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Resumo:  

A implementação de uma diretriz curricular nacional é uma tarefa árdua, 

que envolve tempo e o trabalho de muitos atores. Este estudo se propôs a 

fazer uma análise crítica sobre a implantação das Diretrizes Curriculares para o 

ensino das relações Étnico-raciais e da História e Cultura afro-brasileira e 

africana que consta na Lei 10.639/03. Estas ações afirmativas são fruto da 

união da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial com o 

Ministério da Educação e Cultura, cujo objetivo é equiparar, valorizar e garantir 

direito das etnias que compõem a sociedade brasileira de serem representadas 

no currículo escolar. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as teorias do 

currículo, além de um estudo das Diretrizes, o que levou à discussão sobre a 

importância da formação inicial e continuada dos professores na implantação 

de mudanças na escola.  

 

PALAVRAS CHAVE: Diretrizes Curriculares, Teorias do Currículo, ações 

afirmativas, multiculturalismo; formação docente.  
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ABSTRACT:  

The implementation of a national curriculum guideline is an arduous task 

that involves time and the work of many actors. This study aimed to make a 

critical analysis of the implementation of the DiretrizesCurriculares para o 

ensino das relaçõesÉtnico-raciais e da História e Cultura afro-brasileira e 

africana (Curriculum Guidelines for the teaching of ethnic-racial relations and 

history and african-Brazilian and African culture) contained in Law 10.639 / 03. 

These affirmative actions are the result of the union of the Secretaria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial (Secretariat for Racial Equality 

Promotion Policy) with the Ministério da Educação e Cultura(Ministry of 

Education and Culture), which aims to match, enhance and guarantee the right 

of ethnic groups that make up Brazilian society to be represented in the school 

curriculum.  A literature review on the curriculum theories was carried on, as 

well as a study of the Diretrizes, which led to a discussion about the importance 

of initial and continuing training of teachers in the implementation of changes in 

the school. 

 

KEYWORDS: Curriculum Guidelines, Curriculum Theories, affirmative action, 

multiculturalism; teacher training. 
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Introdução 

 

 Era outono e fazia frio naquele início do mês de junho de 2015, quando, 

por meio de uma reportagem em uma rede social, descubro a existência da 

SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial). Em uma 

pequena folha, aquelas letras demoraram a fazer um sentido real na minha 

vida. Escrevi incansavelmente tudo o que fui descobrindo sobre esse órgão, e, 

através de uma pesquisa, descobri a existência da lei 10.639/03. Esta trata da 

obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos no currículo 

escolar do ensino fundamental e médio. Era praticamente o acréscimo do 

segundo tempo na minha trajetória acadêmica e decidi, a partir de então, 

estabelecer meu tema de Trabalho de Conclusão de Curso em licenciatura de 

Ciências Sociais (TCC).  

Encontrava-me na reta final da graduação, naquele momento, pois já 

havia concluído a maior parte das disciplinas voltadas para a licenciatura e 

iniciava o projeto do Trabalho de Conclusão de Curso. Fiquei atordoada ao 

perceber que já havia passado mais de uma década da promulgação da lei 

10.639/03, e eu, enquanto futura professora de Sociologia, ainda não dispunha 

de conhecimento de sua existência. Então, comecei a questionar o processo de 

formação dos professores da educação básica no qual estava inserida. Como 

alguém passa por um curso de Licenciatura e não tem contato com esta 

discussão? Pensava eu. 

 Desde as minhas primeiras vivências na instituição burocrática 

denominada escola (NÓVOA, 1992), ainda com 10 meses de vida, até os dias 

atuais, enquanto estudante de Ciências Sociais e pesquisadora do PIBID, fui 

muito condicionada a forçosas construções sociais que me afastavam da minha 

identidade enquanto uma mulher, negra, e moradora de periferia. 

 Ao ingressar no terceiro estágio docente, como umas das etapas 

fundamentais para conclusão de curso, senti meu relógio interior correr, o 

tempo voar e as horas escorrerem pelas palmas das minhas mãos, pois 

debater sobre o currículo não foi uma questão vislumbrada por mim à primeira 

vista. Necessitei de um tempo para estranhar e problematizar as questões da 

construção do tema, até porque se trata de “observar o familiar” (VELHO, 
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2004). Sendo assim, este trabalho monográfico foi se formando durante meu 

processo de estranhamento e aprendizagens nas etapas de estágios docentes. 

 Sabemos que a educação no Brasil vive um momento especialmente 

contraditório. Por um lado, verifica-se a enorme expansão do sistema 

educacional nas últimas décadas, acompanhada do discurso oficial 

apresentando a educação como a grande responsável pela modernização das 

sociedades, pelas possibilidades de integração ao mundo globalizado e à 

sociedade do conhecimento, sociedade esta que demanda o domínio de 

habilidades de caráter cognitivo, científico e tecnológico, altos níveis de 

competência, além do desenvolvimento da capacidade de interação em grupos 

e criatividade. Por outro lado, persistem os altos índices de analfabetismo, 

evasão, repetência e desigualdades de oportunidades educacionais. 

Entretanto, é fato que na última década houve uma recuperação parcial do 

Estado em sua face social e uma ampliação intensa de políticas e programas 

dirigidos à grande massa, com o objetivo de democratizar e incluir uma grande 

parte da população que, por motivos vários e de formas múltiplas, muitas vezes 

veladas, encontrava-se fora. 

 O local formal destinado à educação nos últimos 300 anos, tem sido a 

escola, que, mesmo não sendo especificamente a percussora da discriminação 

racial tem sido uma reprodutora das desigualdades sociais (BOURDIEU, 2004). 

Através de um discurso ideológico que não permitiu espaço para a promoção 

de uma dualidade (multiplicidade) na construção da sociedade brasileira, a 

escola concretiza a representatividade de apenas uma parte da população, já 

que até pouco tempo não havia, entre outros temas, a obrigatoriedade (e muito 

menos a ocorrência) do ensino da História e Cultura afro-brasileira e africana 

no currículo escolar do ensino fundamental e médio. 

 Na minha pesquisa inicial no quase inverno de 2015, descobri que, em 

março de 2003, havia sido sancionada pelo governo brasileiro a Lei nº 

10.639/03-MEC, que altera a LDBEN (Lei Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), e estabelece as Diretrizes Curriculares para a implementação da 

mesma, sendo que ela instituiu a obrigatoriedade da educação para as 

relações étnico-raciais para o ensino da História e cultura afro-brasileira e 

africana no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Na teoria, a 

mudança resgata historicamente a participação dos negros na construção e 
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formação da sociedade brasileira. As diretrizes são fruto de uma parceria entre 

o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 

 Importante ressaltar que a Lei 10.639/03 é fruto de décadas de luta do 

movimento negro brasileiro, que apontou para a necessidade de diretrizes que 

orientassem a formulação de projetos empenhados na valorização da história e 

cultura afro-brasileira e africana, assim como assegurassem um 

comprometimento mínimo com a educação de relações étnico-raciais positivas. 

 O primeiro capítulo faz uma apresentação da pesquisa e de seu 

histórico, seus objetivos e os caminhos metodológicos traçados. No capítulo 2 

faço uma apresentação analítica das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais para o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana, além de uma revisão da literatura sobre as teorias do 

currículo. Em seguida, no capítulo 3, realizo uma discussão sobre o 

multiculturalismo inerente ao ambiente escolar, ao mesmo tempo em que 

destaco a importância da formação dos professores para a legitimação do 

currículo.  
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Capítulo 1 –A PESQUISA 

 

A população negra brasileira vem enfrentando muitas barreiras para 

garantir sua permanência dentro do espaço escolar. É fato histórico que até 

1854 a população negra era proibida de frequentar escolas, e, posteriormente, 

até 1878, os negros só poderiam frequentar as escolas em período noturno 

(BRASIL,2003). Em virtude de uma sociedade embranquecida pelos costumes 

eurocêntricos, os espaços de autoafirmação negra dentro da sociedade 

brasileira eram quase inexistentes. Portanto, historicamente, os negros foram 

silenciados por falta de oportunidades políticas e sociais.  

