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Resumo: Este trabalho realizado em uma escola da região central da cidade de 
Ituiutaba, objetiva relatar algumas experiências com atividades desenvolvidas no 
cotidiano da sala de aula e na escola como contribuidoras da formação para a Educação 
das Relações Étnico-raciais e na formação identitária dos educandos(as), assim como na 
contribuição da efetivação da implementação da Lei 10.639/03 no ambiente escolar. 
Tendo a educação como processo inerente ao ser humano e capacitadora de sua 
compreensão do mundo e tudo que o permeia, foram realizadas atividades que 
contribuíssem para tal, utilizando de instrumentos pedagógicos como “Contação de 
história”, “Atividade de Artes”, “Atividades com o Livro Didático” e os momentos do 
brincar com o “Brinquedo”, para mostrar a ação afirmativa parte do processo de ensino- 
aprendizagem em sala de aula. E a Manifestação Cultural por meio da “Congada”, do 
“Desfile Afrobrasieliro”, da “Oficina de Tranças” e da “Capoeira” como parte  da 
cultura contribuidora do processo de formação no âmbito escolar de forma coletiva. 
Essas atividades além de promover momentos de descontração e prazer, promoveram 
também a interação entre as crianças, troca de conhecimentos entre os seus responsáveis 
e toda a comunidade escolar, visibilizando o trabalho realizado na contribuição dos 
profissionais da educação com a Educação para as Relações Étnico-raciais e 
implementação da Lei 10.639/03, na efetivação de atividades afirmativas para o 
desenvolvimento integral dos(as) educandos(as), e na formação identitária e respeito 
étnico-racial da comunidade envolvida. 

 
Palavras Chave: Educação. Lei 10.639/03. Escola. Ações Afirmativas. 

 
 
Introdução 

A educação é um processo de formação inerente ao ser humano que o capacita 

para a compreensão do mundo e o que o permeia, bem como para agir de forma a 
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modificá-lo significativamente, por ser parte constitutiva do processo ensino- 

aprendizagem. 

Desde os primórdios, esse processo de aquisição do conhecimento para a 

formação do ser humano, segundo Gomes (2016), comprova-se por meio dos registros 

criptográficos e ideográficos, deixados ao longo do tempo por nossos ancestrais em sua 

evolução até os dias atuais. Dessa forma, percebe-se que o ser humano, ao mesmo 

tempo que registrava a sua vivência, estabelecia formas de relacionar-se com seus pares. 

Assim, ao longo do tempo constatou-se a necessidade de respaldo legal para a garantia 

da educação para a formação integral do ser humano, estabelecendo a escola como lócus 

regular para a sua efetivação, podendo ser estendida para os locais que 

houver necessidade. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta-se como um dos aportes legais, e em 

seu Artigo 6º trata que “a educação é um direito social” e, portanto, é uma 

obrigatoriedade dos órgãos competentes o seu oferecimento, assim como a garantia 

dessa oferta. Em seu artigo 205, a mesma constituição salienta que: 

“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.” (BRASIL, 1988). 

 
Continuando no mesmo raciocínio, em seu artigo 206 salienta que o ensino deve 

ser ministrado com base em princípios, dentre eles a garantia de igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional veio 

fortalecer essa garantia da educação para todos(as). Em seu artigo 1º, trata que “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,  nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais¨ 

(LDB, 1996), bem como no § 1º que “esta lei disciplina a educação escolar, que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias¨ . 
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Infelizmente, a relação estabelecida entre os povos ao longo do tempo não 

mostrou-se harmoniosa, mas permeada por preconceito, discriminação e racismo, pois 

criou no imaginário social estereótipos pejorativos que agregam valores prejudiciais à 

vivência no mundo e a inserção no mesmo. 

Neste contexto, percebe-se a necessidade de práticas educativas de ações 

afirmativas que retomem a formação das pessoas para a compreensão do mundo, o que 

o permeia, bem como a consciência de que todo ser humano é parte integrante desse 

processo de ensino-aprendizagem e que o mesmo contribui para as mudanças 

significativas para as relações de vivências estabelecidas na sociedade. 

