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Este trabalho é fruto das discussões realizadas na disciplina Educação e  

Transformação Social, tem o intuito de discutir as relações étnico-raciais no espaço escolar, os 

desafios que a educação tem em relação ao trabalho com esta temática, e os principais 

limitadores da realização de uma proposta de implementação e legitimação da Lei 10.639/03 

que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos 

currículos escolares da educação básica, principalmente no que se refere as disciplinas de 

Artes, História e Literatura. Compreendemos que muito embora ocorra um direcionamento no 

que cabe aos currículos avançamos na discussão da educação para as relações étnico-raciais e 

sua implementação através de espaços formativos, materiais didáticos e paradidáticos, 

discussões de implementação nos espaços escolares, ações comunitárias em parceria com as 

instituições que visam estabelecer vínculos entre espaços que trabalham com a cultura 

africana e afro-brasileira e a escola. 

Desse modo, realizamos uma entrevista semiestruturada com uma educadora da 

educação básica, visando problematizar as discussões realizadas na disciplina que nos colocou 

questões relacionadas ao racismo, preconceito e discriminação, espaços de transformação e 

legitimação da cultura negra, e a possibilidade de trabalho em âmbito escolar. 

Compreendemos que a educação para as relações étnico-raciais podem fortalecer a 

discussão sobre a importância da construção da identidade negra, análise de materiais 

didáticos, constituição de espaços que permitam uma educação antirracista, isso em nossa 

compreensão amplia a educação como um direito de todos que participam do meio social, 
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realizando ações na escola que reverberam em sociedade. De acordo com Barbosa (2002): 

 

Pode-se compreender que relações étnico-raciais são aquelas criadas por sujeitos de diferentes 

grupos, partindo de ideias, conceitos e informações sobre as diferenças raciais, percebendo suas 

semelhanças, criando, desta forma, um sentimento de pertencimento racial (BARBOSA, 2002). 

A formação do povo brasileiro se deu sobre a premissa de um Mito da Democracia 

Racial, onde havia uma pretensa harmonia que encobria nosso processo de miscigenação 

marcado por uma violência física e sexual, desconsideraram os negros e indígenas e 

incentivaram um Branqueamento promovido tanto por uma política de imigração europeia, 

quanto por uma história contada através do olhar colonizador. Nesse sentido Rocha (2007), 

destaca que é preciso contribuir para romper com um cenário que propaga desigualdades 

sociais coletivas e que alimentam uma ideologia de superioridade e inferioridade. 

No espaço escolar são reproduzidos constantemente valores e conceitos propagados 

socialmente, talvez de maneira mais reveladora e objetiva, mas dependendo do 

posicionamento e método pedagógico fundamentado e adotado pela escola, podem ganhar ou 

não mais força, o que tem acontecido de um modo geral nas escolas públicas brasileiras, 

revelando a incapacidade e o atraso presente predominantemente nas práticas pedagógicas 

diante das situações discriminatórias. 

A entrevista feita com a diretora de uma instituição da rede municipal, da cidade 

Ituiutaba-MG, que nos fala que a temática étnico-racial é trabalhada, encima de projetos, 

exposições de materiais confeccionado pelos próprios alunos, feira cultural, recebem visitas 

do grupo da congada, filme, imagens, musicas e trabalham também com livros de literatura, 

porque de acordo com os livros didáticos e o currículo, não se trabalha esta temática dentro da 

história como no 4º ano adiante e esta instituição atende ate o 3º ano do ensinofundamenal. 

Sobre a questão de formação continuada para professores, a diretora nos fala que 

sempre elas estão participando de eventos e palestras sobre esta temática, fornecido pelo 

CEMAP e as universidades de Ituiutaba, também dentro da instituição á uma professora que 

desenvolve o trabalho de dança afro “na fundação” e que ela desenvolve na escola. Diante 

disso Azedo (1990), nos diz que, 

tudo depende do tipo de informação que os alunos têm acesso, que, em geral, são 

distorcidas da realidade dentro e fora do espaço escolar, pois se nas escolas prevalece 
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a presença de materiais didáticos que excluem e inferiorizam a cultura afro-brasileira, 

fora dela a situação é praticamente a mesma, afinal, existem hoje uma série e 

infinidade de meios de socialização diferentes da escola, que influenciam diretamente 

na mentalidade desses sujeitos que estão em processo de desenvolvimento 

(AZEVEDO,1990). 

 

A criação da Lei n° 10.639/2003, promulgada em 9 de janeiro de 2003, que altera a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (LDB), ampliou a problematização 

sobre o tema expandindo a produção no que se refere aos trabalhos nos programas de pós-

graduação, cursos de formação de professores e mesmo através do Plano Nacional do Livro 

Didático PNLD (1996), que realiza a análise imagética sobre conteúdos que possam 

demonstrar estereótipos, preconceito, racismo e discriminação. 

A escola é principal auxiliador para o conhecimento e socialização sobre as 

diversidades .No espaço escolar são reproduzidos constantemente valores e conceitos 

propagados socialmente, talvez de maneira mais reveladora e objetiva, que dependendo do 

posicionamento e método pedagógico fundamentado e adotado pela escola, podem ganhar ou 

não mais força, o que tem acontecido de um modo geral nas escolas públicas brasileiras, 

revelando a incapacidade e o atraso presente predominantemente nas práticas pedagógicas 

diante das situações discriminatória. E cada cultura tem seu grupo social e seus costumes que 

devem ser respeitado, tornando assim um mundo livre e democrático. 
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