 Venho de uma realidade de periferia, e, enquanto mulher e negra, por 

toda minha vida estive cercada por este sistema escolar repressor. Não me 

lembro de nenhum momento na escola em que tive chances reais de me sentir 

representada. Essa é a realidade de quase toda população negra que, por ser 

classificada como minoria dentro da sociedade, não tem sua cultura valorizada. 

Tive que construir minha identidade através de uma história que não era a 

minha, ou seja, através de padrões que reprimiam meus ancestrais e minha 

cultura e me faziam crer que as religiões de matrizes africanas, danças, 

passagens históricas importantes fossem minimizadas ou vistas de formas 

negativas. Esses modelos perpetuaram, dentro de mim, padrões de beleza e 

forma de comportamentos que seguiam uma ideologia embranquecida pelos 

costumes da sociedade. 

 Tais atitudes eram, erroneamente, uma forma de eu me sentir incluída 

naquele ambiente repressor, de me sentir dentro do sistema, de fugir dos 

apelidos depreciativos e limitar toda a repressão que sentia por ser negra. 

Nessa lógica, os padrões estéticos aos quais eu me encaixava simplesmente 

não eram discutidos dentro da escola, e dessa forma, o diferente tornava-se 

alvo das brincadeiras vexatórias dentro do ambiente escolar. Faziam-me 

acreditar que o papel destinado aos negros sempre seriam os secundários, que 

não teríamos voz ou representatividade dentro da sociedade.  

 Deste modo, construir uma identidade negra tornava-se mais difícil com 

o passar do tempo. Eu sabia que essa prática de exclusão e falta de 

oportunidades não condizia com uma sociedade democrática, e que ela estava 

longe de pertencer a uma sociedade em que eu queria estar vivendo. Por anos 
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me mantive inquieta pela falta de representatividade negra dentro dos espaços 

públicos, nos jornais, novelas e na sociedade de forma geral, pois era como se 

não existíssemos. Hoje, estudante de Ciências Sociais, integrante do Coletivo 

Negro Mercedes Baptista e futura professora de Sociologia, entendo a 

importância da representatividade positiva do negro na construção do ser 

humano, na relevância de ter sua identidade valorizada. Como ser humano, sei 

também que conhecer é uma especificidade humana e que, portanto, conhecer 

a cultura e história do seu povo, desde os anos iniciais de escolaridade, é 

fundamental na construção identitária. 

 Sendo assim, a Lei nº 10.639/03-MEC, com a obrigatoriedade do ensino 

da História da África e dos africanos no currículo escolar do ensino 

fundamental e médio, tem como marco de sua importância a possibilidade da 

aproximação da realidade vivida pela população negra, pelos estudantes e 

professores, através da representatividade de sua história dentro das 

instituições de ensino. Isso consiste no ato de implementar conteúdos na grade 

curricular de fatos e acontecimentos que representem todas as etnias 

brasileiras, a partir de um pensamento que considera a sociedade brasileira 

como uma população multicultural e que não contenha uma etnia dominante, 

como vinha acontecendo. Além da inclusão de conteúdos, o documento 

apresenta a importância de voltar o foco do currículo escolar para questões 

mais amplas e fundamentais, como as da diversidade cultural, racial, social e 

econômica brasileira. Mas, no país em que, como a vacina, algumas leis 

pegam e outras não, como disse certa vez Getúlio Vargas, será que essa 

diretriz “pegou”? O Trabalho de Conclusão de Curso pretendia discutir o tema 

da diversidade étnico-racial somado a sua presença na escola básica 

brasileira, a partir de um estudo sobre o currículo escolar. Como os órgãos 

públicos têm trabalhado para o cumprimento desta lei? Essas diretrizes têm 

chegado às escolas e aos professores e estudantes?  

 Num primeiro momento, ainda em 2015, a pesquisa planejada buscava 

saber se os currículos escolares trabalhavam a diversidade étnico-racial 

existentes nos documentos oficiais. Para da conta desse objetivo geral, os 

seguintes objetivos específicos foram delineados: estudar as diretrizes 

nacionais curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; verificar como essas 
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orientações apareciam no planejamento curricular das escolas; e saber se e 

como os professores de Sociologia, História e Geografia, além os 

coordenadores de área, estavam vivenciando essas orientações.  

 Sabemos que as Diretrizes Curriculares visam abarcar todas as áreas de 

conhecimento do currículo escolar e, portanto, torna-se importante pesquisar 

como a escola tem trabalhado essa obrigatoriedade, de modo a analisar a 

implementação desses conteúdos nas disciplinas desde as ciências humanas 

até as ciências exatas. Afinal, em matemática, por exemplo, podemos abordar 

estas questões, ao falar dos sistemas matemáticos desenvolvidos no Egito 

antigo. 

 O primeiro objetivo desta pesquisa foi realizado através de análise 

documental em relação às diretrizes curriculares para o ensino das relações 

étnico-raciais e uma revisão bibliográfica sobre as teorias do currículo, com a 

ajuda de autores como Tomás Tadeu, Alice Casimiro Lopes e Dagmar 

Estermann Meyer. 

 Posteriormente, caracterizando o segundo momento da investigação, 

quando se pretendia saber como os professores estão vivendo as diretrizes, foi 

formulado um roteiro de entrevista (Anexo 1).  

 O contexto político brasileiro neste primeiro semestre de 2016 (que 

culminou com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, a ampliação da 

crise econômica do país, os desvios de dinheiro público da saúde, segurança 

pública e educação) mudou meu trabalho de conclusão de curso, mais uma 

vez. Particularmente, a greve dos profissionais da educação (professores) no 

Estado do Rio de Janeiro impediu a realização das entrevistas com os 

professores e as visitas às escolas. Assim, a primeira decisão foi mudar o foco 

dos sujeitos de professores para os gestores públicos da educação, que se 

encontravam trabalhando na SEEDUC. 

 Deste modo, o roteiro de entrevista, nessa circunstância, consistiu em 

descobrir o que o setor pedagógico da SEEDUC tem realizado para vincular os 

temas transversais e mais especificamente as Diretrizes, tema deste estudo, 

com os conteúdos curriculares (Anexo 2). 

 Acontece que, desde a mudança dos sujeitos pesquisados para os 

gestores da educação, a SEEDUC sofreu uma série de ocupações por parte de 

professores e alunos da rede estadual de ensino. Neste instante, a decisão 
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possível, mesmo que não correspondente com o projeto de estudo inicial, foi 

regressar às discussões iniciais e fortalecer os questionamentos teóricos e as 

reflexões deles gerados.  

 As mudanças nos objetivos causados pelos contratempos no campo 

mostraram que nem sempre aquilo que pensamos no projeto inicial pode ser 

colocado em prática, já que a pesquisa científica não depende exclusivamente 

do pesquisador. Neste caso, foi preciso também considerar as condicionantes 

políticas, culturais sociais, entre outras. Assemelha-se com o que ocorre 

quando preparamos uma aula: temos um roteiro, mas é o tempo específico 

vivido em sala de aula que vai nos indicar o que podemos e devemos fazer 

como o planejado, e o que devemos mudar.  

 Assim, os objetivos da pesquisa passaram a ser conhecer as 

orientações curriculares acerca da educação das relações étnico-raciais para 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana à luz das teorias do 

currículo e discutir a possibilidade de real implantação de diretrizes a partir do 

trabalho docente. 

 No próximo capítulo irei apresentar uma revisão bibliográfica acerca do 

currículo como campo da ciência da Educação, à luz das teorias do currículo, e 

analisar os temas, público-alvo, entre outros aspectos, das Diretrizes, de 

acordo com a Lei 10.639/03. 
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Capítulo 2 –O CURRÍCULO E AS DIRETRIZES CURRICULARES 

PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS PARA 

O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 

AFRICANA 

 

 O currículo escolar é considerado uma referência na construção, 

manutenção e reprodução de práticas, crenças e valores culturais na 

sociedade. Nesta lógica, várias teorias foram formuladas até chegarem ao 

modelo que conhecemos de currículo na atualidade. Nesse capítulo, irei 

apresentar o currículo como um campo de estudo das ciências da Educação, 

assim como suas principais teorias, segundo autores como T.T. da Silva, Alice 

Casimiro Lopes e Dagmar Estermann Meyer.  

