utilização de dados oficiais que para discutir o racismo no Brasil e a 

marginalização da comunidade negra; 2º momento: influência da diáspora africana da 

constituição da sociedade brasileira; 3º momento: apresentação de uma imagem representativa 

do Brasil no chamado Ciclo do Ouro. Discussão sobre os processos químicos envolvidos, as 

propriedades metálicas, o elemento ouro (Au), mistura e separação de misturas; 4º momento: 

conceituação de reação química, Lei Ponderais, estequiometria.   
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 O artigo A5 – “Ouro, Níquel, Congos e a Diáspora Africana em Goiás: a Lei 10639 no 

Ensino de Química” - traz um resgate cultural, mais especificamente das Congadas, trazido 

pelos negros africanos durante o período da mineração do ouro na antiga Capitania de Goiás, 

atual Goiás e Tocantins. Caracterizou-se por ser uma pesquisa participante com duração de 

64horas/semestre em diferentes cursos de graduação de um IES do Estado de Goiás. É 

apresentada uma contextualização com o legado cultural deixado pelos negros africanos e seus 

descendentes na cidade de Niquelândia e a extração de níquel, descoberto após a decadência do 

ouro, naquela cidade. A realização foi feita por meio da introdução de uma disciplina intitulada 

"Ensino de Química, Identidade, e Cultura Afro-brasileira" tendo como ementa: A arqueologia 

da África e suas técnicas.  Processos de datação.  Elementos da diáspora africana no Brasil e 

o ensino de química. A química do ferro e o papel do ferreiro africano nas sociedades centro-

africanas e no Brasil colônia. A química do dendê e a sua importância nas religiões de matriz 

africana e na culinária afro-brasileira. Abordagem etnobotânica acerca de plantas utilizadas 

nas religiões de matriz africana.  Produção de diamantes e metais nobres em alguns países do 

continente africano e suas implicações nas guerras civis em África. 

 Já o artigo A6 – “A análise da canção Francisco de Oxum para abordagem em educação 

das relações étnico-raciais no ensino de química” – traz uma proposta de ensino de ciências por 

meio da articulação interdisciplinar entre Arte e Química. A interpretação da letra da canção 

"Francisco de Oxum" faz menção aos saberes e religiosidade vindos da África. Nos versos da 

canção o tema da mineração é observado. Durante a proposta descrita os autores sugerem a 

abordagem de trabalhar os conteúdos químicos a partir das características e propriedades dos 

metais por meio de uma generalização do ouro, destacando a importância econômica de metais 

preciosos, as técnicas da extração desses metais, considerando os saberes e conhecimentos 

trazidos pelos africanos escravizados e sua importância na construção do Brasil colonial bem 

como as implicações ambientais e sociais envolvidas nesse processo. 

 Em "A África como tema para o ensino de metais: uma proposta de atividade lúdica 

com narrativas do Pantera Negra" (Artigo A7), há uma análise inicial sobre o currículo do 

Estado de São Paulo e a possibilidade de implementação da temática afro-brasileira e/ou 

africana no ensino de química por meio de atividades lúdicas como filme e as histórias em 

quadrinhos (HQs) do Pantera Negra. A proposta também apresenta interdisciplinaridade ao 

relacionar Arte e Química. O afro-futurismo está presente no universo do Pantera Negra. Além 

disso, faz-se um paralelo entre ficção e realidade onde é utilizado o Vibranium – um metal 

fictício – para analogia às tecnologias de manipulação de materiais metálicos. Dos conteúdos 
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químicos os autores não especificam, mas deixam claro que a temática pode ser abordada para 

o desenvolvimento dos conteúdos e habilidades sugeridos no eixo temático Ciência e 

Tecnologia, nos subtemas: Materiais do cotidiano e no sistema produtivo; Constituição, 

interações e transformações dos materiais; Usos tecnológicos das radiações – previstos no 

currículo oficial do Estado de São Paulo. Por fim, outro ponto passível de destaque é a discussão 

de gênero que é feita em relação ao perfil do cientista.  

 Em "Do Ferreiro à Magnetita: o Vídeo Educativo como Alternativa para a 

Implementação da Lei 10.639/03" (artigo A8) é realizada uma abordagem histórico-cultural em 

torno dos conceitos químicos de transformação da matéria e propriedades dos óxidos. É feita a 

utilização de vídeos como recurso didático para o aprimoramento da experiência pedagógica. 

Nesta IP foi produzido pelo coletivo CIATA um vídeo intitulado "Do Ferreiro à Magnetita" 

com um estudo de reações de oxirredução envolvendo compostos de ferro e suas propriedades, 

abordando aspectos femenológicos, representacionais e teóricos. O vídeo permite discussão 

sobre papel dos ferreiros como fundamentais para o desenvolvimento de técnicas e tecnologias 

em África, a partir de conteúdos presentes no ensino de química, como o ferro e suas 

propriedades físicas e químicas, materiais magnéticos, como a magnetita e aspectos 

microscópicos destes. 

 Ao ler e refletir sobre os artigos mencionados é possível perceber que todos iniciam, 

com uma problematização ao redor do currículo vigente.  Mesmo que de forma implícita há um 

questionamento da realidade de um paradigma de ciência moderna, neutra e universalista. Ao 

se voltar para esses questionamentos pensa-se em um novo modelo que é introduzido pela 

incorporação de medidas como a implementação da Lei Federal 10639/03. 

 Os trabalhos A1, A2, A3, e A5 não apresentam propostas para aplicação no Ensino 

Médio. Suas intervenções foram inicialmente pensadas e aplicadas em Instituições de Ensino 

Superior (IES). Já os artigos A4, A6, A7 e A8 trazem implementações para a educação básica 

de ensino. Há, porém, possibilidade de utilização de todas as intervenções para a educação 

básica desde que sejam feitos alguns ajustes.  

  Após esta pesquisa na literatura, a partir dos descritores utilizados, é possível constatar 

que não foi encontrado um grande número de trabalhos que envolvam a temática aqui discutida. 

Desta forma, para que essa Lei que expressa anseios e representa uma conquista da comunidade 

afrodescendente no Brasil seja aplicada, é necessário que haja uma articulação entre essa 

temática e o que é ensinado nos cursos de graduação, em especial nas licenciaturas, para que os 

futuros educadores possuam ferramentas que possam ser utilizadas na educação básica. 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para a proposta pedagógica que será descrita no presente trabalho, utiliza-se como base 

e aporte teórico o movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). O ensino 

de Química como exercício e para formação da cidadania, encontra na perspectiva CTSA 

componentes interdisciplinares que aplicam a ciência e tecnologia aliados à dimensão social e 

ambiental. Tal movimento considera que somos produtos e estamos inseridos num contexto 

histórico-cultural e desta forma não há como desmembrar ciência e tecnologia do par 

sociedade/ambiente. A neutralidade cientifica é posta de lado. Assim o movimento CTSA traz, 

consequentemente, uma aproximação a realidade dos educandos enquanto sujeitos sociais uma 

vez que não leva em consideração os personagens como sujeitos universais.  

