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RESUMO 

Tida como lugar de excelência, voltada para a mediação do conhecimento sistemático e, 

especialmente para a promoção da cidadania, autonomia e bem estar dos seres humanos, a 

escola não tem exercido sua função de forma completa. Infelizmente, ainda persistem em 

nosso país, sobretudo nas instituições de ensino, muito preconceito e discriminação. Essa 

situação está associada a várias questões em especial, a falta de debate e esclarecimento 

dentro das escolas. Os principais alvos são os negros, os indígenas e as pessoas com 

deficiência. Piadas e brincadeiras ofensivas contra esses são feitas inclusive na frente dos 

professores, que se limitam, na maioria das vezes, a dizer aos estudantes que “preconceito dá 

cadeia”, quando na realidade os educadores deveriam debater sobre o assunto. Mas, o porquê 

disso?  Grande parte dos docentes se apoia na desculpa da falta de conhecimento e preparo 

para lidar com essa temática. Outra argumenta a insuficiência de tempo; já que a execução do 

conteúdo programático é exaustiva.  Para eles, abordar temas que não fazem parte do projeto 

pedagógico da escola, daquilo que é obrigatório, é, na maioria das vezes, prejudicial aos 

andamentos das aulas. Segue ainda a falta de uma política eficiente no país, que garanta as 

pessoas discriminadas mais acesso aos centros de poder, de tomadas de decisão e a própria 

educação erudita. Mas esses são alguns apontamentos. Faz-se, na verdade, necessário 

pesquisar e examinar de forma mais detalhada os fatores que explicam a existência e 

permanência de práticas racistas em nosso país. Para isso, pretendo analisar os Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) das Escolas de Ensino Básico Público perante as leis federais 

10639/04 e 11645/08, que tratam das questões étnico-raciais. O propósito final desse estudo é 

o de colaborar para a eliminação do racismo e preconceito que persiste em nossa sociedade, 

mantido especialmente pelas instituições de ensino.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores objetivos da Educação atual é a formação do cidadão. Todavia, 

tenho percebido que parcela significativa da sociedade, mesmo tendo acesso ao ensino formal, 
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permanece alienada, indiferente, e especialmente afetada por questões que deveriam a muito 

tempo ter sido sanadas. 

Dentre os inúmeros problemas que observo a questão das relações étnico-raciais 

considero como sendo um dos principais, pois a mesma tem sido velada ou menosprezada.  

Mesmo trabalhando, somente em escolas públicas (que abarca diferentes segmentos e 

classes sociais, especialmente a classe de trabalhadores), percebi e senti pessoalmente 

discriminação racial, nestes espaços. Notei ainda a falta de conhecimento que repercute nesses 

espaços quanto a essa questão. 

‘Branca’ etnicamente no registro, dada a miscigenação (mesmo com olhos claros), 

muitas vezes fui criticada por ter cabelo crespo. Mas o porquê disso se vivemos num pais 

multicultural, cuja principal característica da cultura brasileira é a diversidade étnica? 

Minha resposta a essa questão, dada a minha experiência profissional e pessoal, está 

vinculada a atuação das instituições de ensino, através de seus Projetos Pedagógicos e 

Curriculares, e especialmente pelos seus professores, que optam por atentar para essa questão 

ou não.   

Percebo, como vários pesquisadores e profissionais da educação, uma rigidez nas 

grades curriculares, extremamente conteudistas. E o pouco diálogo entre escola, currículo e 

realidade social (GOMES, 2012). 

Além disso, observo ainda, uma questão maior; o preconceito e a disputa dissimulada 

por poder entre os grupos étnicos. “As relações raciais e étnicas, de certo modo, sempre foram 

vistas como manifestações de estratificação e do conflito que se desenvolve em busca das 

recompensas societais – poder, riqueza e prestígio”. (SILVÉRIO, 2007, p. 142) 

Interessante que negros, brancos e indígenas não chegam ao mundo conscientes das 

circunstâncias que transformaram as diferenças fenotípicas em desigualdades de 

oportunidades sociais (SILVÉRIO, 2007). 