Num segundo momento será discutida a lei 10.639/03 a partir da 

apresentação das Diretrizes. 

 

2.1 O CURRÍCULO ESCOLAR E SUAS TEORIAS 

 

O currículo, mesmo antes de ser denominado por essa palavra, já fazia 

parte das atividades desenvolvidas pelos professores nas escolas. O termo 

currículo é atribuído à necessidade de organização e método.  

 A noção de currículo como uma teoria surge decorrente de suposições 

que a teoria desvenda a realidade, ou seja, seria o diálogo entre a “teoria” e o 

“real”. A teoria, de fato, é uma encenação, um reflexo ou uma cópia da 

realidade. 

 A perspectiva abordada por Silva (2001) vê as “teorias” do currículo a 

partir da noção de discurso, com o intuído de mostrar que aquilo que o 

currículo é depende necessariamente da forma como ele é definido pelos 

diferentes autores e teorias. Em outras palavras, o currículo poderá assumir 

uma identidade de acordo com a vertente que está sendo utilizada. Desse 

modo, este autor assume a ideia de representação de uma identidade, classe 

social ou determinado grupo econômico e cultural, assim descrito: 

 

Talvez mais importante e mais interessante do que a busca da 
definição última de “currículo” seja a de saber quais questões 
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uma “teoria” do currículo ou um discurso curricular busca 
responder. Percorrendo as diferentes e diversas teorias do 
currículo, quais questões comuns elas tentam, explicita ou 
implicitamente, responder? Além das questões comuns, que 
questões específicas caracterizam as diferentes teorias do 
currículo? Como essas questões específicas distinguem as 
diferentes teorias do currículo?” (SILVA, 2001, p.14) 

 

 A abordagem desse autor foca mais em saber quais as questões uma 

“teoria” do currículo ou um discurso curricular buscam responder do que numa 

definição de currículo em si. Na lógica dele, cada definição estará condicionada 

a um momento histórico e isso não necessariamente revela a definição de 

currículo. As questões centrais que se repetem em todas as teorias são: quais 

conhecimentos devem ser ensinados? O que e por que tais conteúdos 

devem ser ensinados? Quais conhecimentos devem ser considerados 

importantes e essenciais para terem o direito de fazer parte do currículo? 

 Para além disso, vale ressaltar que, mais importante do que discutir os 

conteúdos que devem compor um currículo, é necessário o questionamento 

sobre os caminhos e formas “impostas” de ver a realidade. Porque, através de 

conceitos, moldam-se tipos socialmente aceitos:  

 

Os conceitos de uma teoria organizam e estruturam nossa 
forma de ver a “realidade”. Assim, uma forma útil de 
distinguimos as diferentes teorias do currículo é através do 
exame dos diferentes conceitos que elas empregam. (Silva: 
2001, p.17.) 
 

Em outras palavras,um currículo busca modificar as pessoas que vão 

seguir aquele direcionamento curricular. Na medida em que o currículo indica 

os tipos de conhecimentos que são válidos, ele direciona e caracteriza as 

formas de vida que serão aceitáveis.  

 As teorias do currículo surgem a partir de 1920 no Estado Unidos,em 

consequência dos processos de industrialização e os movimentos migratórios. 

A entrada da classe trabalhadora no processo educacional acarretou 

namassificação da escolarizaçãoe, por isso, houve um grande incentivo, por 

parte de pessoas influentes na administração da educação, para racionalizar o 

processo de construção, desenvolvimento e avaliação de currículo. 
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 Silva (2001) classifica as teorias do currículo em três, a saber: a teoria 

tradicional, as teorias críticas e teoria pós-crítica, sobre as quais tecerei um 

pequeno resumo. 

 Segundo a teoria tradicional, o currículo está aprisionado às relações de 

poder através do conteúdo dito, de forma não problematizadora, através dos 

professores e o sistema metódico em que se encontra a escola. Para Bobbitt 

(1918, apud SILVA, 2001), o currículo é encarado como o processo de 

racionalização de resultados educacionais, rigorosamente especificados e 

medidos. O currículo é o detalhamento de objetivos, procedimentos, com a 

intenção de obter resultados educacionais mensurados.  

 Ainda de acordo com Silva (2001), a teoria tradicional do currículo tem 

como objetivo fazer do espaço escolar um lugar que possa ser comparado a 

um sistema fabril, teoricamente pensado e metodicamente estimulado. Dessa 

forma, são construídos formatos ideais de pessoas a serem estimuladas dentro 

do currículo.  

 As teorias tradicionais foram superadas pelas chamadas teorias críticas, 

segundo as quais o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o 

currículo faz:  

As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, começam 
por colocar em questão precisamente os pressupostos dos 
presentes arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas 
desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas 
desigualdades e injustiças sociais. (SILVA: 2002, p.30) 

 

As teorias críticas do currículo estiveram ligadas à dinâmica das 

desigualdades de classe, no que chamamos de teorias da reprodução 

(BOURDIEU E PASSERON,1970), a partir da década de 1960. Nesse 

momento de embates críticos, começam os questionamentos em relação aos 

saberes reproduzidos nos currículos escolares e uma crítica à elaboração de 

conteúdos diversificados para cada “tipo” de aluno. Percebeu-se a existência 

de um currículo mais sofisticado para os alunos oriundos das classes 

dominantes, enriquecendo e prevalecendo seu capital cultural, e outro, voltado 

para os alunos oriundos das classes dominadas. Nesse caso há um 

mecanismo para transmitir um currículo, seguindo um carácter estritamente 
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discriminatório, no qual as posições econômicas categorizam os conteúdos a 

serem passados nas escolas. 

Tais estudos realizavam uma análise crítica do currículo vigente e 

aconteceram nos Estados Unidos, com o chamado Movimento de 

Reconceptualização; na Inglaterra, com a chamada Nova Sociologia da 

Educação; na França, com os ensaios de Althusser, Bourdieu e Passeron, 

Baudelot e Establet; e no Brasil, com o destacado papel da obra de Paulo 

Freire. A escola, nesse contexto, reproduz uma estrutura social que tenta 

transmitir o pensamento e as ideologias das classes dominantes. Desse modo, 

é através do currículo que essa ideologia atua e perpetua as diversas formas 

de discriminações. O currículo, através de seu discurso, assume um formato 

que estratifica mais do que integra as pessoas das classes subordinadas. 

Depois desses questionamentos, surge a terceira teoria, a pós-crítica do 

currículo. Silva (2002) informa que ela está preocupada com as novas 

movimentações culturais em torno da sociedade. Nesta, busca-se abrir espaço 

para os novos movimentos sociais, que incluíam minorias que anteriormente 

não tinham espaço, e que simplesmente não existiam no currículo. É através 

do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas de 

representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo 

começam a ganhar espaço na teorização do currículo. Portanto, segundo essa 

lógica, os conhecimentos e conteúdos curriculares devem ser abordados como 

uma temática transversal no currículo escolar. A ideia básica é que o 

conhecimento escolar não pode ser separado daquilo que as crianças e jovens 

são e se tornarão como seres sociais. A problemática se constrói a partir do 

modo como será desconstruído o discurso textual presente no currículo, e de 

como questionar as narrativas hegemônicas de identidade que o constituem. 

Um currículo que evidencia a multiculturalidade deixaria de ser folclórico para 

se tornar profundamente político, logo, os conteúdos deveriam ser trabalhados 

de forma a equiparar seu grau de importância, no sentido de não haver um que 

esteja acima do outro.  