 Os aspectos teóricos presentes em CTSA são fundamentais para construção de novos 

currículos que tenham como propósito desenvolver o pensamento crítico. Além da perspectiva 

social o trabalho desenvolvido aborda aspectos da educação ambiental em torno do processo de 

mineração. Pensando o movimento CTSA a partir de uma perspectiva Freireana, há a 

contribuição na busca de empoderamento de sujeitos sociais. Paulo Freire diz a respeito do 

empoderamento: 

A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a classe 

trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura, 

se empenha na obtenção do poder político. Isso faz do empowerment muito mais do 

que um invento individual ou psicológico. Indica um processo político das classes 

dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo processo 

histórico de que a educação é uma frente de luta. (FREIRE e SHOR, 1986, p.138) 

  

 O legado de Paulo Freire, sua forma de pensar e construir educação foi fundamental 

para a pedagogia crítica, que será discutida e utilizada nesse trabalho. Sua pedagogia se mantém 

viva e atual.  

 Ao pensar e refletir sobre a sociedade na qual estamos inseridos vemos que estruturas 

opressoras ainda se perpetuam. Vive-se em uma sociedade dividida em oprimidos e opressores, 

mesmo que esses sujeitos não se enxerguem como tal. Quando compreendemos os papeis que 

são distribuídos na sociedade e passamos a enxergar a realidade objetiva é que passamos a agir 

sobre ela. O meio nos transforma ao passo em que nós transformamos o meio. A reflexão nos 
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leva à conscientização, que nos torna capaz de questionar e agir como sujeitos críticos e 

autônomos.  

Em Freire (2005) fica claro que a educação deve ser libertadora e emancipadora. Educar 

para exercício pleno da cidadania superando as condições opressivas que estão presentes na 

realidade cotidiana dos sujeitos sociais. 

 Na perspectiva da não hierarquização do conhecimento e, por que não do poder, outros 

teóricos que dão suporte a este trabalho são Enrique Dussel e Boaventura de Sousa Santos, que 

tratam de assuntos referentes as teorias pós-coloniais e decoloniais.  

 O filósofo argentino Dussel volta seu olhar para questões político-sociais latino-

americanas.  Em sua Ética da Libertação analisa e reflete acerca de processos opressivos de 

dominação:   

Porque a experiência inicial da Filosofia da Libertação consiste em descobrir o “fato” 

opressivo da dominação, em que sujeitos se constituem “senhores” de outros sujeitos, 

no plano mundial (desde o início da expansão europeia em 1492; fato constitutivo que 

deu origem à “Modernidade”), Centro-Periferia; no plano nacional (elites-massas, 

burguesia nacional-classe operária e povo); no plano erótico (homem-mulher); no 

plano pedagógico (cultura imperial, elitista, versus cultura periférica, popular, etc.); 

no plano religioso (o fetichismo em todos os níveis), etc. (DUSSEL, 1995, p. 18).  

 Os discursos que reforçam o caráter colonizador do conhecimento se pautam em noções 

errôneas de que a cultura dominante é a única capaz de trazer desenvolvimento às outras 

culturas. As culturas devem aprender umas com as outras, e a orgulhosa cultura ocidental, que 

se colocou como cultura-mestra, deve-se tornar também uma cultura-aprendiz. (MORIN, 

2000).  Muitas vezes o caráter civilizatório acompanhado do "progresso" criado pelo mito de 

uma superioridade da cultura dominante, tem como consequência o subjugo e apagamento de 

outras culturas não hegemônicas.  

 Dussel (1995) debruça suas reflexões em torno do olhar para o outro e na necessidade 

de ter um compromisso ético e político com o outro, para combater a exclusão na busca de 

transformação social. Tomando como base uma visão emancipadora e transformadora, Dussel 

defende que transformar “é mudar o rumo de uma intenção, o conteúdo de uma norma; 

modificar uma ação ou instituições possíveis, e até um sistema de eticidade completo, em vista 

dos critérios e princípios éticos enunciados, no próprio processo estratégico e tático”. 

(DUSSEL, 2000, p. 539). 
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 Em alinho com a narrativa pós-colonial tem-se em Boaventura de Sousa Santos um 

expoente no assunto. De acordo com Santos (2010) os modelos epistemológicos dominantes e 

o imperialismo cultural passam a ser confrontados a medida em que são postas à luz as 

epistemologias insurgentes. É necessário que haja uma crise ou ruptura de um determinado 

paradigma epistemológico para que emerja um novo paradigma, uma vez que “[…] a 

identificação dos limites, das insuficiências estruturais do paradigma científico moderno é o 

resultado do grande avanço no conhecimento que ele propiciou. O aprofundamento do 

conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se funda (SANTOS, 2010, p. 41).

 As epistemologias que emergem devem ser enxergadas como forma de luta e resistência, 

"o diálogo entre os saberes científicos e os saberes tradicionais possuem um histórico de 

resistências, conflitos e incompreensões na história da ciência" (CHASSOT, 2000). 

 As Epistemologias do Sul propostas por Santos e Menezes (2010) seguem no caminho 

de articulação entre os conhecimentos científicos e não-científicos com a finalidade da 

valorização de saberes vindos do Sul e para o Sul.  Evocam o resgate do sul global e de seus 

saberes estando centradas na contraposição de um modelo epistemológico vigente e 

homogeneizante. Partem de uma ruptura da dominação epistêmica da ciência moderna que 

exclui, silencia e invisibiliza outras formas de conhecimento que não sejam as oriundas de um 

sistema colonial do conhecimento:   

O colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi também 

uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder 

que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações 

colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade 

(SANTOS; MENESES, 2010, p.7). 

  Desta forma, tem-se como base tais referenciais teóricos, na busca pela formulação de 

propostas que visem um currículo antirracista e contra- hegemônico articulado a implementação 

da Lei Federal 10639/03 e a valorização da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
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5 METODOLOGIA 

 Seguindo no sentido de implementação da Lei 10.639/03 e visando a emancipação e o 

empoderamento de sujeitos sociais o presente trabalho se apoia metodologicamente nos 

pressupostos da Pedagogia Histórico Crítica (PHC).  

 Quando se pensa em práticas pedagógicas que almejem uma real mudança social não é 

possível desmembrar do contexto educacional os aspectos históricos e culturais. 

 O filósofo e educador brasileiro Demerval Saviani segue a vertente do pensamento 

dialético Marxista. Do ponto de vista filosófico, a PHC apoia-se no Materialismo Histórico-

Dialético que está fundamentado em: interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis 

(prática articulada à teoria); a materialidade; e a concreticidade. Já no ponto de vista psicológico 

suas bases estão fundamentadas na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky.  

 A Pedagogia Histórico-Crítica segue uma metodologia sistematizada em 5 etapas 

descritas por Saviani (SAVIANI, 2008a, 2008b): Prática Social Inicial, Problematização, 

Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final. 

 O primeiro passo para utilização da PHC como metodologia de ensino é a prática social 

inicial onde é realizada uma primeira leitura da realidade. Neste momento tem-se a realidade 

concreta de cada indivíduo, alunos e professores. Essa noção de realidade não se apresenta de 

forma igual para os indivíduos, ela se revela de acordo com a visão e vivência de cada agente 

social. É possível neste momento que os sujeitos passem a compreender e enxergar de forma 

amplificada a coletividade em relação a um determinado problema. 

 É natural que haja discrepância e sincretismo entre os sujeitos uma vez que na 

perspectiva histórico-cultural o sujeito não é enxergado como sujeito universal, mais sim como 

fruto do meio no qual ele se transforma e também o transforma. 

