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EIXO III- Trabalhos com a Lei 10.639/03 em espaços escolares e não escolares 

 

Este estudo propõe refletir sobre a pluralidade e a diversidade na formação docente, dentro do 

Programa de Formação Continuada para Professores da Rede de Ensino de Ituiutaba e Região, 

partindo do questionamento: O conteúdo que trata da pluralidade e diversidade cultural, na 

formação continuada do docente, pode contribuir para eficácia de sua atuação e do ensino? 

Nossa formação buscou, reconhecer a contribuição da proposta do Programa de Formação 

Continuada para professores da Rede de Ensino como apoio e suporte para um novo 

paradigma em relação à pluralidade e diversidade cultural. Utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica, por meio de teóricos que abordam a temática, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s, da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN, da Lei Federal nº 9.394/96 e da Lei Federal nº 10.639, de 09 

de janeiro de 2003,  Lei Federal nº 10.645/08, dentre outros. Almejando neste trabalho 

apresentar as vivencias que percebemos, dentro da formação e do trato com os saberes 

pedagógicos acrescentados aos docentes, durante a formação continuada, que promoveram a 

qualidade do ensino ao reconhecer a relevância da História da Cultura Africana e Afro-

brasileira nos âmbitos sociais, econômicos e políticos do país.  

 

Palavras-chave: Formação Continuada Docente. Pluralidade. Diversidade. 

 

 

 

Este tema em estudo apresenta-se como uma forma interdisciplinar, que propõe 

disseminar informações e conhecimentos sobre as atividades pedagógicas que versam sobre a 

Pluralidade e Diversidade na Formação Docente compreendendo as questões sobre Educação 

para as Relações Étnico-raciais, Educação e Sexualidade, Cultura e Arte, na Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, que têm sido objeto de estudo, em diversos níveis: nacional, regional 
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e local, ora por iniciativa do próprio Ministério de Educação, ora por exigência da 

comunidade acadêmica, em encontros nacionais ou regionais. Uma necessidade com a qual se 

depara diante dos problemas sociais, econômicos e ambientais enfrentados na cidade de 

Ituiutaba e região, no Brasil e no mundo. 

Deste modo, tem-se a Secretaria Municipal de Ituiutaba juntamente com o Centro de 

Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de Professores – CEMAP e os 

movimentos sociais para a execução do Programa de Formação Continuada para Professores 

da Rede de Ensino de Ituiutaba e Região, com a participação da Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal – FACIP, como resposta a uma demanda por um espaço de reflexões 

teóricas e práticas pedagógicas voltadas à formação docente, em busca da ampliação de 

alternativas de melhorias no cotidiano escolar. 

Portanto, a proposta aborda a ideia de trazer o que tem sido desenvolvido, que seja 

inovador ou derivado do conhecimento tradicional popular ou acadêmico, para que possa 

analisar outros caminhos possíveis para chegar a um mundo que todos nós queremos. Em face 

aos resultados alcançados com êxito, acredita-se que é indispensável a realização de um 

evento para o conhecimento dos saberes/conhecimentos produzidos e reinventados no interior 

da SMEEL/CEMAP com a participação de toda comunidade local e regional. 

Além da formação contemplar o caráter indissociável entre a pesquisa, ensino e 

extensão, da Universidade Federal de Uberlândia, também, representa o marco de abertura do 

Programa de Formação Continuada para Professores da Rede de Ensino de Ituiutaba e Região, 

que atenderá os profissionais da Educação da rede de ensino público municipal, estadual, 

privada e comunidade em geral. 

Deste modo, o Programa de Formação Continuada para Professores da Rede de 

Ensino de Ituiutaba e Região tem como proposta do CEMAP o atendimento aos professores 

da rede pública de ensino, da cidade de Ituiutaba e região. Embora busquem constantemente 

novas formas de trabalhar o respeito e a valorização da diversidade, presentes no cotidiano 

escolar, os docentes esbarram em algumas limitações que dificultam práticas inovadoras em 

relação à sexualidade, educação especial e educação para as relações étnico-raciais. 
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Ora não sabem lidar com a socialização de conhecimentos tal como preceitua a 

legislação e os Parâmetros Curriculares Nacionais em relação aos temas transversais, ora não 

dispõem de recursos metodológicos e didáticos para efetivar o fazer pedagógico sobre os 

temas. A construção social, quanto à igualdade entre as pessoas, o respeito às diferenças e à 

valorização das diferentes expressões culturais, tem como instituição relevante, a escola, já 

que este é o espaço apropriado para a formação e o momento ideal de ruptura com paradigmas 

que deram origem ao preconceito e à discriminação. 