Nesse sentido, creio ser urgente e necessário pesquisar os fatores que explicam e 

fundamentam a existência de práticas racistas em nosso país. Bem como, analisar os Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) e Curriculares das Escolas de Ensino Básico Público perante as 

leis federais 10639/04 e 11645/08, que tratam das questões étnico-raciais. 

Considerando que o PPP é um documento no qual estão registradas as ações e 

projetos da comunidade escolar, e que o mesmo é fruto da interação entre os objetivos e as 
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prioridades fixadas pela coletividade; é justamente nesse documento que espero identificar os 

entraves que tem impedido a construção de uma sociedade menos preconceituosa. 

A escolha por escolas de Ensino Básico Público se deu também porque é justamente 

nesses espaços que a maioria da população brasileira se encontra em processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Nesse sentido, busco neste trabalho, pesquisar os fatores que explicam e 

fundamentam a existência de práticas racistas em nosso país. Bem como, analisar os Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) e Curriculares das Escolas de Ensino Básico Público, perante as 

leis federais 10639/04 e 11645/08, que tratam das questões étnico-raciais. 

Para isso, tenho como objetivos específicos analisar os fatores e conceitos que 

contribuíram e continuam contribuindo para o racismo e preconceito em nosso país. Examinar 

os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e Curriculares das Escolas Federais de Ensino Básico 

Técnico Tecnológico tendo por referência as leis federais 10639/04 e 11.645/08. Pretendo 

ainda destacar as principais características positivas e negativas encontradas nos Projetos 

Políticos Pedagógicos do Ensino Básico, bem como diagnosticar a opinião dos gestores, dos 

professores e dos estudantes sobre as questões Étnico-raciais, especialmente sobre o 

cumprimento das leis federais 10639/04 e 11.645/08 na grade curricular. Busco também 

evidenciar os entraves que tem permitido o contínuo preconceito e racismo encoberto nas 

instituições formadoras; para promover, a partir do diagnóstico levantado, intervenções nos 

espaços escolares, para o reconhecimento e fortalecimento da comunidade negra e de outras 

minorias ali presentes. Contribuindo, assim, para a discussão da temática étnica-racial e para o 

fim do racismo no Brasil.  

Embora prevaleça no nosso país a ideia de que não existe preconceito étnico-racial, 

esse é um assunto que ainda não foi totalmente superado. Há quem diga que o mesmo deve 

ser combatido, mas condena-lo não determina sua inexistência. Infelizmente, sempre nos 

deparamos com situações que revelam esse tipo de sentimento e de comportamento por parte 

da população. 

Não raro, polêmicas raciais rondam diferentes segmentos da sociedade. Entre as mais 

nítidas estão a política de cotas nas universidades e a agressão direta e ofensiva ao negro, por 

seu estereotipo, visto quase sempre como negativo. Às vezes o preconceito e o racismo 

aparecem ainda de forma disfarçada, sutil. 
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Apesar do discurso social de aceitação e de tolerância, e das ações no mundo inteiro, 

voltadas para essa finalidade, conscientizando as pessoas das más consequências do racismo, 

nada foi suficiente ainda para acabar com ele, só o tem inibido. 

Os indicadores sociais mostram bem essa situação. Os percentuais são extremamente 

desiguais. Na educação, por exemplo, a taxa de analfabetismo é 22,3% entre os negros e, 5% 

entre os brancos. Segundo os dados do Movimento ‘Todos pela Educação’; de 2014, os 

brancos são os que apresentam os melhores indicadores e é a população que mais vai à escola.  

É explícita a desigualdade de acesso, de permanência, e de conclusão do ensino entre 

os autodeclarados negros (pretos e pardos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE). 

Lamentavelmente, não se cumpre a declaração de igualdade entre os cidadãos 

brasileiros e o direito à Educação como princípio fundamental, presentes na Constituição 

Federal. Os dados comprovam não só a continua exclusão escolar das pessoas negras, mas, 

também, sua futura exclusão profissional e social.  