Portanto, este trabalho objetiva relatar experiências de práticas educativas para a 

valorização da Educação para as Relações Étnico-raciais em concordância com a Lei 

10.639/03, realizadas em uma sala de primeiro ano, de uma escola do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino. 

A escola encontra-se situada na área central da cidade de Ituiutaba, oferecendo 

formação para crianças da educação infantil e ensino fundamental, desde a pré- escola 

até o quinto ano. Ela foi fundada no ano de 1947 e foi um dos primeiros grupos 

escolares a ser instituído na cidade. 

 
O Âmbito Escolar e a Diversidade 

 
 

A diversidade de pessoas é uma característica marcante do país, a sua evidência 

é notória no âmbito escolar, representa uma de suas maiores riquezas e a sua maior 

incoerência. A população brasileira constitui-se por várias etnias, dentre elas a africana 

e a indígena, porém a escolarização, ainda em tempos atuais, apresenta-se estruturada 

nos moldes da educação eurocêntrica. Tal fato contribui para fortalecer a ideologia do 

branqueamento, que surgiu, conforme Oliveira (2008), no momento em que os europeus 

precisavam justificar a exploração do trabalho de povos diferentes considerados 

inferiores. 
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O fortalecimento da ideologia do branqueamento na educação eurocêntrica 

constata-se quando: 

O brasileiro gostaria de ser considerado como europeu, como 
ocidental. Isso está claro no sistema de educação. Nosso modelo 
de educação é uma educação eurocêntrica. A escola é o lugar 
onde se forma o cidadão, onde se ensina uma profissão. Há 
escolas que sabem lidar com os dois lados da educação: ensinar 
a cidadania e a profissão. A história que é ensinada é a história 
da Europa, dos gregos e dos romanos. No entanto, quem são os 
brasileiros? Os brasileiros não só descendentes de gregos e 
romanos, de anglo-saxões e de europeus. São descendentes de 
africanos também, de índios, e descendentes de árabes, de 
judeus e até de ciganos. E se olharmos o nosso sistema de 
educação, onde estão esses outros povos que formaram o Brasil? 
Então, há um problema no Brasil, além de essas pessoas serem 
as maiores vítimas da discriminação social, no sistema de 
educação formal elas não se encontram, elas são simplesmente 
ocidentalizadas, são simplesmente embranquecidas”. 
(MUNANGA, 2016). 

 
Neste sentido, é visível a relevância da luta do movimento negro em busca por 

respeito, direitos e valorização dos povos que contribuíram para formação e 

desenvolvimento do nosso país. Uma de suas grandes conquistas ao longo da história, 

foi a implementação da Lei 10.639/03 que trata do ensino de história e cultura africana e 

afrobrasileira nas instituições de ensino tanto públicas quanto privadas. 

Embora a escola seja o lócus de formação de pessoas, muitos relatos mostram 

que ela é também um lugar de efetivação do racismo, discriminação e preconceito. 

Bencini (2004) trata um dos relatos de uma aluna vítima de racismo no interior da 

escola, por um colega, na tentativa de reprodução da imagem de um livro didático, com 

um passeio de coleira pelos corredores da escola. Outra vez por um tapa no rosto de 

uma professora. Além de outros relatos realizados com professores da Universidade 

Federal de Minas Gerais vítimas de xingamentos, apelidos e discriminações. 

Conforme a autora, “o silêncio é uma constante nas relações raciais”. Tal fato 

contribui para a predominância eurocêntrica no currículo escolar e ao mesmo tempo 
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mostra a situação do negro no país. Dessa forma, em vista da compreensão do olhar 

eurocêntrico na efetivação das práticas educativas de nossas escolas, percebe-se a 

necessidade de tentativa de superação dessas práticas no cotidiano da escola e da sala de 

aula. 

O tema Identidade, nesse contexto, torna-se necessário desde a Educação 

Infantil, pois “a criança negra precisa se ver como negra, aprender a respeitar a imagem 

que tem de si e ter modelos que confirmem essa expectativa”, ressalta Bencini (2004). 