A pesquisa partiu do seguinte questionamento: O conteúdo que trata da pluralidade e 

diversidade cultural, na formação continuada do docente, pode contribuir para eficácia de sua 

atuação e do ensino? 

Portanto, este estudo tem como objetivo geral: reconhecer a contribuição da proposta 

do Programa de Formação Continuada para Professores da Rede de Ensino como apoio e 

suporte para um novo paradigma em relação à pluralidade e diversidade cultural. E como 

objetivos específicos: conceituar termos como pluralidade cultural, diversidade e 

multiculturalismo; verificar como a pluralidade e diversidade cultural se apresentam no 

conteúdo curricular da formação continuada para o docente; identificar os recursos didáticos e 

metodológicos que podem contribuir para o conhecimento e reelaboração do planejamento 

educacional para a prática pedagógica em relação à pluralidade e diversidade no contexto 

escolar planos de aulas e intervenções). 

A metodologia utilizada baseou-se na pesquisa bibliográfica, leitura de obras de 

teóricos que abordam a temática, artigos já publicados, Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN, Lei Federal nº 9.394/96; e a Lei Federal nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. 

 

Conceituação dos Termos: Pluralidade, Diversidade e Multiculturalismo 

 

A apresentação das definições e conceitos de teóricos e estudiosos da temática deste 

estudo objetiva a compreensão e reflexão dos pontos de vista apresentados. Nesta perspectiva, 
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evidencia-se na história brasileira pela miscigenação cultural. Assim, dentre as características 

do Brasil, tem-se a pluralidade cultural que Gonçalves (2004, p. 72) explicita: 

 

A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à 
valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos 

sociais que convivem no território nacional, às desigualdades 

socioeconômicas e a crítica às relações discriminatórias e excludentes que 
permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de 

conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes 

paradoxal.  

 

Neste sentido, retrata-se o país e suas características, bem como a diversidade que se 

apresenta, em especial, no contexto escolar, local de informações e conhecimentos que devem 

ser aprofundados para melhor compreensão do cenário brasileiro. 

Esta necessidade é vista como um desafio nos PCN’s, no qual se discute sobre a 

pluralidade: 

O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como parte 

inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza representada 
por essa diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural 

brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e 

valorizando a trajetória particular dos grupos que compõe a sociedade 
(BRASIL, 1998). 

 

Neste sentido, propõe-se que as instituições escolares possam trabalhar tais 

conteúdos no sentido de conscientização e eliminação de preconceitos e discriminações. No 

que se refere à diversidade cultural, esta é vivenciada nos bancos escolares; o(a) professor(a) 

pode trabalhar com a realidade encontrada na escola, assim ficará melhor tanto para a 

exploração do conteúdo quanto para a compreensão sobre ela. 

Assim, torna-se um grande desafio para a escola tratar das diferenças culturais e de 

sua diversidade. Ao se referir à questão, Silva (2000) destaca seu ponto de vista ao apresentar 

uma distinção entre diversidade e diferença, na perspectiva intercultural: 

 

Em geral, utiliza-se o termo [diversidade] para advogar uma política de 
tolerância teórica, sobretudo por seu evidente essencialismo cultural, 

trazendo implícita a ideia de que a diversidade está dada, que ela pré-existe 

aos processos sociais pelos quais – numa outra perspectiva – ela foi, antes de 
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qualquer outra coisa, criada. Prefere-se, neste sentido, o conceito de 

“diferença”, por enfatizar o processo social de produção da diferença e da 

identidade, em suas conexões, sobretudo com relações do poder e 

autoridade. (SILVA, 2000, p. 44-45). 

 

Neste sentido, apontam-se as diferenças próprias da sociedade histórica que forma a 

nossa cultura, ao mesmo tempo constituem nos grupos sociais e devem ser trabalhadas, 

principalmente, nas instituições escolares valorizando-as para que não recaia no preconceito e 

discriminação. 

Segundo Candau (2001, p.246), 

 
Trabalhar as diferenças culturais constitui o foco central do 

multiculturalismo. Situo a perspectiva intercultural no âmbito das posições 

multiculturais que classifico em três grandes abordagens: o 
multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista ou 

monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo, também 

denominado interculturalidade. 