Cabe à educação, todavia, por meio de suas instituições de ensino, rever seu papel e 

suas prioridades; já que é a ferramenta mais poderosa para superar a desigualdade racial. Mais 

do que ensinar conteúdos e técnicas, a educação também é um processo de transmissão de 

consciência e de valores. 

Fortalecer as políticas educacionais focadas na população negra e indígena é 

essencial. Desde 1996, temos em nosso país, políticas afirmativas voltadas para essa questão, 

por meio da obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” na 

rede formal de ensino. 

Colocada pela Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que alterou a Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003; a exigência da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, visa tratar da questão étnico-racial, 

bem como da diversidade cultural no Brasil, reconhecendo-a e valorizando-a. Sendo seu 

propósito findar com as discriminações e exclusão existentes. 

Tarefa um tanto ousada, para não dizer difícil, mas necessária para caminhar na 

direção de uma sociedade mais justa, mais democrática e menos desigual; pois: 

 

"Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou 

sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a 
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odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração 

humano do que o seu oposto” (NELSON MANDELA, 1995, apud ROSSI, 2010) 

 

Compete, assim, à escola (uma das mais importantes instituições formadoras da 

sociedade) repassar esses valores: sociais, morais e éticos; responsáveis pela promoção de 

uma melhor convivência social. Sendo o docente, neste espaço, o ator mais indicado para se 

atingir esse objetivo.  

O professor ao dar uma aula não desenvolve apenas o conteúdo da sua disciplina. 

Sempre influi na percepção do aluno; pois, normalmente, sempre manifesta suas ideias, seus 

conceitos, suas preferências e seus sentimentos, sobre o que aconteceu ou está acontecendo no 

mundo, na sociedade.  

Nesse sentido, cabe ao docente se apoderar cada vez mais dos conhecimentos que 

contribuam para a formação de uma sociedade mais justa, equilibrada e organizada, pautada 

na democracia, na liberdade e na aceitação social entre as pessoas; já que as mesmas se 

diferem etnicamente.  

Esse processo, contudo, não é simples. Exige dos docentes um novo olhar e uma 

nova postura; além de um estudo aprofundado dos saberes relativos às etnias discriminadas, 

como a negra e a indígena. 

Para alguns estudiosos, como Silva (2007, p. 501), há um desconhecimento das 

experiências de ser, viver, pensar e realizar dos índios, dos descendentes de africanos, entre 

outros. “Vivemos como se nossa sociedade fosse monocultural”. 

Por sermos um país constituído por vários grupos étnicos, a questão da miscigenação 

costuma ser tratada de forma simplificada, menosprezada e até mesmo depreciada. O discurso 

é de que o Brasil é uma nação mestiça e plural, sem preconceitos. 

 

Mesmo passados mais de 100 anos da sanção da Lei Áurea pelo regime imperial, a 

história e o sistema oficial brasileiro têm se referido ao povo negro escravizado e aos 

quilombos sempre no passado, como se esses não fizessem mais parte da vida do 

país. (ANJOS, 2005, p. 173).  

 

Esse entendimento, todavia, segundo Silva (2007, p. 501) é algo muito sério, é 

precisa ser resolvido; pois tem nos impedido de corrigir a “ilusão da democracia racial, de 

vencer determinações do sistema mundo centrado em cosmovisão representativa de uma única 

raiz étnico-racial”.   
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A expectativa da Lei 11.645/08 é, justamente, contrapor a essa falácia. Seu objetivo é 

evidenciar o preconceito racial existente no Brasil para produzir e desenvolver conhecimentos 

e atitudes capazes de promover a aceitação e a valorização das diferenças étnico-raciais. 

 
A educação das relações étnico-raciais refere-se a processos educativos que 

possibilitem às pessoas superar preconceitos raciais, que as estimulem a viver 

práticas sociais livres de discriminação e contribuam para que elas compreendam e 

se engajem em lutas por equidade social entre os distintos grupos étnico-raciais que 

formam a nação brasileira. (VERRANGIA; SILVA, 2010, p. 710).  