 Isso implica na elaboração de conteúdos que representem e reafirmem 

a identidade de toda a sociedade, que, de fato, tenham sentido na vida de cada 

grupo a que esteja vinculado. Assim como afirma Meyer (2003), 
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(...) seria importante e interessante tentar olhar um pouco para 
dentro da escola e do currículo e ver que histórias estão sendo 
produzidas aí e como se constroem os sentidos de 
pertencimento e exclusão, bem como as fronteiras raciais e 
étnicas entre os diferentes grupos sociais que ali interagem e 
estão representados. (MEYER: 2003, p.81) 
 

Foi por conta dessa demanda de pertencimento e fortalecimento das 

identidades que as ações afirmativas começaram a compor o currículo escolar, 

a fim de equiparar os espaços de representação dentro da sociedade. Assim 

como o direito à educação é assegurada pelo Governo a todas as pessoas, o 

silêncio inerente ao currículo deve ser questionado por esses mesmos 

representantes. Como consta na Constituição Federal, em seu artigo 205:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
 

Grosso modo, seria possível caracterizar o atual modelo de currículo 

escolar como pós-critico, pois há uma conexão entre o conhecimento semeado 

no ambiente escolar e os processos identitários trazidos pelos novos 

movimentos (visibilidade) culturais e sociais, vinculados aos temas de 

representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade entre outros. Em 

outras palavras, a multiculturalidade (CANDAU,2009) começa a obter espaço 

na vivência escolar, por meio da mediação didática, que é “(...) um processo de 

constituição de uma realidade a partir de mediações contraditórias, de relações 

complexas, não imediatas.” (LOPES: 1999, p. 209). É importante ressaltar que 

estas teorizações funcionam muito bem no campo conceitual, pois na prática 

vemos uma verdadeira coexistência de práticas do currículo que transitam do 

tradicional ao pós-crítico. 

Ademais, se o currículo é a transmissão através de conteúdos 

pedagógicos das estreitas relações de poder forjadas dentro da comunidade, 

uma política pública democrática deveria mesmo começar por implementar 

novas diretrizes. Vamos a elas. 
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2.2 RECONHECIMENTOS, DIREITOS E CURRÍCULO: A LEI 10.639/03 

 

A teorização pós-crítica do currículo possibilitou a incorporação de novas 

identidades como conteúdos a serem trabalhados nas escolas. Desde o início 

do ingresso da população negra ao ambiente escolar, em 1854(BRASIL,2003), 

que crianças e jovens negras, como eu, são caracterizadas por ataques e 

discriminações racistas, mesmo que isso aconteça de forma velada através de 

um discurso oculto. A partir de 2003, com a criação das Diretrizes, que altera 

as diretrizes vigentes em 1996 (LDBEN), tornou-se possível assegurar, de 

forma obrigatória, a presença de conteúdos de interesse da população negra 

nos currículos escolares. 

Essas diretrizes têm como objetivo principal garantir a igualdade de 

visibilidade das histórias e direitos das etnias que compõem a cultura nacional, 

devido à dificuldade da população negra identificar-se como negro dentro da 

sociedade. Além disso, trata-se de uma forma de resistência à invisibilidade 

dos meios sociais provocada pelos programas educacionais, os planos de 

governo e a indústria cultural que destaca e vende, antes de mais nada, a 

cultura europeia e branca. 

Atualmente, é possível reconhecer que a vivência da população negra é 

distinta da vivência da população não negra, que inclui asiáticos, índios entre 

outros, assim como sua cultura e história. Portanto, a existência dos conteúdos 

dessas culturas e histórias, classificados como transversais, é um debate 

primordial quando o assunto é relações sociais e raciais. 

Nas diretrizes curriculares nacionais lê-se que elas têm a intenção de 

oferecer uma resposta à população afrodescendente, no sentido de reparar, 

reconhecer e valorizar sua identidade, história e cultura. Trata-se de políticas 

curriculares com base nas dimensões históricas, sociais e antropológicas 

originárias da realidade brasileira, que têm como objetivo o combater ao 

racismo e as discriminações que atingem particularmente a população negra. 

(BRASIL, 2003). 

Como consequência dessas políticas de reparações e reconhecimentos, 

na última década, como dito anteriormente, são formulados programas de 
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ações afirmativas, ou seja, um conjunto de ações políticas dirigidas à correção 

de desigualdades raciais e sociais (BRASIL,2003 

Seguindo este raciocínio, as Diretrizes têm como metas a produção de 

conhecimentos, formação de atitudes, posturas e valores que eduquem os 

cidadãos, para uma nação democrática, em que todos tenham seus direitos 

garantidos e sua identidade valorizada de forma igualitária. Portanto, vai 

ficando óbvio que as condições materiais e a formação dos professores são 

indispensáveis para uma educação de qualidade para todos, assim como é o 

reconhecimento e a valorização da história, cultura e identidade dos afro-

brasileiros. 

Os estímulos e encorajamentos para as crianças e jovens negras no seu 

ambiente familiar ou nos espaços escolares vão resultar em um impacto 

positivo na construção de sua identidade negra. Por isso, as políticas de 

reparações, reconhecimentos e valorização de ações afirmativas visam que o 

Estado e a sociedade criem medidas para estimular a imagem positiva do 

negro e suas construções intelectuais, e elaborarem ações para ressarcir a 

população negra dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e 

educacionais, sobretudo os desenvolvidos sob o regime escravista. Além disso, 

elas buscam eliminar políticas de embranquecimento da população e os 

privilégios exclusivos para um grupo de pessoas. As Diretrizes visam, também, 

que tais medidas de reparações tenham como resultados a concretização de 

iniciativas ao combate ao racismo e o fim das discriminações raciais, 

promovendo de fato democracia racial.  

Sales (2006) aborda a temática da democracia racial de uma maneira 

que interessa aqui. Num apanhado histórico, o autor nos lembra que, na 

história brasileira do século XX, a inserção do negro na sociedade foi feita por 

meio de políticas nacionais racistas. A partir de 1930, Vargas propagava uma 

ideologia embranquecida pelos costumes eurocêntricos, quando incentivava a 

disseminação da imagem “morena” ou do povo “mestiço”, socialmente aceitas. 

Este autor também nos lembra que a cordialidade é uma estabilidade da 

desigualdade e da hierarquia raciais, que diminuem o nível de tensão racial, 

abreviada pela tolerância do coronelismo e do patriarcado ao povo negro, mas 

sem deixar de reproduzir a dependência e paternalismo dessas relações. O 

chamado complexo de Tia Anastácia é assim definido.  
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A articulação de cordialidade, clientelismo e patrimonialismo 
configura o que denominamos de “complexo de Tia Anastácia”, 
no qual a pessoa negra aparece “como se fosse da família” ou 
como sendo “quase da família”. A proximidade social quase 
nunca transpõe o limite do “como se” ou do “quase”. No 
“complexo de Tia Anastácia”, mesmo as contiguidades são 
distâncias. Esse complexo foi instaurado pelo que 
denominamos integração subordinada, que define as formas 
hegemônicas em que se apresenta a discriminação racial: o 
estereótipo racial e o não-dito racista.” (SALES: 2006, p.230 e 
231 ) 
 

Desse modo, Sales (2006) aborda a conceituação do termo cordialidade 

para a ascensão permitida do negro pelo homem branco. Vale ressaltar que 

esse crescimento social só é consentido quando não transgride o “pacto de 

silêncio” imposto pelas normas da cordialidade. Nesse contexto, a cordialidade 

é uma “moral do escravo”, mas também uma “moral do senhor”. Portanto, 

ocorre uma cordialidade institucionalizada através do pacto de silêncio de 

ambas as partes.  

Sales (2006) também salienta que a cordialidade através da camuflagem 

do discurso racista faz com que a discriminação seja reproduzida por meio do 

discurso não-dito racista. Por esse motivo, são expressadas de forma 

agressiva, transformando (e reduzindo) as relações de poder a relações 

pessoais e informais, as ditas relações privadas. O não-dito racista se 

caracteriza não apenas por meio de piadas, mas também pela injúria racial. 

As relações raciais são descritas pelo termo estigmatização, que se 

define através da noção de reprodução, distribuição e consumo através de 

suas marcas, odores, cores, texturas, gostos, fluxos, gestos, gozos, etc. 