 

Neste contexto, faz-se necessário apresentar as abordagens apontadas por Candau 

(2001), sendo a abordagem assimilacionista, em relação à educação, quando todos são 

chamados a participar do sistema escolar, referindo-se aos conteúdos do currículo, relações 

entre os diferentes atores, às estratégias que são utilizadas em salas de aula e aos valores 

privilegiados. 

Tem-se, ainda, o multiculturalismo diferencialista, “parte da afirmação de que 

quando se enfatiza a assimilação termina-se por negar a diferença ou por silencia-la” 

(CANDAU, 2011, p. 246); e um multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a 

interculturalidade, “por considera-la a mais adequada para a construção de sociedades, 

democráticas e inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade” 

(p. 277), ao se pensar na sociedade. 

 

A Contribuição da Pluralidade e Diversidade na Formação Continuada do(a) Docente 

 

Nem sempre a pluralidade e a diversidade cultural foram reconhecidas na formação 

dos educadores. 
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Segundo Gonçalves e Soligo (2015, p.6), 

 
Durante vários anos, os educadores(as) foram formados através de uma visão 

homogeneizadora e linear. Essa neutralidade imposta através de sua 

formação fez com que valores básicos da composição pluriétnica da 
sociedade brasileira fossem ignorados. A valorização de um currículo 

eurocêntrico, que privilegiou a cultura branca, masculina e cristã 

menosprezou as demais culturas dentro de sua composição do currículo e das 

atividades do cotidiano escolar. As culturas não brancas foram relegadas a 
uma inferioridade imposta no interior da escola, concomitantemente, a esses 

povos foram determinados a classes sociais inferiores da sociedade. 

 

Neste sentido, percebeu-se a necessidade de mudanças nas metodologias e nos 

conteúdos curriculares na formação docente para que este atuasse com reconhecimento à 

diversidade e às diferenças. 

Deste modo, vale salientar, mais uma vez, a fundamentação de Gonçalves e Soligo 

(2015, p. 6) quando  

 
Diante das transformações mundiais, que impõem novos olhares frente ao 
conhecimento, observa-se nas últimas décadas do Século XX uma série de 

reformas educacionais, onde forma elaborados novos marcos legais para 

educação junto com o desenho de Políticas Públicas, que objetivam o 
desenvolvimento de novas capacidades técnicas administrativas, incluindo 

entre outras questões, novos conteúdos de ensino da escola pública e da 

formação de educadores(as). Esse processo estimulou discussões em 

diversas áreas do conhecimento sobre a presença ou não no currículo das 
culturas presentes na sociedade. 

 

Assim, houve uma mudança de metodologias e conteúdos explorados nas escolas de 

formação de educadores (as), pois, anteriormente, as escolas tornavam-se aliadas às minorias 

com posições inferiores, e hoje, como as autoras acima destacaram, alguns aspectos devem 

ser considerados para romper com o paradigma da inferioridade que estava vinculada à 

escola. 

“O primeiro aspecto é de observar a valorização da cultura europeia em detrimento 

de outas etnias, como indígena e a africana, principalmente como componente curricular” 

(GONÇALVES; SOLIGO, 2015, p. 7), neste sentido, percebe-se uma valorização da cultura 

branca, numa ideologia de superioridade, desvalorizando e negando, excluindo e afirmando o 
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preconceito racial. “Este aspecto assume uma materialidade explícita no campo da educação 

escolar por meio do vínculo entre conhecimento, identidade e poder” (GONÇALVES; 

SOLIGO, 2015, p. 7). 

Assim, o conteúdo curricular deve ser reelaborado, deve-se recontar a história da 

África, em especial, nas salas de aula, desde os anos iniciais de escolarização, na qual são 

retratados os negros como mercadorias. O preconceito racial e a discriminação se proliferam 

nas escolas como afirma Gonçalves (1985). 

Nesta perspectiva, Cavalleiros (2000, p.35) explicita 

 

É flagrante a ausência de um questionamento crítico por parte das 

profissionais da escola sobre a presença de crianças negras no cotidiano 
escolar. Esse fato, além de confirmar o despreparo das educadoras para 

relacionarem com os alunos negros evidencia, também, seu desinteresse em 

inclui-los positivamente na vida escolar. 