 

Mas, para isso, a escola e toda sua equipe profissional precisam estar atentas aos seus 

princípios e projetos, bem como cuidadosa à marginalização, pois mesmo com as leis o 

preconceito pode estar nas entrelinhas, justamente pela omissão, contribuindo de forma 

acentuada para formarmos cidadãos incompletos. 

Infelizmente, sob o axioma de país miscigenado, multicultural, há muito preconceito, 

racismo, agressão, coerção, repressão, entre outros. A própria generalização da branquitude, 

em um país predominantemente negro é um crime. 

A partir dessa premissa, esse trabalho que tem por propósito realizar um estudo das 

relações étnico-raciais e a valorização da cultura afrodescendente nos Projetos Pedagógicos e 

Curriculares das Escolas de Ensino Básico Público, perante as leis federais 10639/04 e 

11645/08, visa contribuir para o reconhecimento e fortalecimento da comunidade negra no 

país. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para o desenvolvimento de nosso estudo, optamos pela orientação metodológica da 

Pesquisa-ação, conhecida como metodologia do ‘conhecer’ e ‘agir’ coletivo.  

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. 

(THIOLLENT,1985, p.14, apud BALDISSERA,2001, p. 1). 
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Dada a sua forma de investigação, baseada na autorreflexão coletiva, a Pesquisa-ação 

é, assim, para nós, a metodologia ideal para identificarmos e produzirmos informações no 

espaço escolar, bem como propormos intervenções neste local. 

 

Alguns defensores da pesquisa-ação restringem a concepção de seu uso a uma 

orientação de ação junto aos grupos sociais que pertencem as classes sociais 

populares. Neste caso, a pesquisa-ação é vista como forma de engajamento sócio-

político a serviço da causa das classes populares. (BALDISSERA, 2001, p. 1) 

 

A citação (acima) de Baldissera (2001), nos motiva ainda mais, a utilizarmos essa 

orientação metodológica, uma vez que é voltada para a educação libertadora. 

Pautada no método Paulo Freire, a educação libertadora é aquela que se preocupa 

com a emancipação e autonomia individuo, para que ele seja capaz de exercer seu papel de 

cidadão e se habilitar a revolucionar a sociedade.  

A educação libertadora, igual à metodologia da Pesquisa-ação, exige do pesquisador, 

um posicionamento a favor daqueles que são ou estão sendo subjulgados. Trata-se de uma 

opção política bem definida. 

Interessante, que o método de educação libertadora, segue uma direção/orientação 

bem delineada. Apresenta três estágios essenciais que devem ser desenvolvidos para o alcance 

do objetivo colocado. 

O primeiro é o da investigação, o professor ou o pesquisador, deve evidenciar e 

ressaltar as reais condições e necessidades dos envolvidos pesquisados. Seus sonhos, suas 

dificuldades, seus sofrimentos. 

O segundo estágio é a tematização. Nesta etapa tem que ocorrer uma conscientização 

dos envolvidos em relação ao mundo que vivem.  

No terceiro momento, o da problematização, ocorre uma provocação. Os envolvidos 

são motivados a terem posicionamos firmes, conscientes e práticos em relação a sua situação.  

A educação libertadora de Paulo Freire busca defender uma educação por meio da 

conscientização, da desalienação e da problematização. 

 

Não basta saber ler mecanicamente que ‘Eva viu a uva’. É preciso compreender qual 

a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e 

quem lucra com esse trabalho. (FREIRE, 1996, p. 70) 
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Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os 

efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; 

pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 

2009, p. 31) 

 

Assim, para a execução prática do nosso projeto (estudo das relações étnico-raciais e 

a valorização da cultura afrodescendente nos Projetos Pedagógicos e Curriculares das Escolas 

de Ensino Básico Público, perante as leis federais 10639/04 e 11645/08), pautado nas 

orientações metodológicas, acima citadas; vamos desenvolver o mesmo, nas três esferas que 

compõem o universo público: escolas estaduais, municipais e federais.  

Nesta direção teremos uma análise íntegra, e ao mesmo tempo, ampla e 

representativa dos diferentes PPP e currículos do Ensino Básico Público. Além da 

identificação de possíveis diferenças entre esses espaços de formação.   