(SALES, 2006). Dessa forma são implementadas as noções de “branco” e 

“negro”, atribuídas ao conceito de raça. “A cor da pele ocupa o lugar do 

significante central que conecta, organiza e totaliza todos os demais elementos. 

A cor torna-se sinédoque das relações raciais.” (SALES: 2006, p.232) 

Dessa forma, como aborda Sales (2006), a cor da pele precede as 

relações sociais e será categoria importante na identificação social. Essa 

estigmatização que antecipa a convivência social é refletida no ambiente 

escolar, quando crianças negras não conseguem expressar em seus trabalhos 

ou atividades a sua autoimagem negra. Ao contrário, essas crianças 

reproduzem em seu cotidiano estigmas que perpetuam a discriminação, como, 
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por exemplo, a ideia de que ser negro é “feio”, pois ao serem alvos de 

“brincadeiras” vexatórias é a cor da pele que é utilizada para serem diminuídas 

perante os demais:  

 

(...) crianças negras que brincam com toalha de banho na 
cabeça para imitar apresentadoras de programas infantis com 
seus longos e louros cabelos; que bebem ou passam água 
sanitária na pele para tentar desbotar sua cor; casos 
de adolescentes que passam facas na pele do braço tentando 
esfolá-lo; o jovem surpreso diante do espelho, ao deparar com 
a imagem de um negro – passou tanto tempo tentando fazer os 
outros esquecerem que ele era negro que acabou ele mesmo 
esquecendo; ou homens e mulheres negros que se 
suicidam (…). (SALES: 2006, p.234 e 235) 
 

Por esses motivos elucidados e diversos outros exemplos, as exigências 

da população negra por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, 

no que diz respeito à educação, tornaram-se particularmente apoiadas com a 

promulgação da Lei 10.639/03, que alterou a Lei 9.394/96 e estabeleceu a 

obrigatoriedade das Diretrizes. Essas exigências incluem justiça e direitos 

sociais, civis, culturais e econômicos, bem como a valorização da diversidade 

daquilo que distingue os negros dos outros grupos que compõem a população 

brasileira. Segundo essa lei, faz-se necessária uma mudança na maneira em 

que a história e cultura vêm sendo expostas, com seus discursos, raciocínios, 

lógicas, gestão, posturas e no modo discriminativo de tratar as pessoas negras. 

Tal maneira significa não reproduzir a cultura e história do negro com um 

discurso discriminatório, inferiorizando-o e taxando-o como “feio” e ruim, ou, 

ainda, não tratar a história afro-brasileira resumida apenas à escravidão, num 

viés eurocêntrico, que embranquece personagens cruciais de 

representatividade e identidade negra. Um exemplo simples é a forma como é 

retratada pela indústria capitalista a imagem de Machado de Assis ou a 

referência da abolição da escravatura ser creditada à Princesa Isabel, como se 

a população negra necessitasse de uma imagem branca para ser referência de 

sua própria história. 

Desse modo, as ações por reparação, reconhecimento e valorização 

exigem que se questionem as relações étnico-raciais baseadas em 

preconceitos e desqualificações, além de estereótipos depreciativos, palavras e 



29 
 

atitudes que, velada ou explicitamente, expressem sentimentos de 

superioridade em relação aos negros. 

As Diretrizes visam à valorização, divulgação e respeito aos processos 

históricos de resistência negra, desencadeados pelos africanos no Brasil e por 

seus descendentes na contemporaneidade, desde as formas individuais até as 

coletivas. Isso significa compreender seus valores e lutas e implica em criar 

condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude de 

sua cor, menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido 

explorados como escravos. 

As metas das Diretrizes são destinadas aos sistemas de ensino e 

instituições de diferentes níveis de formação, para que seja viável tornar 

públicas políticas e demandas acima referidas da população afro-brasileira. Por 

fim, esses programas de ações afirmativas são focados na construção de 

projetos escolares voltados para as vivências cotidianas no processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido nas escolas. 

Entende-se que as discriminações de qualquer natureza não têm sua 

origem necessariamente no espaço escolar, mas o racismo, as desigualdades 

e a discriminação correntes na sociedade transcorrem na escola. Isso porque 

as instituições de ensino são espaços de socialização e reprodução de 

costumes e crenças promovidos na sociedade. A questão aqui abordada não é 

de substituir o etnocentrismo de raízes europeias por um africano, mas apenas 

de expandir a dimensão dos currículos escolares para que possa ser abordada 

a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 

O papel da escola como mediadora dessas relações raciais é o de 

proporcionar, antes de mais nada, igualdade aos conhecimentos científicos, 

aos registros culturais, os debates democráticos que abordem a importância de 

serem pensadas e discutidas as relações sociais e raciais. Mas sabemos, com 

Nóvoa, (1992) que a escola é uma instituição moderna, criada pela então 

revolucionária classe burguesa para exatamente formar as pessoas, o que 

significa que nela costuma circular a cultura que mais interessa às classes 

dominantes. 

Em outras palavras, uma função primordial da escola tal qual se 

conhece hoje tem sido a de transmissora de cultura. Com a produção e 

extensão dos sistemas de ensino moderno, o processo de seleção e 



30 
 

hierarquização dos saberes a serem transmitidos na escola esteve baseado 

num estatuto científico que os coloca em ruptura com os saberes práticos das 

instâncias tradicionais de socialização, como a família, as corporações 

medievais ou outros espaços de sociabilidade (NÓVOA, 1992). 

Atualmente, quem primeiro revelou a existência de uma “relação íntima, 

orgânica” entre educação e cultura foi Forquin (1997), que considera a escola 

como um “mundo social” de características e vida próprias, nomeado de cultura 

de escola. 

Mais recentemente, Pérez Gómez (2001, p. 131) traz que A escola, 

como qualquer outra instituição social, desenvolve e reproduz sua própria 

cultura específica, denominada cultura institucional, sendo esta definida como o 

conjunto de significados e comportamentos que ela cria. O autor identifica a 

escola como um espaço de cruzamento de culturas, que lhe dão identidade, 

relativa autonomia e a finalidade de mediar, de forma reflexiva, os múltiplos 

conhecimentos que chegam, a saber: 

 

as propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas 
científicas, artísticas e filosóficas; as determinações da cultura 
acadêmica refletida nas definições que constituem o currículo; 
os influxos da cultura social, constituída pelos valores 
hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da 
cultura institucional, presente nos papéis, nas normas, nas 
rotinas e nos ritos próprios da escola como instituição 
específica; e as características da cultura experiencial, 
adquirida individualmente pelo aluno através da experiência 
nos intercâmbios espontâneos com o meio (PÉREZ GÓMEZ: 
2001,p.17).  

 

Segundo esses autores, podemos dizer que a escola é o local onde são 

construídos e perpetuados significados sociais. Por isso, ela deve conter 

também referenciais filosóficos e pedagógicos que façam menção ao 

pluralismo cultural presente na instituição. Esse é o objetivo da implementação 

de Diretrizes, ao possibilitar uma ressignificação da imagem socialmente 

destinada à população negra, e da escola como condutora de caminho para a 

percepção do negro como sujeito culturalmente aceitável dentro da sociedade. 

Atualmente, passados treze anos da criação das Diretrizes, as 

discussões em torno dessa temática ainda são bem recentes, quase não 
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havendo estudos que esclareçam a existência de atividades que deem conta 

desse currículo. 

Entretanto, nas Diretrizes podemos encontrar algumas demonstrações 

de ações que podem servir de referência a professores e estabelecimentos de 

ensino. Trata-se de uma base filosófica e pedagógica, que assume o papel de 

nortear a execução de políticas públicas afirmativas, como as seguintes: 

 

1) Consciência Política e Histórica da Diversidade, que abarcam a 

compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a 

grupos étnico-raciais distintos, grupos estes com uma cultura e história 

próprias, igualmente valiosas, e que, em conjunto, constroem, na nação 

brasileira, sua história; 

2) Fortalecimento de Identidades e de Direitos, que envolve a ampliação 

do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a 

recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais; 

3) Ações Educativas de Combate ao Racismo e a Discriminações, cujos 

os objetivos, estratégias de ensino e atividades tenham conexão com a 

experiência de vida dos alunos e professores e valorizem aprendizagens 

vinculadas. As ações educativas devem ter participação de grupos do 

Movimento Negro e de grupos culturais negros, bem como da comunidade em 

que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, na elaboração de 

projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-racial. 