 Após esta etapa ocorre a problematização em relação a realidade observada durante a 

prática social. São detectadas nesse ponto as questões que precisam ser resolvidas e os 

direcionamentos para as possíveis soluções de tais questões.   

 Segue-se com a etapa da instrumentalização. Neste terceiro passo são introduzidos os 

instrumentos, tanto teóricos quanto práticos, necessários para seguir no caminho de solucionar 

os problemas encontrados nas etapas anteriores. O professor passa agora a ter um papel mais 

ativo no ensino a medida em que dispões de conhecimentos específicos. 



39 

 

 A Catarse representa a quarta etapa e pode ser considerada como o ápice da PHC. De 

acordo com Saviani na catarse ocorre a incorporação dos instrumentos culturais, transformados 

em elementos ativos de transformação social de forma efetiva. O educando ascende à expressão 

elaborada da nova forma de entendimento da prática social. 

 Por fim, como última etapa da PHC, há a retomada da prática social, desta vez mais 

elaborada. A visão da realidade se torna mais elaborada com novos saberes científicos 

incorporados. Os indivíduos já não têm o mesmo olhar que possuíam na prática social inicial. 

Tanto o educador quanto os educandos se tornam novos sujeitos do ponto de vista 

epistemológico. 

 Assim, utilizando como base metodológica a pedagogia histórico-crítica desenvolveu-

se uma proposta de intervenção pedagógica.  
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6 PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 Com base nos materiais presentes na literatura e após uma análise dos mesmos o 

presente trabalho apresenta a elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica (IP) no 

qual o tema de escolha foi a Mineração, em específico a metalurgia do Ferro. O tema visa a 

implementação da Lei 10639/03 em sua abordagem para o ensino de ciências. Sua escolha deve-

se ao fato de que durante o período da escravidão no Brasil as atividades de mineração foram 

desenvolvidas em sua maioria por homens não libertos, trazendo conhecimentos da África.  

 A proposta de intervenção pedagógica que se segue apresenta um caráter 

interdisciplinar, tendo como ideal para sua aplicação a formação de uma equipe composta por 

professores de Química e História.  Dos conteúdos a serem abordados não há uma 

especificidade quanto à série e/ou bimestre visto que englobam diferentes conteúdos do ensino 

de Química, podendo assim ser aplicada por meio de projetos ou oficinas pedagógicas. A 

aplicação em turmas regulares pode ser feita mediante alguns ajustes relacionados ao tempo e 

modo de aplicação dos conteúdos. 

 

6.1 Do Planejamento: 

 Para a aplicação na forma de uma oficina pedagógica é sugerida a divisão da proposta 

em 3 módulos principais. Cada módulo traz consigo um questionamento em relação ao 

conhecimento e, a partir desses questionamentos é construída a intervenção pedagógica. 

 MÓDULO I – A quem pertence o conhecimento? – Reconhecendo o Epistemicídio9  

 MÓDULO II – Força braçal apenas, ou conhecimento tradicional? – Instrumentalizando 

os Saberes  

 MÓDULO III – A quem, de fato, pertencia o conhecimento da tecnologia usada na 

obtenção do Ferro?  

                                                           
9 Com base nas ideias de Boaventura de Sousa Santos, Fulvio de Moraes Gomes descreve que a: soberania 
epistêmica engendrou aquilo a que o autor chama de epistemicídio. Este seria manifestado na supressão 
destruidora de alguns modelos de saberes locais, na desvalorização e hierarquização de tantos outros, o que 
levou ao desperdício – em nome dos desígnios colonialistas – da rica variedade de perspectivas presentes na 
diversidade cultural e nas multiformes cosmovisões por elas produzidas. As Epistemologias do Sul são uma 
proposta que denuncia a lógica que sustentou a soberania epistêmica da ciência moderna, uma lógica que se 
desenvolveu com a exclusão e o silenciamento de povos e culturas que, ao longo da História, foram dominados 
pelo capitalismo e colonialismo (GOMES, 2012, p. 45). 
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 O mapa de atividades, apresentado no quadro 01, traz as etapas de desenvolvimento da 

atividade pedagógica. 

Quadro 01: Mapa de Planejamento das Atividades para IP 

Etapas de Planejamento 

 

Título 

 

 

Transformando os Saberes – Alternativas para implementação da Lei 10.639/03 

 

 

Tempo de Realização 

 

Recomenda-se de 3 a 4 encontros para aplicação dos 3 módulos. Utilização de 6 a 

8 aulas de 50 minutos cada.  

 

 

Público-Alvo 

 

 

Alunos do Ensino Médio (EM) da Educação Básica 

 

Conteúdos que podem 

ser abordados 

 

 - Funções Inorgânicas; 

- Cálculos estequiométricos; 

- Termoquímica; 

- Oxirredução  

 

 

Objetivos 

 

- Identificar e compreender "novos" sujeitos capazes de atuar na produção de 

conhecimento; 

- Compreender a influência de diferentes etnias no desenvolvimento de tecnologias 

utilizadas na mineração no período colonial e pós-colonial; 

- Conhecer os aspectos históricos em torno da temática desenvolvida; 

- Relacionar as tecnologias mencionadas com os conteúdos presentes nos 

currículos de Química;  

- Desenvolver uma consciência social e ambiental sobre a mineração; 

 

 

Métodos Avaliativos 

 

- Produção Textual; 

- Questionários Qualitativos; 

- Prova Escrita com os conteúdos abordados; 

- Produção de Atividade Final – em grupo. 
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6.2 Da Sequencia Didática 

 MÓDULO I (aula introdutória): A quem pertence o conhecimento? – Reconhecendo o 

Epistemicídio 

 Durante a primeira aula utilizam-se, nessa proposta, os dois primeiros passos da PHC: 

Prática Social Inicial e a Problematização. Previsão de duração da aplicação: 1 tempo de aula – 

50 minutos.  

 Questão Inicial: Qual o perfil do "produtor de conhecimento científico?" 

 Iniciação da atividade com a introdução da imagem abaixo para que os alunos a analisem 

e posteriormente respondam a um questionário.  

 
Figura 01: Retrato de cientistas famosos durante a 5ª Conferência de Solvay em 1927. Fonte: Rare Historical 

Photos – 13 de dezembro de 2014. Disponível em <https://rarehistoricalphotos.com/solvay-conference-probably-

intelligent-picture-ever-taken-1927/> 

Questionário 01 

- Qual é o perfil do cientista?  

- Como os cientistas são retratados? 

- Quais características físicas nos vêm à cabeça quando pensamos na imagem dos 

cientistas? 

  

 Após a aplicação do questionário 01 os dados devem ser coletados e discutidos de forma 

oral, seguidos da aplicação do questionário 02. Os modelos dos questionários citados estão 

contidos no APÊNDICE I.a. 
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Questionário 02 

- Existe um perfil estereotipado introjetado em nosso imaginário? 

- Isso quer dizer que as minorias não são capazes de atuarem de forma direta na produção de 

conhecimento?  

 Problemática levantada: Existe racismo na produção do conhecimento científico? 

Seria a ciência de alguma forma racista ou machista? 

 

 Para complementar a problemática aqui levantada a figura 02 é apresentada, com a 

finalidade de mostrar que mesmo com o passar dos anos o cenário pouco mudou. 