Especificamente, pretendemos estudar os PPP e os currículos dos diferentes câmpus 

que formam a rede do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), acrescida de mais duas 

escolas, uma estadual e outra municipal, localizadas nos municípios em que se encontram os 

câmpus do IFTM.  

A ideia central é analisar os PPP e os currículos em relação às referências teóricas 

relacionadas às leis federais 10639/04 e 11.645/08, mas também, se possível, compará-los.  

A escolha do IFTM, e dos municípios a ele vinculados, é de cunho particular e 

topofílico (elo afetivo entre a pessoa e o lugar), uma vez que, esse é o espaço em que eu 

trabalho.  

Para diagnosticar a opinião dos professores e dos alunos dessas instituições, sobre as 

questões étnico-raciais, especialmente sobre o cumprimento das leis federais 10639/04 e 

11.645/08, serão realizadas entrevistas e aplicação questionários. 

 Entrevistas semiestruturadas para os professores incumbidos de inserir, segundo 

essas mesmas leis, a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”; e questionários 

a alguns alunos das instituições pesquisadas, especificamente aos que fazem parte de 

diretorias de grêmio estudantil. 

Entendemos que o engajamento político dos estudantes revela, seu interesse pelo 

bem estar pessoal e coletivo. Em geral, os grêmios são espaços democráticos, voltados para a 

aprendizagem, para a convivência, para a cidadania e para a luta por direitos.  
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Estas entrevistas e questionários permitirão um diagnóstico quantitativo e qualitativo 

da questão. Nesta etapa serão, também, entrevistados alguns gestores e pedagogos que 

participaram da elaboração dos PPP de suas escolas.  

A opção pelos dois tipos de pesquisas, qualitativa e quantitativa (apesar de suas 

diferenças), é porque ambas se complementam e contribuem, de forma positiva, para se 

atingir o objetivo da nossa investigação.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Há quem diga que a recente polarização no meio intelectual brasileiro, no que diz 

respeito à reflexão sobre a questão étnica- racial no Brasil, tem contribuído, para a 

implementação de ações afirmativas e mecanismos de correção das desigualdades raciais em 

todo o território nacional. 

A realidade, contudo, aponta a pouca alteração dessa situação. Todos os dias nos 

deparamos com denuncias de preconceito e racismo. E elas ocorrem em todos os lugares: nas 

escolas, nos estádios de futebol, nos supermercados, entre tantos outros espaços coletivos.  

Vivemos numa sociedade marcada por episódios contínuos de opressão e coerção. 

Infelizmente, as políticas públicas de promoção à diversidade racial, não tem diminuído 

eficazmente as taxas de desigualdades entre negros e brancos. Nem tolhido o racismo presente 

nos diferentes segmentos da sociedade.  E o porquê disso?  

A resposta provável para essa problemática se encontra provavelmente nos próprios 

espaços escolares, que em sua maioria tem mantido o status quo  status quo  (expressão do 

latim que significa “estado atual”). O status quo está relacionado ao estado dos fatos, das 

situações e das coisas, independente do momento. 

Precisamos estar dispostos a romper e denunciar essa situação, caracterizada por 

Paulo Freire (2009), como a de ‘opressor’ e ‘oprimido’. As relações instituídas no interior das 

escolas precisam ser estudadas.  Muitas delas, mesmo sendo opressoras, não são intencionais. 

“Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de 

educação que permitissem às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica”. 

(FREIRE, ) 



 
 

10 

 

ISSN - 2675-2212                                                                         Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

Apenas os indivíduos coagidos e agredidos diretamente conseguem enxergar, delatar 

e se libertar dessa realidade, que insiste em não se expor, para a sua manutenção.  

Devemos ainda analisar (para alterar, se fosse possível e ou necessário) os diferentes 

Projetos Políticos Pedagógicos e Currículos de nossas escolas, bem como abarcar os discentes 

nesse processo. Neles encontramos informações relevantes sobre as expectativas e metas dos 

envolvidos em sua elaboração, que podem ser ou não inclusivas. 
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