Assim, este trabalho pretende relatar algumas ações afirmativas realizadas na escola em 

questão, na tentativa de contribuir para a formação identitária das crianças negras e não 

negras e na superação dos conceitos excludentes e estereótipos, uma vez que para 

aprender a conhecer-se é preciso conhecer a história de origem e seus personagens. 

 
A Sala de Aula 

 
 

A sala de aula corresponde ao lócus da materialização do projeto político 

pedagógico da escola tendo no currículo a sua projeção, não apenas por meio das 

disciplinas da grade curricular, mas também das ações e intenções da prática educativa. 

Essas práticas educativas, conforme Vasconcellos (2009), precisam ser 

repensadas acerca do currículo e suas implicações na sala de aula para que permitam 

uma formação significativa e transformadora na formação e vida dos educandos e 

educandas. 

Nessa perspectiva, a sala de aula da escola em questão é composta por 23 

educandos(as), sendo quinze do sexo masculino, e oito do feminino, com idade de sete 

anos, dentre elas uma aluna negra que utiliza cadeira de rodas. Embora a minoria sejam 

crianças negras, é preciso salientar que as pessoas são oriundas da miscigenação da 

união entre os povos que compõe a nossa população. Sendo assim, a educação em favor 

do respeito pelo outro e entre as pessoas precisa estar na sala de aula desde os primeiros 

anos de escolarização. 
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Pensando numa prática educativa que pudesse incipientemente ser significativa e 

transformadora, a priori, os trabalhos com as ações afirmativas começaram com a 

introdução do alfabeto, por meio de contação de história, ¨A história da Escrita”, que foi 

contextualizada com o mapa do continente africano e seus países. Tal ação permitiu a 

participação verbal das crianças, por meio da oralidade nas associações do que já 

conheciam sobre os mesmos tornando o momento uma troca de conhecimento 

enriquecedor. 

Neste contexto, o diálogo é fundamental para a formação humana, pois: 
 
 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão. Se não amo o mundo, se não amo a vida,  
se não amo os homens, não me é possível o diálogo. […] Como posso 
dialogar, se me sinto participante de um "gueto" de homens puros, 
donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são 
"essa gente", ou são "nativos inferiores"? […] Como posso dialogar, 
se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, e até me 
sinto ofendido com ela?. (FREIRE, 1987, p.46). 

 
Dessa forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais (2004) possibilita que no planejamento das práticas educativas haja a 

inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, sobre 

qualquer tema abordado na escola, a não ser quando tratar de manifestações culturais 

próprias, ainda que não exclusivas, de um determinado grupo étnico-racial, assim como 

a inclusão da contribuição do Egito para o desenvolvimento das ciências e Filosofia 

ocidentais. 

Nesse sentido, é de fundamental importância a escolha dos livros das contações 

de histórias para que não haja, mesmo que de forma inconsciente, o reforço das práticas 

eurocêntricas. Assim, foram utilizados alguns livros com protagonistas negros 

valorizando os aspectos positivos, dentre eles “O Menino Nito”, “As Meninas Negras”, 

“Tanto Tanto”, “Menina Bonita do Laço de Fita”, como também filmes infantis 
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abordando o continente africano como “Kiriku e a feiticeira”, “Kiriku e os animais 

selvagens”, “Zambésia” e “Spirit, o corcel indomável”. 

O Meio Ambiente é tratado sob várias temáticas no processo educativo, porém 

na educação para a sua preservação, procurou-se a orientação dos alunos(as) para a 

reflexão sobre a importância da reutilização de materiais recicláveis. Dessa forma, foi 

possível a fabricação de alguns brinquedos a partir de garrafas pet utilizando a 

simbologia africana e indígena como ornamento dos mesmos. 

Tal ação permitiu, além do conhecimento sobre o significado da simbologia da 

cultura africana e indígena, a participação das famílias dos(as) educandos(as) nas 

brincadeiras no ambiente escolar, permitindo um momento de lazer e descontração, 

favorecendo principalmente a troca de conhecimentos e a interação entre 

alunos(as)/escola/responsáveis. 