 

Figura 02: 27ª Conferência de Solvay (2017). Crédito: International Solvay Institutes. Disponível em 

<http://proec.ufabc.edu.br/ufabcdivulgaciencia/2019/04/12/a-extensao-na-luta-pela-igualdade-de-genero-v-2-n-

4-p-4-2019/ > 

 Segue-se a proposta com a utilização de um trecho do filme "Django Livre"10 e com a 

leitura de trechos contendo discursos de filósofos, pensadores e cientistas que "propagaram" 

em suas falas discursos racistas apoiados em uma "ciência racista" e que era utilizada para tentar 

embasar suas falas e ideias de inferioridade dos negros. Os trechos estão contidos no 

APÊNDICE I.b. O quadro a seguir apresenta uma sinopse da cena apresentada. 

 

 

 

 

                                                           
10 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Ns1-_wn3kUI> Acessado em maio de 2019 
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Sinopse do trecho do filme: "Django Livre" 

Na cena o proprietário de escravos Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) encontra-se na sala 

de jantar de sua propriedade reunido com Dr. King Schultz (Christoph Waltz) e com Django 

(Jamie Foxx). Candie traz então um crânio de um falecido escravo chamado de o "velho" 

Ben que havia trabalhado durante anos com seu avô, seu pai, e com ele. Candie, explica que 

durante 50 anos Ben barbeava seu pai com uma lâmina afiada nas mãos, e faz o seguinte 

questionamento: "Porque eles (negros) não nos matam?". Em seguida Candie abre o crânio 

do velho Ben e analisa marcas presentes naquele crânio que, segundo ele, estariam associadas 

à inteligência e submissão. Por fim, Calvin Candie se dirige à Django e afirma que se abrisse 

o crânio deste último, ou de qualquer outro negro, as mesmas marcas seriam encontradas. 

 

 A problemática levantada na etapa de problematização é o racismo epistêmico que 

ocorre quando conhecimentos de determinados grupos sociais são invisibilizados – genocídio 

epistêmico. Para combater/diminuir esta invisibilização devemos andar no sentido inverso, 

jogar luz e dar voz aos saberes provenientes de tais grupos.  

 De acordo com o proposto, devem ser discutidos com os alunos os textos e o vídeo 

apresentado mostrando que vivemos e colhemos os frutos de uma sociedade desigual. E que em 

uma sociedade onde o racismo existe, mesmo que de forma velada, alguns padrões são 

reproduzidos – consciente ou inconscientemente. Nessa etapa discute-se como a ciência ao 

longo da história contribuiu para a perpetuação do racismo, direta ou indiretamente, assim, faz-

se necessário que políticas públicas sejam tomadas para minimizar e combater tal desigualdade 

histórica e estrutural. Deste modo, baseada na ideia de transformação da sociedade, a Lei 

10639/03 é um marco e uma importante conquista do movimento negro.  

 O módulo I é encaminhado para seu final com a exibição do vídeo "Os africanos – 

Raízes do Brasil #3"11 do canal Enraizando, que ressalta a importância dos africanos para a 

contrução do Brasil. 

 

 

                                                           
11 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s> Acessado em maio de 2019 
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Figura 03: Imagem de capa do vídeo "Os africanos" produzido e realizado com o patrocínio do Município e 

Fundação Cultural de Joinville por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s> Acesso maio de 2019) 

 Para concluir a módulo I propõe-se, como atividade individual, uma produção textual 

onde os alunos discorram acerca de suas percepções e opiniões em torno dos assuntos 

levantados em aula. Sugere-se que discutam o porquê de termos um perfil pré-definido em 

relação ao cientista como produtor de conhecimento. Se consideram que a ciência possa ser 

racista em algum ponto e como se sentem em relação a tal assunto. Tal produção não deve ser 

isenta, nela é importante que os alunos se expressem e mostrem suas concordâncias ou 

discordâncias sobre o tema apresentado.  As orientações, bem como a ficha de produção textual, 

encontram-se nos APÊNDICE I.c e APÊNDICE I.d. 
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 MÓDULO II: Força braçal apenas, ou conhecimento tradicional? – Instrumentalizando 

os saberes 

- Previsão de duração da aplicação: 2 encontros (4 tempos de aula – 50 minutos cada).  

Tema de Estudo: Mineração – Metalurgia do Ferro 

 A aula proposta é iniciada com um apanhado geral do contexto histórico em torno da 

temática abordada. Durante a instrumentalização seriam introduzidos os conceitos químicos ao 

se tratar dos processos em âmbito macroscópico e microscópico relativos ao processo 

metalúrgico. 

 Esta aula em questão tem por objetivo principal tratar dos processos de transformação 

da matéria abordando os fenômenos físicos e químicos e correlacionando com os processos 

transformação da sociedade, uma vez que ao se discutir currículo temos um processo político 

em discussão. A lei aqui abordada representa uma mudança no currículo e consequente 

mudança de paradigma. Para tal, inicia-se a aula 02 com a exibição de um trecho do filme 

"Pantera Negra"12. O quadro a seguir e as figuras 04 abaixo sintetizam a cena apresentada no 

vídeo. 

Sinopse do trecho do filme: "Pantera Negra" 

Nesta cena há a primeira aparição da personagem Erik Killmonger (Michael B. Jordan), que 

ocorre em um museu na Inglaterra. Erik passeia pelo museu observando algumas obras, 

artefatos históricos de origem africana, quando a curadora do Museu se aproxima dele e 

pergunta no que ela pode ajudá-lo. Erik então pergunta para a curadora, como se a estivesse 

testando, sobre algumas peças e ela responde sobre as origens das peças. Há, porém, uma 

peça que ela diz achar ser de uma origem (Benim), e é em seguida corrigida por Erik que 

afirma que a peça foi levada de Benim por soldados britânicos, mas que é originaria da cidade 

(fictícia) de Wakanda. A curadora fica por um instante constrangida e Erik brinca dizendo 

que não há problema, ele leva a peça o erro dela está perdoado. Neste momento a curadora o 

olha e afirma que aqueles itens do museu não estão à venda, ao passo que ela é rebatida por 

ele que faz o seguinte questionamento: "Como você acha que seus ancestrais trouxeram tudo 

isso? Acha que pagaram um peço justou? Ou que tiraram como tiram tudo o que querem?" 

 

                                                           
12 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=n-1XrEAzYH4> Acessado em maio de 2019 
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Figura 04: (a) Cena do Museu: primeira aparição de Erik Killmonger, onde observa artefatos históricos do 

continente africano – a personagem critica o caráter colonizatório do que ali está exposto; a figura (b) mostra o 

diálogo entre Killmonger e a guia do museu (Fonte: Blog Dentro da Chaminé) 

 Após a exibição do vídeo os alunos devem responder o questionário 03 (APÊNDICE 

II), para em seguida serem introduzidas ferramentas com base no contexto histórico. Os alunos 

passam de um contexto fictício para um contexto histórico real. 

 

Questionário 03 

- O que vocês entenderam sobre a cena mostrada? 

- Qual é a reivindicação da personagem Erik Killmonger? 

- A quem pertencem as peças no museu? 

- E o conhecimento tecnológico a quem pertence? 