Compreende-se que essas orientações têm como meta possibilitar uma 

mudança de mentalidade, de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em 

particular, assim como das instituições e de suas tradições culturais.  

Por sua vez, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem 

como objetivo articular entre o passado, o presente e o futuro no âmbito de 

experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes 

circunstâncias e realidades do povo negro. Deve ser executado por diferentes 

meios, em atividades curriculares ou não, em que se explicitem, busquem 

compreender e interpretar, na perspectiva de quem o formule, diferentes 

formas de expressão e de organização de raciocínios e pensamentos de raiz 

de cultura africana. 
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Os conteúdos programados devem, segundo as Diretrizes, desenvolver 

iniciativas e organizações, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo 

de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm contribuído para o 

desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios e regiões. 

Deverão ser desenvolvidas atividades próprias de cada região e localidade, 

buscando analisar outras perspectivas da História da África. 

O ensino de Cultura Afro-Brasileira abrangerá as contribuições do Egito 

para a ciência e filosofia ocidentais, as tecnologias de agricultura, de 

beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos 

escravizados, bem como a produção científica, artísticos (artes plásticas, 

literatura, música, dança, teatro) e política. 

Um ano depois das diretrizes publicadas, o Conselho Nacional de 

Educação constata a necessidade de incluir a discussão da questão racial 

como parte integrante da matriz curricular da formação inicial ( nos cursos de 

licenciatura para Educação Infantil, nos anos iniciais e finais da Educação 

Fundamental, na Educação Média e na Educação de Jovens e Adultos), assim 

como nos processos de formação continuada de professores, inclusive de 

docentes no Ensino Superior. Instituições de ensino equipadas e estruturadas 

positivamente consistem na organização de centros de documentação, 

bibliotecas, midiatecas, museus, exposições em que se divulguem valores, 

pensamentos, jeitos de ser e viver dos diferentes grupos étnico-raciais 

brasileiros, particularmente dos afrodescendentes. A equiparação dos 

conteúdos consiste em edição de livros e de materiais didáticos, para 

diferentes níveis e modalidades de ensino, que atendam ao disposto neste 

parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 26A da LDBEN, e, para tanto, 

abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da nação brasileira. 

Conclui-se que as diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de 

caminhos, embora não fechadas a que historicamente possam, a partir das 

determinações iniciais, tomar novos rumos. Diretrizes não visam a 

desencadear ações uniformes, todavia, objetivam oferecer referências e 

critérios para que se implantem ações, as avaliem e reformulem no que e 

quando necessário. 

No próximo capítulo iremos abordas a importância da formação dos 

professores para a legitimação do currículo escolar.  
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Capítulo 3 –MULTICULTURALIDADE E A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

A vida escolar deve ser conceituada não como um sistema unitário, 
monolítico e inflexível de regras e relações, mas como uma arena 
fortificada em que sobejam contestações, luta e resistência. Além 
disso, a vida escolar pode ser vista como uma pluralidade de discursos 
e lutas conflitantes, como um terreno móvel onde a cultura-de-sala-de-
aula se choca com a cultura-de-esquina, e onde professores, alunos e 
diretores ratificam, negociam e por vezes rejeitam a forma como as 
experiências e práticas escolares são nomeadas e concretizadas. 
(GIROUX e MCLAREN:2009, p.139) 
 

 O currículo escolar aparece como reprodutor de uma forma política e 

cultural, e, por isso, o mesmo deve ser questionado quando não promove 

acesso à educação que fortaleça o poder individual e a autoafirmação dos 

alunos como sujeitos políticos e disseminadores do pluralismo cultural. 

Baseada nessas ideias, acredito que o currículo escolar deva fazer uma 

reflexão crítica, que aborde a pluralidade e, assim, promova representatividade 

as etnias raciais que começam a ganhar visibilidade com a implementação das 

Diretrizes. 

Como vimos, as orientações situadas nas diretrizes curriculares 

nacionais são caminhos não fechados para a elaboração de atividades e 

projetos pedagógicos a serem vivenciados no espaço escolar. Sabemos que os 

professores são peças-chave no processo de legitimação de temas a serem 

implementados no currículo. A pergunta que se tinha no projeto inicial de 

pesquisa era se as Diretrizes estudadas aqui estavam sendo implementadas. 

Isso porque se acredita que pouca coisa tenha sido de fato alterada, quando 

entramos no espaço escolar, talvez porque as Diretrizes não estejam 

familiarizadas pelos professores. 

Vou analisar aqui a multiculturalidade, segundo McLaren(1997),que traz 

uma visão que evidencia a presença de um currículo multicultural, capaz de 

abordar um olhar do outro e de valorizar o as diferentes culturas e sua 

integração  no espaço escolar. 

A multiculturalidade na educação visa propor uma conexão entre o 

currículo, a sociedade e a escola. Nesse sentido, a educação multicultural está 

inserida nos debates que visam a inclusão dos novos movimentos sociais (raça 
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e etnia, gênero e sexualidade, entre outros), através de projetos políticos 

pedagógicos.  

De acordo com McLaren (1997), a multiculturalidade educacional não 

deve ser compreendida como um elenco de “coisas” que precisam ser 

implantadas à educação, mas deve ocorrer na busca pela implementação do 

pluralismo e da diversidade aprofundada nas raízes culturais da sociedade. O 

conceito de multiculturalidade pode ser vinculado a práticas, políticas e crenças 

na educação, em um ambiente de múltiplas concepções, que possibilite 

abordar o pluralismo inerente a sociedade brasileira. Nesta lógica, é necessário 

questionar o currículo para uma reavaliação da responsabilidade da escola 

com a sociedade. 

 A escola, a partir da implementação das Diretrizes, é pensada como um 

espaço privilegiado de inovação educacional. Destaca-se a existência de uma 

cultura interna, sendo caracterizada pelo conjunto de significados e de 

comportamento pelos membros de uma organização (NÓVOA, 1992). 

 A diversidade encontra-se no ambiente multicultural, onde não existe 

melhor ou pior, apenas pessoas diferentes. A multiculturalidade educacional 

defende a presença da especificidade de cada cultura no debate escolar, 

combatendo as discriminações e os preconceitos que rodeiam o espaço 

escolar.  

 Nesta perspectiva, o espaço escolar está imerso nos processos culturais 

da sociedade, em decorrência da presença da multiculturalidade característica 

da formação social, do cruzamento de culturas, como ensinou Perez Gomez 

(2001). Acontece que na minha trajetória escolar identifiquei diferentes 

componentes que são silenciados e neutralizados neste espaço. Sabe-se que 

nessa sociedade desigual em que vivemos, as oportunidades ocorrem de 

diferentes formas, para diferentes classes sociais, mas também diferentes tipos 

de pessoa. Em outros termos, grupos como os indígenas, negros, 

homossexuais ou pessoas oriundas de classe populares com baixos níveis de 

escolarização não possuem as mesmas oportunidades que aqueles grupos 

sociais formados pela classe média e alta, branca, heterossexual e com níveis 

altos de escolarização. 

 Nesta lógica, o funcionamento de uma organização escolar constrói-se 

por meio de um compromisso entre a estrutura formal e as interações que se 
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produzem no seu interior. A apropriação do conhecimento pela escola é 

influenciada pelo local onde a escola está inserida, ao refletir para dentro desse 

ambiente crenças, valores e julgamentos coletivos, construídos a partir de 

senso comum. As orientações encontradas nas diretrizes propõem um caminho 

aos profissionais da educação, para assegurar a presença do debate dentro do 

ambiente escolar.  