Assim, ao estudar a simbologia de uma etnia, as crianças conhecem a 

importância das figuras em sua cultura e a contribuição da mesma em nosso cotidiano, 

fato que para muitas pessoas é desconhecido. 

Na disciplina de artes, além da construção dos ornamentos com a simbologia 

africana e indígena, as crianças construíram também obras de arte em tecido a partir das 

obras da artista Esther Mahlangu. 

Conforme Grandini (2011), Esther Mahlangu é uma artista Sul Africana, do 

povo Ndebele, e o seu trabalho com a pintura trata a cultura do seu povo, utilizando a 

simbologia africana em forma geométrica, multicolorida, de forma simétrica e a mão 

livre. A arte africana representa os usos e costumes dos povos africanos. 

Conhecida mundialmente, sua obra está presente em diferentes instrumentos, 

tecidos, casas, carros, aviões, calçados, utensílios domésticos, bijouterias, dentre outros. 

Percebe-se portanto, a forte presença da cultura africana em nossa vivência. 

Desta forma, propor o ensino da cultura africana e indígena e mostrar a sua 

contribuição na vivência do povo brasileiro, é visibilizar que: 

Todo esse processo de aquisição de conhecimentos e de formação de 
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atitude respeitosa de reconhecimento da participação e contribuição 
dos afro-brasileiros na sociedade brasileira requer que preconceitos e 
discriminações contra este grupo sejam abolidos, que sentimentos de 
superioridade e de inferioridade sejam superados, que novas formas de 
pessoas negras e não negras se relacionarem sejam estabelecidas¨. 
(GONÇALVES; SILVA, 2005, p. 158). 

 
 

No contexto da sala de aula, o livro didático, embora não seja o principal 

instrumento pedagógico, porém exigido em muitas escolas, apresenta a história dos 

personagens negros e indígenas, sob o olhar reprodutor das discriminações étnico- 

raciais. Assim, 

Quando falamos em discriminação étnico-racial nas escolas, 
certamente estamos falando de práticas discriminatórias, 
preconceituosas, que envolvem um universo composto de relações 
raciais pessoais entre os estudantes, professores, direção da escola, 
mas também o forte racismo repassado através dos livros didáticos. 
(SANT’ANA, 2005, p. 50). 

 
Embora essa realidade seja presente em muitas escolas, por meio dos 

profissionais da educação e/ou do livro didático utilizado, na escola em questão, tal 

afirmação não condiz, assim como o posicionamento da equipe gestora, a qual apoia a 

prática de ações afirmativas de valorização da Educação para as Relações Étnico- 

raciais. Pois: 

Contudo, não podemos generalizar e dizer que todos(as) os(as) 
educadores(as) sofrem de apatia e passividade. Durante as palestras e 
debates de que tenho participado nos últimos anos, tenho notado que, 
aos poucos, vem crescendo o número de educadores(as) que desejam 
dar um tratamento pedagógico à questão racial. Esse movimento tem 
impulsionado a escola brasileira a pensar sobre a necessidade de se 
criar estratégias de combate ao racismo na escola e de valorização da 
população negra na educação. (GOMES, 2005, p.147). 

 

Na perspectiva de busca de superações e enfrentamentos para as questões de 

injustiça social, os profissionais da educação se unem para uma prática transformadora, 

e procuram livros didáticos que abordem a cultura africana e indígena em seu aspecto 

positivo, levando o olhar da criança para a valorização da cultura desses povos, e 
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mesmo de forma modesta mostrar a contribuição dos mesmos no desenvolvimento do 

país, cabendo ao professor aprimorar o assunto por meio de sua intervenção. 

E mesmo que não houvesse a preocupação na superação da educação 

eurocêntrica por meio do livro didático, o mesmo pode ser compreendido como 

instrumento de orientação para as ações afirmativas a serem realizadas, cabendo 

também ao professor a sua intervenção. 

Outro momento importante para a formação da criança é o momento do brincar 

que faz parte do cotidiano escolar. O dia do brinquedo é revelador e enriquecedor para o 

profissional que se preocupa com a formação integral da criança. 