 

 

a) Do Contexto Histórico 

O Comitê Científico Internacional da UNESCO para Redação da História Geral da 

África traz uma coletânea sobre a História da África (BRASIL, 2010). O material, foi utilizado 

como uma das fontes de pesquisa para fundamentar e embasar esse trabalho. O material é de 

domínio público e representa um resgate da História Africana. 
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 África e Metalurgia: 

 

De acordo com o conteúdo dessa obra, a idade do Ferro é datada de 1200a.C, contudo 

estudos revelam que o processo siderúrgico já existia antes disso, no continente africano. A 

metalurgia começa a se desenvolver a partir do terceiro milênio a.C., o ferro aparece a partir de 

1580 a.C.  

 Durante muito tempo o vale do Nilo conheceu apenas o ferro meteórico13. É apenas no 

fim do século VIII antes da Era Cristã que o ferro começa a se difundir pelo vale inferior; um 

século depois é tão utilizado quanto o bronze e o cobre. Nessa época, é fundido e trabalhado no 

Egito nos centros de influência grega. O vale do Nilo ocupa então um lugar de destaque na 

difusão do ferro na África14. 

   

 Diáspora Africana: 

 

 Os movimentos diaspóricos são processos de dispersão de um povo. São geralmente 

associados à processos de migração forçada. Em razão de tal concepção o fluxo dos africanos 

é normalmente restrito ao tráfico negreiro.  Ao longo da história ocorreram dispersões de 

populações africanas, não somente nos séculos XV – XIX. Contudo, para a finalidade deste 

trabalho será considerado esse período como o da diáspora moderna africana.  

 Durante os séculos XV– XIX os africanos foram continuamente retirados de suas terras 

e submetidos a um regime de escravidão. Durante o tráfico de populações africanas foram 

trazidos para as Américas cerca de 12 milhões de homens e mulheres sendo o Brasil responsável 

por receber aproximadamente 40% deles. 

                                                           
13 SHINNIE, P. L..The african iron age. Oxford (EUA): Clarendon Press, 1971, p. 92 -94 

14 LUCAS, A.; Ancient Egyptian materials and industries. 4.ed. revised & enlarged by J.R.HARRIS, Londres, E. 

Arnold; 1962. 



49 

 

 

Figura 05: Mapa da Diáspora Africana. Fonte: Agência O Globo – baseado na obra do pesquisador Joseph E. 

Harris In: Saberes e fazeres, v.1: modos de ver / coordenação do projeto Ana Paula Brandão. 

Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006, 116p.: il. color. - (A cor da cultura)  

 

           Os africanos que desembarcaram no Brasil foram destinados a uma situação de trabalho 

cruel e forçado. Inicialmente eles foram mandados principalmente para lavouras de café e de 

cana-de-açúcar, e posteriormente para mineração. 

 Os escravos especializados na mineração foram enviados para Bahia e Minas Gerais e 

vieram principalmente de uma região no golfo da Guiné. Esta área hoje corresponde à faixa 

litorânea de Gana, Benim, Nigéria e Togo. Esta região fornecia mão de obra especializada, 

homens e mulheres que conheciam e dominavam técnicas como mineração de aluvião e 

subterrânea. 

 Um pouco da história da siderurgia durante o Brasil Colônia 

           Desde o período colonial até os dias atuais o setor de mineração é essencial para 

economia do Brasil. Porém no início da colonização os portugueses não encontraram metais 

preciosos, como ouro ou prata, na costa brasileira. Desta forma a economia se concentrou 

inicialmente no extrativismo do pau-brasil e no cultivo de cana-de-açúcar, e em razão disso os 

portugueses se fixaram principalmente no litoral brasileiro. A matéria-prima utilizada para 

produção de ferramentas e equipamentos usados nos engenhos eram importadas da metrópole 

para a colônia. 

 Foi em 1554 que o padre jesuíta José de Anchieta informou à coroa portuguesa a 

presença de depósitos de prata e minério de ferro no interior da capitania de São Vicente. 
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 A primeira siderúrgica do Brasil pertenceu ao sertanista Afonso Sardinha que em 1587 

descobriu magnetita na região de Sorocaba e obteve ferro a partir da redução do minério 

encontrado. Contudo a produção de ferro não foi muito adiante tendo sido estagnada por volta 

de 1620. 

 Foi a partir do século XVII que se inicia o movimento bandeirante permanecendo 

durante todo o século XVIII. Com os bandeirantes e suas incursões a ocupação do território 

brasileiro se expandiu para além do litoral. Dentre as diferentes bandeiras, a bandeira de 

prospecção tinha como objetivo encontrar fontes minerais, metais e pedras preciosas que 

fossem rentáveis. Desde então depósitos minerais foram descobertos e passaram a ser 

explorados.  

 Com a descoberta de ouro (em 1693) em Minas Gerais e a necessidade da utilização de 

artefatos de ferro, a siderurgia foi realizada pela mão-de-obra escrava que já possuia 

conhecimento e prática do processo de extração do ferro. Os africanos passam a utilizar o 

método dos cadinhos das regiões auríferas. 

 Somente com vinda da família real portuguesa em 1808 é que houve de fato a criação 

de indústrias de fundição de ferro, que logo em seguida teriam um novo declínio em razão da 

competição com os produtos Ingleses, de menores taxas. 

 

 b) Dos conceitos/conteúdos químicos 

 Neste ponto, propõe-se que seja iniciada a etapa da instrumentalização. O tema da 

mineração será introduzido, bem como os conceitos e conteúdos químicos. 

 O Elemento Ferro: 

 

           É o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre constituindo 6,2% em peso, e o 

segundo metal em abundância ficando atrás apenas do alumínio.  

 O ferro possui um papel fundamental no desenvolvimento da civilização moderna, 

sendo o metal mais utilizado. Sua obtenção é realizada a partir de seus minérios.  

 Os minérios de ferro podem ser utilizados para introdução de diferentes conteúdos de 

Química. Na tabela 03 e 04 estão os principais minérios de ferro encontrados na natureza, suas 

características, e sua composição centesimal. 
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Tabela 03: Principais minérios de ferro e algumas características. 

MINÉRIO FÓRMULA FUNÇÃO NOMENCLATURA 
NOX DO 

FERRO 

HEMATITA Fe2O3 ÓXIDO 
Óxido de Ferro III ou óxido 

férrico 
Fe =+3 

MAGNETITA* Fe3O4 ÓXIDO Óxido de Ferro (II,III) Fe =+2/+3 

PIRITA FeS2 SAL Dissulfeto de Ferro Fe =+2 

SIDERITA FeCO3 SAL 
Carbonato de Ferro II ou 

Carbonato Ferroso 
Fe =+2 

LIMONITA Fe2O3.3H2O ÓXIDO 
Óxido férrico tridratado ou 

óxido de ferro III tridratado 
Fe =+3 

* Óxido duplo: Fe3O4 = FeO + Fe2O3 

 

Tabela 04: Determinação centesimal dos elementos que compõem os minérios de ferro. 