Outra autora que me ajudou a pensar a questão foi Candau (2009), 

porque ela trata as questões do multiculturalismo considerando a variedade do 

termo e ressalta a existência de expressões que podem ser encontradas na 

qualificação sobre o tema e que se multiplicam continuamente, a saber: 

multiculturalismo conservador, liberal, celebratório, crítico, emancipador e 

revolucionário. Seguindo o raciocínio desta autora, abordarei três dessas 

perspectivas de multiculturalismo que considero cruciais, sendo elas o 

multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista (ou 

monoculturalismo plural) e o multiculturalismo interativo (também denominado 

interculturalidade). 

 O papel que a escola exerce é de universalizar os saberes 

(CANDAU,2009) que são considerados importantes, a fim de assimilar os 

grupos tidos como minoritários e discriminados por seus valores, mentalidades 

e conhecimentos socialmente desvalorizados. Essa é a perspectiva abordada 

no multiculturalismo assimilacionista. Nesse sentido, não se mexe na matriz da 

sociedade, apenas procura desenvolver uma aproximação que irá favorecer 

que toda a sociedade brasileira se integre entre si, com base na cultura 

hegemônica. A universalização da escolaridade é refletida tanto no que se 

refere ao currículo escolar, quanto nas relações de interação entre os sujeitos, 

nas habilidades utilizadas em sala de aula, os valores ressaltados e os 

privilégios evidenciados.  

Desse modo, é construído no espaço escolar o desenvolvimento de uma 

cultura comum, através da legitimação dos conhecimentos escolares é o que 

podemos considerar como monocultural plural. Esta abordagem parte da 

afirmação de que quanto se enfatiza a assimilação termina-se por negar a 

diferença ou por silenciá-la. (CANDAU,2009).  

 Essa prática torna-se possível quando são deslegitimados os saberes 

populares, dialetos, línguas, valores e crenças tidas como diferentes e/ou 
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subalternas. As representações das classes consideradas minoritárias e 

populares simplesmente não possuem espaços para serem caracterizadas e 

identificadas nas instituições.  

 Depois de ler isso, pude compreender bem a lógica que me fazia sentir 

oprimida, e diferente em relação à padronização estabelecida dentro da 

sociedade brasileira, que por sua vez, era refletida no ambiente escolar em que 

frequentei dos meus 10 meses aos 24 anos.  

 Nesta mesma linha, Giroux e McLaren(2009) definem o processo de 

escolarização como um empreendimento essencialmente político, uma forma 

de reproduzir ou privilegiar determinados discursos, assim como o 

conhecimento e o poder a eles inerentes, excluindo, desse modo, outros 

sistemas teóricos ou significantes. A escolarização abordada, nessa lógica, 

vincula-se às teorias tradicionais do currículo, ao selecionar uma vertente de 

conhecimento que privilegie a representação de uma parte da população.  

Numa lógica bem diferente, o multiculturalismo diferencialista 

(CANDAU,2009) destaca a necessidade dos diferentes grupos socioculturais 

manterem suas matrizes culturais de base. Isso é o que reivindicam movimento 

negro na criação das Diretrizes, para serem inseridas as representações da 

história e cultura afro-brasileira e africana na universalização dos saberes, 

valores e conhecimentos promovidos pela escola. No desenvolvimento da 

imagem positiva do negro a partir do currículo, esbarramos com o 

fortalecimento das minorias subalternas através dos novos movimentos sociais 

(visibilidade), ao reivindicar a representatividades do pluralismo cultural dentro 

dos meios de reprodução capitalista, ou seja, da indústria cultural e tudo aquilo 

que é influenciado pela mídia burguesa. Nessa perspectiva salienta-se o 

reconhecimento da diferença, garantindo espaço para promover a 

representatividade das diferentes identidades étnicas e culturais. O racismo e 

as discriminações atravessam a vida da população negra brasileira desde seu 

nascimento, a partir de suas primeiras leituras de mundo, a começar pelo 

ambiente no qual está inserido e familiarizado, até seus anos finais, que 

entendemos por ser a velhice. 

Candau (2009) ainda propõe o multiculturalismo aberto e interativo, que 

se entende por ser as inter-relações entre os diferentes grupos socioculturais 

presentes na sociedade ao currículo escolar. Por isso, ocorre a dificuldade de a 
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população negra se sentir representada na imagem disseminada nos meios 

sociais e reproduzida no currículo escolar. No caso da educação, ao serem 

implementadas visões multiculturalistas que proporcionem fortalecimento aos 

processos de afirmação das diversas identidades culturais, será promovida a 

educação para o reconhecimento do outro, sustentando um diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais. 

Uma discussão relevante a ser feita ainda dentro do tema está ligada à 

importância do professor para legitimação do currículo. O professor, nesse 

contexto, transforma-se no ator principal do processo de escolher quais os 

conteúdos devem (e vão) entrar no currículo escolar. Portanto, a formação 

docente torna-se importante no sentido em que os professores reproduzem em 

suas atividades teóricas e metodológicas uma prática não só determinada, mas 

também determinante.  

Penso que a vivência das Diretrizes precisa fazer parte da construção 

crítica do professor ao elaborar suas aulas, mas, para que isso ocorra, ele 

necessita familiarizar-se ao tema.  

Ao se planejar a inserção de novos conteúdos precisa-se pensar na 

importância de formar professores que conheçam as políticas e, neste caso e 

principalmente, as ações afirmativas, o projeto de cidadão do país, para que 

sejam capazes de promover um processo de ensino aprendizagem consistente, 

amplo, e, principalmente, inclusivo. Se considerarmos que a formação inicial 

dos professores não abarca esses novos conteúdos curriculares, assim como 

ocorreu na minha formação de futura professora de Sociologia, como pensar 

na implantação das Diretrizes? 

Desse modo, faz-se necessário se repensar a formação inicial dos 

professores, no sentido de poder proporcionar aos profissionais conhecimentos 

que auxiliem na vivência das Diretrizes (e de outras normas curriculares 

inclusivas) na escola. 

Estendendo-se a pergunta anterior, fez-se necessário o seguinte 

questionamento: como realizar a implementação de qualquer diretriz curricular 

sem a devida formação dos professores para a legitimação do currículo? 

Em outras palavras, os docentes são profissionais excepcionais no 

sentido que têm dupla função no espaço escolar, já que são, ao mesmo tempo, 

o trabalhador e o mediador privilegiado na concretização das políticas 
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educativas do currículo Portanto, ressaltamos que o professor desenvolve 

papel primordial na educação, pois através de suas ações são responsáveis 

pela natureza e pela qualidade do cotidiano educativo. 

Por isso, o investimento na formação do professor, para que, 

posteriormente, esses conhecimentos sejam integrados ao currículo escolar, é 

de vital importância.  Deste modo, o fortalecimento da representatividade nas 

diferentes identidades que compõem a nação brasileira está condicionado às 

condições de formação e de instrução que precisam ser oferecidas aos sujeitos 

envolvidos no processo (docentes, coordenadores, orientadores e direção), nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, em todos os estabelecimentos, 

inclusive os localizados nas chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais. 

Com raras exceções, não se conhecem mudanças nos currículos de 

formação inicial dos professores desse país. Também devemos ressaltar a 

importância dos profissionais da educação no sentido de terem, de fato, uma 

formação continuada, para ser possível produzir sentido a seu papel de 

ensinar.  

Ainda no que diz respeito ao professor, é indispensável que ele seja 

familiarizado aos conteúdos transversais, para que possa ser possível trabalhá-

los em suas atividades escolares. As teorias pós-criticas do currículo trouxeram 

a possibilidade de serem inseridas novas abordagens de temas que antes não 

existiam discussões dentro do ambiente escolar. 

Assim, vai ficando evidente que a criação de diretrizes que norteiam 

caminhos para a elaboração de programas educacionais no processo de 

equiparação da pluralidade inerente à sociedade brasileira não é o suficiente 

para quebrar a submissão vinculada à imagem do negro e da cultura ancestral 

de matrizes afro-brasileira dentro da sociedade. Além da criação, precisa haver 

a implementação, e não há como inserir novos conteúdos se os professores 

não possuírem formação para realmente vivenciarem essas diretrizes no 

espaço escolar. Essa é a realidade da educação brasileira e isso precisa ser 

questionado.  