Para Bomtempo (2016), o brincar é importante para o ser humano em termos de 

aprendizagem, saúde, qualidade de vida e desenvolvimento cultural”, visto que por meio 

do brinquedo a criança percebe-se inserida no meio de sua vivência. 

Nesse momento nota-se a não aceitação da boneca negra pelas crianças e 

inclusive pelas crianças negras. Essa atitude permite que o educador utilize de ações 

pedagógicas para a valorização do brinquedo e aceitação do mesmo pelas crianças 

negras e não negras, contribuindo para a formação identitária e o respeito por ela. 

Neste sentido, procura-se mostrar de forma clara e sucinta, a contribuição das 

ações de Contação de Histórias, Atividades de Artes, e Atividades do Livro Didático, na 

recontação da história africana e indígena, de forma a contribuir para a formação 

identitária dos(as) alunos(as) negros(as) e não negros(as), e construção do respeito entre 

os(as) alunos(as) na superação do preconceito, discriminação e racismo no ambiente 

escolar, promovidos em sala de aula. 

Outra estratégia realizada na escola foi o projeto da Mostra Cultural elaborada 

por uma professora da escola, o qual permitiu levar para o espaço escolar a cultura 

afrobrasileira presente na cidade e alguns trabalhos realizados em sala de aula pelos 

docentes e discentes da escola, sendo elaborado de forma coletiva com a comunidade 

escolar. 
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A Congada, uma manifestação cultural e religiosa dos(as) afro-brasileiros(as) foi 

representada pelo terno Marinheiros de Santa Luzia, além do desfile afro-brasileiro com 

educandos(as) da escola, bem como oficina de tranças e apresentação de Capoeira. 

Essas manifestações culturais mostram o compromisso da escola em promover a 

superação desses paradigmas excludentes por meio da inserção da cultura africana e 

afrobrasileira em seu interior. 

Outras estratégias serão realizadas no âmbito escolar e de sala de aula no 

decorrer do ano , uma vez que a temática não é abordada somente em datas específicas, 

mas durante todo o processo de ensino-aprendizagem para que seja promovido o 

processo de formação identitária e a Educação para as Relações Étnico-raciais. 

 
Considerações 

 
 

A escola sendo o ambiente que acolhe os povos de nosso país, é também o lugar 

que concentra a maior diversidade de pessoas, e deve promover uma educação de 

respeito para com todos, mesmo que não seja essa a realidade de algumas. 

Nas experiências vividas em sala de aula, observa-se a atuação de profissionais 

comprometidos com a formação integral das crianças e a tentativa de utilizar práticas de 

ações afirmativas para a efetivação dessa formação. 

Percebeu-se a participação ativa das crianças nas atividades propostas 

permitindo perceber a interação que as mesmas realizam com os seus conhecimentos 

prévios, possibilitando aos conhecimentos agregados serem mais ricos, claros e 

libertadores, uma vez que percebem que estes fazem parte da sua vivência e de si. 

Assim, os(as) educandos(as) em contato com Histórias, Artes, Livro Didático e 

Literários, Brinquedos que mostram a sua inserção e promovem o seu aprendizado, 

estão sendo inseridos em um processo de formação que valoriza o desenvolvimento para 

a cidadania de fato. 
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Além dos saberes acadêmicos, a cultura é parte da vivência de cada um e 

contribuidora para a educação de valorização do respeito; por isso as manifestações 

culturais fazem importante no ambiente escolar. 

Essas atividades, além de promover momentos de descontração e prazer, 

promoveram também a interação entre as crianças, permitiram a interação e troca de 

conhecimentos entre os seus responsáveis e toda a comunidade escolar. 

Portanto, este trabalho relata o trabalho realizado na escola, na sala de aula, por 

meio da contribuição dos profissionais com a Educação para as Relações Étnico-raciais 

e a implementação da Lei 10.639/03, na efetivação de atividades afirmativas para o 

desenvolvimento integral dos(as) educandos(as), e na formação identitária e respeito 

étnico-racial da comunidade escolar. 
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