 

MINÉRIO 

 

 

 

CÁLCULOS CENTESIMAIS 

 

 

HEMATITA 

MM = 159,69g/mol 

 

% de FERRO % de OXIGÊNIO 

159,69g   ______100% 

(2).55,85g ______ x 

 

x = 69,94% de Ferro 

 

159,69g ______100% 

3.15,9994g ______ y 

 

y = 30,06% de Oxigênio 

 

MAGNETITA 

MM = 231,53g/mol 

 

% de FERRO % de OXIGÊNIO 

 

231,53g ______100% 

(3).55,85g ______ x 

 

x = 72,36% de Ferro 

 

231,53g ______100% 

(4).15,9994g ______ y 

 

y = 27,64% de Oxigênio 

 

PIRITA 

MM = 119,98g/mol 

 

% de FERRO % de ENXOFRE 

119,98g______100% 

55,85g ______ x 

 

x = 46,55% de Ferro 

119,98g______100% 

2.32,06g ______ y 

 

y = 53,45% de Enxofre 

 

SIDERITA 

MM = 115,85g/mol 

 

 

% de FERRO % de OXIGÊNIO % DE CARBONO 

115,85g ______100% 

55,85g ______ x 

 

x = 48,2% de Ferro 

115,85g______100% 

(3).15,9994g______ y 

 

y = 41,4% de Oxigênio 

115,85g______ 100% 

12,0107g______ w 

 

w = 10,4% de Carbono 

 

LIMONITA: A calcinação remove a água ligada, desta forma o cálculo da composição centesimal é similar ao 

da hematita – aproximadamente 70% de Fe e 30% de O. 
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 Obtenção de Ferro a partir da Hematita: 

 No Brasil o principal minério de ferro disponível e com uma qualidade boa para 

obtenção de ferro é a hematita. 

 A metalurgia, de forma geral, passa pelas seguintes etapas: extração do minério, 

purificação, redução e purificação do metal. O processo completo se dá por meio de diferentes 

etapas, passando por fenômenos físicos e por fenômenos químicos.  

- Etapas em alto-forno: 

 A reações de redução do ferro presente em seus minérios ocorre em altos-fornos. Os 

altos-fornos atuais podem ter aproximadamente 40 metros de altura e 15 metros de diâmetro 

em sua base. Em seu topo há introdução de uma mistura composta por minério de ferro, coque 

e calcário. O calcário (CaCO3) submetido à alta temperatura é decomposto e forma-se óxido de 

cálcio (CaO). A escória é um subproduto do processo de fundição e é retida periodicamente 

assim como o ferro fundido. A escória é formada quando o óxido de cálcio reage com as 

impurezas presentes na forma de silicatos formando silicatos de cálcio segundo a reação:  

CaO + SiO2  CaSiO3 

 A figura 05-a mostra um esquema das principais partes de um alto-forno. As reações 

ocorrem em diferentes alturas do forno e em diferentes temperaturas, conforme 

esquematizado na figura 05-b. 

 

Figura 06: (a) Esquema de um alto-forno por regiões (RIZZO,2009); (b) Diagrama de um alto-forno 

siderúrgico15 (Fonte: Própria). 

 

                                                           
15  O desenho do alto-forno foi feito tomando como base a apresentada em: LEE, J. D. Química orgânica não tão 
concisa. Tradução da 5ª ed. Inglesa – São Paulo: Edgard Blucher, 1999. p.382. 
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 O alto-forno possui grande amplitude térmica. Essa variação é necessária pois as reações 

para produção de ferro ocorrem em diferentes temperaturas. É válido ressaltar que a temperatura 

de fusão do ferro é de 1535ºC, porém quando misturado ao carbono (4%) há um abaixamento 

do ponto de fusão para 1015ºC. O ferro fundido formado possui maior densidade do que a 

escória, desta forma a coleta do ferro fundido ocorre na base (fundo) do alto-forno.   

 As principais reações que acontecem no alto-forno estão presentes abaixo.  

Reações químicas em alto-forno 

 Formação de CO e energia:      

2C + O2  2CO + Energia 

       A queima do carvão junto com a introdução de ar no forno leva à oxidação do carbono 

a CO. O monóxido de carbono é responsável pela posterior redução do ferro a ferro metálico 

(Fe0).  

 Redução do ferro:  

3 Fe2O3 + CO  2 Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO  3 FeO + CO2 

FeO + CO  Fe0 + CO2 

* A reação global balanceada encontra-se no ANEXO II.b 

 

 Ao final da instrumentalização, etapa presente no módulo II, os alunos terão recebido 

os instrumentos/ferramentas conceituais pertencentes ao ensino de Química. Em anexo segue 

uma sugestão de prova que pode ser aplicada após a Intervenção Pedagógica aqui descrita. 

(APÊNDICE II.c) 
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 MÓDULO III: A quem, de fato, pertencia o conhecimento da tecnologia usada na 

obtenção do Ferro? 

- Previsão de duração da aplicação: 1 encontro (2 tempos de aula – 50 minutos cada).  

 Seguindo a metodologia escolhida as etapas que são desenvolvidas durante a terceira 

aula são a catarse e a prática social final.  

 Como o conhecimento e as técnicas metalúrgicas que eram bem desenvolvidas pelos 

povos africanos foram usadas para o enriquecimento de diversas nações sob um regime 

escravagista? 

  

 Após o ensino dos conceitos químicos na etapa de instrumentalização é proposto que 

seja feita uma abordagem em relação aos impactos da mineração intensiva.   

 Neste momento da sequência didática é onde falaremos das transformações sociais, 

econômicas, ambiental e da paisagem; será o momento em que ocorrerá o momento catártico. 

 Propõe-se aqui uma ruptura temporal, onde é feita uma associação entre passado e o 

presente, relacionados ao processo de mineração. Faz-se um paralelo entre a mineração e 

utilização do ferro na África antiga, no período da escravidão e nos dias atuais aqui no Brasil, 

abordando seus impactos socioambientais. 

 Impactos socioambientais – questões paralelas 

 Economicamente rentável, o setor mineral é responsável por grande parte do PIB 

brasileiro. Historicamente foi significativo para o enriquecimento de grandes nações, tendo 

durante o Brasil colônia contribuído consideravelmente para Portugal e até mesmo ajudando a 

financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. 

 Pensando nos dias atuais, dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) (BRASIL, 

2019) mostram que no ano de 2017 as substâncias classificadas como metálicas responderam 

por cerca de 80% do valor total da produção mineral brasileira comercializada. Dentre as classes 

dos metálicos, 99,6% do valor da produção comercializada estão divididos entre 11 elementos: 

alumínio, cobre, cromo, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, vanádio e zinco; 

representando um montante de 88,5 bilhões de reais. De acordo com o Anuário Mineral 

Brasileiro (AMB) de 2018 sobre desempenho da produção mineral ao longo do ano de 2017 
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(BRASIL, 2018) é possível observar o papel do Ferro em destaque no valor da produção mineral 

comercializada.  

 

Figura 07:       Percentual das principais substâncias metálicas no valor da produção mineral em 2017. O Ferro 

representou 71,1% do valor total dos não metálicos. Fonte: Anuário Mineral Brasileiro 2018. Disponível em 

<http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/anuario-mineral/anuario-

mineral-brasileiro/amb_2018.pdf> 

  É de conhecimento geral que a mineração gera lucro, riqueza e desenvolvimento 

econômico para um país. O setor mineral além de se manter, tem se expandido. Contudo, pouco 

se fala sobre os impactos sociais e ambientais que tal prática é capaz de causar. Como 

consequência, quando uma mineradora começa a atuar em determinada localidade há um 

crescimento populacional desordenado que muitas vezes não é acompanhado de estrutura 

necessária para comportar o aumento do número populacional. Após um tempo, a população 

da região na qual a mineradora se instalou passa a girar em torno da mineração, assim localidade 

se torna dependente das atividades ao redor da mineradora. 