Giroux e McLaren (2009) apontaram essa problemática da formação do 

professor e propuseram uma remodelação na educação ofertada no currículo 

do professor, a saber: 
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Na verdade, desejamos remodelar a educação do 
professor enfocando-a como um projeto político, como 
uma forma de política cultural que defina os futuros 
docentes como intelectuais responsáveis pela criação de 
espaços públicos onde os alunos possam debater, 
assimilar e adquirir o conhecimento e as habilidades 
necessárias à lutas rumo à concretização de um mundo 
mais justo e humano. (GIROUX e MCLAREN:2009, 
p.140) 

 

 Nesse contexto, seguindo o que foi proposto por esses autores, a 

importância da formação docente constrói-se pela necessidade de inserir os 

conteúdos que valorizem, reconheçam e equiparem os direitos da população 

negra a serem vivenciados nos espaços escolares. 

Concluirei esta análise com a seguinte reflexão: para além de 

implementar e vivenciar diretrizes curriculares, torna-se necessária uma 

mudança no discurso oculto, no modo de pensar, e na construção de valores e 

crenças presentes na sociedade, que por sua vez, fortalecem a desigualdade 

racial que, veladamente, é instaurada no discurso reproduzido no ambiente 

escolar. 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho se propôs a verificar, em princípio, como as 

questões relacionadas à diversidade étnico-raciais estão sendo vivenciadas no 

espaço escolar pelos professores e gestores da educação. Com as 

modificações feitas no percurso da pesquisa, achou-se por bem fortificar as 

discussões teóricas planejadas inicialmente sobre o currículo, enquanto campo 

das Ciências da Educação, e sobre as Diretrizes. Como sustentávamos 

fortemente a hipótese de um certo desconhecimento por parte dos professores 

sobre os temas, seguiu-se à problematização acerca da formação docente, em 

relação à importância da formação inicial e continuada na implementação de 

novos conteúdos ao currículo escolar. 

Seguindo este raciocínio, o debate em torno da reformulação do 

currículo evidencia a importância de se inserir a representatividade da 

multiculturalidade presente na sociedade brasileira dentro do espaço escolar.  

A viabilidade deste fato começou a partir dos questionamentos trazidos 

pela teoria pós-crítica, ao ressaltar a importância de se reinventar a educação 

escolar. É de conhecimento público que a representação das relações étnico-

raciais dentro do currículo só tornou-se realidade a partir das teorias pós-

criticas. Porém encontram-se vestígios das teorias tradicionais e críticas na 

pedagogia escolar, uma integração dos conceitos abordados nas teorias do 

currículo, segundo Silva(2001), na representação escolar tal qual conhecemos 

atualmente. 

 A teoria pós-crítica ressalta a necessidade de construir espaços para os 

novos movimentos socioculturais, a fim de se promoverem práticas educativas 

que evidenciem a importância da representatividade identitária nos meios 

educacionais. Os grupos sociais que anteriormente não tinham sua 

representatividade presente nas discussões curriculares, ganham, nesse 

contexto, espaço para serem problematizados nos ambientes promovidos pelas 

instituições escolares. 

Por isso, a noção de currículo deve ser modificada, ele é muito mais que 

a junção e organização de matérias. Ele percorre o social, cultural e a 

diversidade, resultando na transformação social através de conteúdos 

pedagógicos.  
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Os saberes, crenças e conhecimentos oriundos dos grupos 

considerados subalternos não podem ser separados daquilo que as crianças e 

jovens se tornarão como seres sociais, independentes, da universalização dos 

conhecimentos promovidos pelo poder público. Desse modo, tornam-se crucial 

promover questionamentos em torno da necessidade em modificar o discurso, 

para tornar realmente viável a eliminação de preconceitos e discriminações 

dentro da escola. 

 A problemática se constrói a partir do modo como serão desconstruídos 

os textos dentro do currículo ou como questionar as narrativas hegemônicas de 

identidade que constituem o currículo escolar. Portanto, formular um currículo 

que ressalte a presença do multiculturalismo, deixaria de seguir um viés 

padronizador para se tornar profundamente representativo. É nesse sentido 

que as ações afirmativas, por meio da implementação de diretrizes curriculares, 

começaram a compor o currículo escolar, a fim de equiparar os espaços dentro 

da sociedade.  

 No entanto, torna-se crucial ressaltar que a formação acadêmica vigente 

não capacita professores para o ensino das relações étnico-raciais.  

 Por sua vez, a implementação de qualquer conteúdo curricular que vise 

reparar, reconhecer ou equiparar direitos da história e cultura étnica e social de 

um grupo ou parte da sociedade só é convertida em vivência de professores e 

alunos com a formação inicial e continuada dos profissionais que deverão 

trabalhar esses conteúdos transversais dentro das instituições de ensino. 

Talvez por isso a transversalidade da temática não tenha conseguido abarcar 

as várias áreas de conhecimento, desde as ciências humanas até as ciências 

exatas, porque não há formação específica que prepare o profissional para 

trabalhar com esses conteúdos.   

 Infelizmente, a obrigatoriedade da lei 10.639/2003 que foi viabilizada 

através das diretrizes curriculares para a educação é algo que, de fato, não 

“pegou” como conteúdo que é conhecido e vivenciado pelos profissionais nos 

espaços escolares, porque para isso seria necessário o preparo dos 

profissionais que deverão desenvolver essas atividades. E em outras palavras 

é necessário investir na capacitação e formação do professor para que 

diretrizes curriculares sejam realmente vivenciadas nas instituições de ensino. 
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 Entretanto, para uma análise mais profunda desse tema, faz-se 

necessário investigar os cursos de formação dos professores e o ambiente 

escolar, a fim de verificar como os professores e alunos estão vivenciando as 

Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais 

para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Mas isso já é 

assunto para outra pesquisa, quem sabe, uma dissertação de mestrado?  
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Anexos 

ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

Identificação Pessoal: 

Data:___/___/___ 

Idade: ______ 

Função/Profissão: ______________________ 

Cor: __________________ 

Religião: _______________ 

 

 Aos professores da Rede Estadual de Ensino e coordenadores de área. 

 

1) Quem é que lida com o currículo na sua escola? (aqui, queria conhecer a 

constituição do currículo e a participação dos sujeitos envolvidos) 

2) Você conhece as diretrizes para o ensino das relações étnico-raciais?  

(Se, sim). Como são vivenciadas as diretrizes no seu dia a dia? Conta um 

exemplo de como você trabalha seguindo essas orientações? (aqui, queria 

conhecer se os princípios filosóficos das diretrizes, a consciência Política e 

Histórica da Diversidade; Fortalecimento de Identidades e de Direitos; 

Ações Educativas de Combate ao Racismo e a Discriminações, eram 

conhecidas e como estavam sendo transformadas em ações pedagógicas) 

3) Como as orientações constantes nos documentos são transformadas em 

projetos pedagógicos na escola? 

4) Quem participa da elaboração desses projetos? 
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ANEXO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GESTORES DA REDE ESTADUAL 

DE ENSINO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

Identificação Pessoal: 

Data:___/___/___ 

Idade: ______ 

Função/Profissão: ______________________ 

Cor: __________________ 

Religião: _______________ 

.Aos gestores da Rede Estadual de Ensino 

1) Você conhece as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais? 

(aqui, queria saber se os gestores de ensino conhecem e/ou sabem do 

que se tratam as diretrizes) 

2) Você acha que os professores conhecem as diretrizes, ou seja, eles 

sabem do que se trata? (aqui, queria saber se os gestores de ensino 

acham que os professores conhecem as diretrizes) 

3) Como esses conteúdos estão sendo vinculados aos professores? (aqui, 

queria saber como os gestores fazem para vincular os conteúdos aos 

professores) 

4) Existe algum tipo de atualização para formar professores (minicurso, 

palestra, projeto, atividade)? (se sim, qual a carga horária?) (aqui, queria 

saber como os gestores fazem para transformar os conteúdos 

transversais em formação continuada para os professores) 

 

 

 

 

 