 Além das questões de cunho social há também a problemática ambiental que é causada 

pela mineração intensiva. Os impactos gerados pela mineração estão ligados a questões como 

o tipo de minério extraído, a localização das suas jazidas, o método de lavra empregado, o tipo 

de desmonte usado, entre outros. Dependendo do tipo de minério a ser extraído a mineração 

pode acarretar problemas como a poluição do ar, solo, lençol freático e água. Além dos graves 

problemas ambientais mencionados, hoje, no Brasil, enfrentam-se os problemas das barragens, 

tendo como exemplo os desastres causados em Mariana e Brumadinho – Minas Gerais. 

 



56 

 

- Tragédias de Mariana e Brumadinho: 

 Os impactos ambientais tanto no caso Mariana quanto Brumadinho são visivelmente 

percebidos. Há, contudo, uma menor clareza e menção ao caráter social que tais tragédias 

impactaram.  Além dos mortos pelos desastres, os sobreviventes sofrem ainda hoje com danos 

psicológicos, materiais e morais.   

 O site de notícias Brasil de Fato fez uma matéria em 28 de abril de 2019 onde traçou 

um perfil em torno da tragédia de Brumadinho, e do porquê eles considerarem que o desastre 

aponta para o racismo ambiental. O debate dessa matéria é uma forma de entender o impacto 

causado para a população daquela região e qual o perfil das pessoas daquela localidade.  

 
Figura 08: Manchete de matéria relativa ao aspecto racial presente na tragédia de Brumadinho. Fonte: (PINA, 

2019). Disponível em < https://www.brasildefato.com.br/2019/04/28/por-que-o-crime-de-brumadinho-tambem-e-

um-caso-de-racismo-ambiental/>  

 Após a leitura da matéria acima, é proposto o seguinte questionamento: A quais 

demandas atende e quais os sujeitos sociais que historicamente sofrem os impactos do 

processo de mineração, no passado e no presente? 

Questionário 04 

- Será que a prática metalúrgica (na África) gerava os impactos sociais, econômicos e 

ambientais que gera hoje? 

- Quem eram os mineradores no período colonial?  

- Os mineradores utilizavam apenas trabalho físico? Havia algum conhecimento tecnológico 

aplicado? 

- Sob quais situações eram submetidos os mineradores?  

- E hoje? Quem são os "escravos modernos"? 
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 Por fim, temos a prática social final – última etapa da pedagogia histórico-crítica. Nessa 

etapa os alunos já detêm de instrumentos suficientes para questionar sua realidade e retomar a 

situação problema de forma mais elaborada. 

 Retomando as questões iniciais podemos perceber a quem o lucro da aplicação do 

conhecimento tecnológico em torno do tema mineração de fato pertence. Por mais que a 

tecnologia empregada no Brasil tenha passado pelo conhecimento dos Africanos e tenha se 

estendido a partir da diáspora, esses homens e mulheres não usufruíram das riquezas geradas 

pelo setor. Muito pelo contrário, sofreram e sofrem com a exploração e com os impactos tanto 

sociais quanto ambientais.  

 A intervenção pedagógica aqui posta pretende resgatar o perfil identitário dos sujeitos 

sociais responsáveis por disseminar o conhecimento tecnológico desenvolvido no Brasil.  

Pretende-se também produzir nos alunos uma visão de que "o Saber" não está presente apenas 

em um perfil euro-ocidental. Descolonizar os saberes é necessário para enxergarmos a 

pluralidade de conhecimento existente, porém muitas vezes silenciado. É preciso questionar 

quais transformações queremos que ocorram no futuro, o que queremos enquanto sociedade, e 

como nosso reconhecimento como agentes sociais pode impactar hoje e futuramente.  

 Para finalizar a sequência didática sugere-se a divisão dos alunos em grupos onde eles 

devem elaborar um trabalho final em que abordem formas de conhecimentos de grupos sociais 

invisibilizados - neste caso em específico, os negros. Os alunos devem ser orientados pelo 

professor/educador. Por fim, propõe-se que os trabalhos sejam compartilhados no mês da 

consciência negra, no ambiente escolar. 

 Sugestões: 

- Grupo 01: Folder – Você Sabia? 

- Grupo 02: Tecnologia – Mineração (maquete) 

- Grupo 03: Moda – Tecidos Africanos (corantes) 

- Grupo 04: Culinária – Pratos típicos da culinária africana (funções orgânicas) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos aportes teórico utilizados ao longo desse trabalho de conclusão de curso, 

creio que a escola, enquanto espaço de formação, deve permitir o desenvolvimento pleno dos 

indivíduos para exercício da cidadania. Além de permitir e proporcionar a emancipação de 

sujeitos sociais por meio de uma educação libertadora e um olhar crítico em torno da realidade 

que os cerca. As criações de Leis são importantes mecanismos para respaldar mudanças na 

sociedade. As identidades sociais são construídas também nos ambientes escolares, assim além 

das informações escolares, Gomes (2007) afirma que também devem ser desenvolvidos 

conhecimentos culturais e sociais. Pensando em uma proposta curricular anti-homogeneizante, 

um marco importante foi a promulgação das Leis Federais 10639/03 e 11.645/08. 

Considerar a pluralidade cultural no âmbito da educação e da formação docente 

implica, portanto, pensar formas de se valorizar e se incorporar as identidades plurais 

em políticas e práticas curriculares. Implica, também, refletir sobre mecanismos 

discrirninatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que tanto negam voz a 

diferentes identidades culturais, silenciando manifestações e conflitos culturais, como 

buscam homogeneizá-las em conformidade com uma perspectiva monocultural. 

(CANEN; MOREIRA, 1999, p. 12)  

 A possibilidade da construção de uma prática pedagógica que enquadre e respeite as 

diferenças a partir de uma perspectiva multicultural se mostrou, ao mesmo tempo, gratificante 

e desafiadora. Uma proposta de implementação de um currículo Afro-centrado requer um 

trabalho árduo. A partir da realização de uma revisão narrativa de literatura foram utilizados 

como referenciais trabalhos que apresentaram a implementação da Lei 10639/03 na Educação 

Básica e na Educação Superior. Por meio dessa pesquisa, torna-se claro que, apesar na pouca 

quantidade de trabalhos, há pesquisadores e docentes que seguem no propósito de introduzir 

novos modelos educacionais voltados para uma educação antirracista. 

 Na proposta de Intervenção Pedagógica apresentada nesse TCC foi selecionado como 

tema a Mineração, que apresenta um grande potencial para introdução dos conteúdos de 

Química. Além disso, pensando de forma interdisciplinar, a proposta pode ser aplicada em 

conjunto com outras disciplinas como História – por meio, por exemplo, da exploração dos 

acontecimentos no período Colonial; Geografia – por meio, por exemplo de questões 

geopolíticas da diáspora; entre outras.  
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  Por fim, acredito que a proposta aqui descrita venha a colaborar com um ensino de 

ciências que valoriza os "saberes vindos da África", além de contribuir para valorização e 

respeito à diversidade cultural. “Nessa perspectiva, é importante que consideremos a escola 

como um espaço de cruzamento de culturas e saberes.”  (MOREIRA; CANDAU, 2007). Em 

um país plural como o Brasil, porém com profundos problemas relacionados às questões raciais, 

é necessário valorizarmos essa pluralidade racial e cultural.  

 Finalizo citando a conhecida e necessária frase de Angela Davis16: "Numa sociedade 

racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista." (DAVIS, 2016). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Angela Yvonne Davis é uma filósofa socialista, feminista e militante atuante contra a discriminação racial e 
social. Alcançou notoriedade mundial na década de 1970 por fazer parte do Partido Comunista dos Estados 
Unidos e dos Panteras Negras.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – MATERIAL UTILIZADO NO MÓDULO I 

Apêndice I.a – Questionários 

Identificação 

Nome: Idade: 

Cor/Etnia: (  ) Branco(a)        (  ) Pardo(a)        (  ) Negro(a)                      

(  ) Amarelo(a)   (  ) Indígena 

Gênero: 

 

Questionário 01: 

Qual é o perfil do cientista? Como os cientistas são historicamente retratados em livros e mídias? Quais 

características físicas nos vem à cabeça quando pensamos na imagem dos cientistas? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Questionário 02:  

Existe um perfil estereotipado introjetado em nosso imaginário? Isso quer dizer que as minorias não são capazes 

de atuarem de forma direta na produção de conhecimento?  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice I.b – O QUE DISSERAM ALGUNS PENSADORES ... 

 

Kant, em "Observações sobre o sentimento do belo e do sublime" (1764): 

“Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve 

acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em 

que um Negro tenha mostrado talentos, e afirma: dentre os milhões de pretos que foram 

deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, 

não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na 

ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, constantemente arrojam-se 

aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força 

de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que 

parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto à diferença de cores. 

A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que 

se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma de 

um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha, ou qualquer outra coisa ordinária, tão 

logo seja consagrada por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação 

nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão 

matraqueadores, que se deve dispersá-los a pauladas.” 

 

 

Augusto Comte, em “Curso de Filosofia Positiva” (1830), pergunta e responde: 

“Por que a raça branca possui, de modo tão pronunciado, o privilégio efetivo do 

principal desenvolvimento social e porque a Europa tem sido o lugar essencial dessa 

civilização preponderante?”  

“Sem dúvida já se percebe, quanto ao primeiro aspecto, na organização característica 

da raça branca, e sobretudo quanto ao aparelho cerebral, alguns germes positivos de 

sua superioridade” 
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Apêndice I.c – Orientações para produção textual 

Orientações: 

• Descreva sua percepção/opinião acerca dos assuntos tratados em aula. 

• Discuta o porquê temos um perfil pré-definido em relação ao cientista como produtor de 

conhecimento.  E se considera que exista racismo e se a ciência é racista em algum ponto. 

Aborde como se sente em relação a tal assunto, se concorda ou não, e se acha que tais 

assuntos devam ser discutidos. 

• Aspectos da Lei 10639/03. Já conhecia? Qual sua importância?  De alguma forma essa 

lei foi implementada em alguma disciplina ao longo da sua vida escolar? 
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Apêndice I.d – Folha de Produção Textual 

 

Instituição de Ensino: ______________________________________________ 

Disciplina: ________________ Prof.(a):___________________________ Data:    /    / 

Aluno(a): _____________________________ nº:____ Turma:_______    (     )Bim. 

 

 

 

________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II – MATERIAL UTILIZADO NO MÓDULO II 

Apêndice II.a – Questionário 

 

Questionário 03:  

O que vocês entenderam sobre a cena mostrada?  Qual é a reivindicação da personagem Erik Killmonger? A 

quem pertence as peças no museu?  E o conhecimento tecnológico a quem pertence?  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Apêndice II.b – Reações em alto-forno a partir da hematita 

BALANCEAMENTO 

 

 Reações envolvidas: 2C  +  O2   2CO + Energia  

 

Reação (I): 3Fe2O3  +  CO  2Fe3O4 +  CO2 

Reação (II): Fe3O4 +  CO  3FeO +  CO2 

Reação (III): FeO +  CO  Fe  + CO2 

 

Para obter a equação global – multiplica-se (II)x2 e (III)x6:  

 

  3Fe2O3  +  CO  2Fe3O4 +  CO2 

  2Fe3O4 +  2CO  6FeO +  2CO2 

  6FeO +  6CO  6Fe  + 6CO2       _        _                  _ 

3Fe2O3 + 2Fe3O4 + 6FeO + 9CO  2Fe3O4 + 6FeO + 6Fe + 9CO2 

  3Fe2O3 + 9CO   6Fe + 9CO2  

 

Equação Global: Fe2O3 +  3CO   2Fe + 3CO2  
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Apêndice II.c – Prova  

 

Instituição de Ensino:___________________________________________                  Data:    /    / 

Disciplina:  Química     Prof.(a):____________________________________________  

Aluno(a): _________________________________________ nº:____ Turma:_______    (     )Bim 

 

1. (4,0 pontos) – A hematita (Fe2O3) é um minério de ferro utilizado como matéria-prima para obtenção 

de ferro metálico. Considere as reações abaixo: 

(x)Fe2O3 + CO  (y)Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO  (z)FeO + CO2 

FeO + CO  Fe + CO2 

 

(1,0) a) Dê os coeficiente estequiométricos:   x =_____      y =_____     z =_____ 

(1,0) b) A qual função inorgânica pertence a hematita: ______________________________________ 

(1,0) c) Dê a nomenclatura IUPAC para Fe2O3: ____________________________________________ 

(1,0) d) Qual o número de oxidação do ferro nos seguintes compostos: 

Composto Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe 

NOX     

 

2. (1,0 ponto) – Um agente redutor é a substância capaz de provocar a redução de outra. Na reação de 

obtenção de ferro a partir da hematita, quem é o agente redutor? ______________________________ 

 

3. (2,0 pontos) – Dê um exemplo de fenômeno Físico e outro de fenômeno Químico que ocorre durante 

o processo de obtenção de Ferro. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. (1,5 ponto) – A formação de monóxido de carbono utilizado durante o processo de obtenção do ferro 

é dada pela seguinte reação:     

2C + O2  2CO + Energia 

a) A reação de formação de CO é endotérmica ou exotérmica? ________________________________ 

b) A variação de entalpia (ΔH) desse sistema é:    (   ) ΔH > 0          (    ) ΔH = 0         (   ) ΔH < 0 
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c) Assinale a opção do gráfico que representa este tipo de reação?

 

 

5. (1,5 pontos) Calcule o percentual de ferro e de oxigênio presentes na hematita (Fe2O3). 

Dados: Fe = 56g/mol     O = 16g/mol   
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APÊNDICE III – MATERIAL UTILIZADO NO MÓDULO III 

 

Questionário 04:  

Será que a prática metalúrgica (na África) gerava os impactos sociais, econômicos e ambientais que geram hoje? 

Quem eram os mineradores no período colonial? Os mineradores utilizavam apenas trabalho físico? Havia 

algum conhecimento aplicado? Sob quais situações eram submetidos os mineradores? E hoje? Quem são os 

"escravos modernos"? 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