 

Esta afirmação, da autora acima citada, é resultado de sua pesquisa que pode 

constatar a práxis educativa. Evidencia-se a urgência, mais uma vez, de novas metodologias 

que tratam de estudos voltados para a pluralidade e diversidade cultural. Desta forma, a 

formação continuada do docente é fundamental para que haja uma postura crítica, como 

mediador para novas forças de ação e reflexão. 

De acordo com Gonçalves e Soligo (2015, p. 9), 

 

(...) o papel do educador é determinante no processo de reapropriação e 

reinvenção do conhecimento. Através da análise crítica dos textos, de 
questionamentos das ilustrações, da comparação do que se lê com o que se 

vê, e da comparação do que se lê nos textos oficiais com o seu cotidiano, 

suas experiências e sua cultura. Pode-se desconstruir estigmas relacionados a 
questões raciais e étnicas.  

 

O conhecimento do(a) professor(a) torna-o preparado para a reelaboração do seu 

planejamento, uso de novas metodologias, que pode desenvolver uma reflexão crítica, 

reconstruir a identidade étnico-racial e eliminar todo tipo de preconceito na sala de aula e na 

escola. 
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Deste modo, o profissional da educação deve aprofundar seus conhecimentos 

baseando, especialmente, em recursos didáticos metodológicos como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei Federal nº. 9.394/1996, a Lei Federal nº. 10.639/2003, dentre outras 

Resoluções, Pareceres, Leis e Projetos que propõem uma nova postura do(a) professor(a) e de 

todos(as) os(as) envolvidos(as) com as mudanças necessárias que se fazem urgentes. 

 

Na Prática Pedagógica: Propostas Significativas 

 

As propostas reveladas são inúmeras, no momento atual, se levar em conta, os 

artigos científicos, os Seminários, os Congressos, como multiplicadores oferecidos às 

instituições escolares, como apoio e suporte para um novo paradigma em relação à 

pluralidade e diversidade cultural. 

Em se tratando de políticas públicas, no Brasil, há um grande movimento em busca 

de mudanças neste sentido, “que têm intenção de prover iguais oportunidades de educação” 

(GONÇALVES; SOLIGO, 2015, p. 2). 

As autoras complementam ao afirmar que 

 
Proveniente de ações reivindicatórias do Movimento Negro percebe-se no 

Brasil, a partir da década de 90, o surgimento de um aparato jurídico-

normativo que contempla a diversidade como variável nuclear propondo 
mudanças na proposta curricular. São esses ajustamentos apontados como 

inovadores nascidos das bases inscritas na Carta Magna, que se constituem 

na matéria-prima da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da 
ação conjunta do texto constitucional e do contexto da LDB nascem a 

política e o planejamento educacional, e depende o dia-a-dia do 

funcionamento das redes escolares de todos os graus de ensino. 

(GONÇALVES; SOLIGO, 2015, p. 3). 

 

 

Percebe-se, assim, que a partir da década de 1990, houve muitas mudanças e 

reformas educacionais. Ainda no final da década anterior, pode-se contar com a Constituição 

Federal que incorpora reivindicações dos Movimentos Negros. 
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Outro recurso que pode contribuir com a formação docente refere-se à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9394/96, que estabelece diretrizes 

quanto à diversidade cultural e pluralidade étnica. 

Para a formação continuada docente, como ferramenta de trabalho na educação, 

pode-se contar com os Parâmetros Curriculares Nacionais; um dos seus volumes é dedicado a 

temas transversais que tratam das questões voltadas para o Meio Ambiente, Sexualidade e 

Pluralidade Cultural.  

Como a desigualdade social era uma preocupação do ensino brasileiro, surgem 

propostas para inovar no sentido de mudar a prática nas escolas em relação às diferenças. 

Deste modo, no que se refere à Pluralidade Cultural pode-se destacar nos Parâmetros: 

 

A necessidade imperiosa da formação de professores no tema Pluralidade 
Cultural. Provocar essa demanda específica na formação docente é exercício 

de cidadania. É investimento importante e precisa ser um compromisso 

político pedagógico de qualquer planejamento educacional/escolar para 
formação e/ou desenvolvimento profissional dos professores. (BRASIL, 

1997, p. 123). 

 

A legalidade caminhou junto com os movimentos sociais, podendo destacar 

atualmente a Lei Federal nº. 10.639/2003, que determina incluir no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira. 

Nesta perspectiva, Gonçalves e Soligo (2015, p. 5) afirmam: 

 

Acredito que aliada à elaboração de Políticas Públicas dessa natureza, faz-se 
necessário um amplo movimento tendo como horizonte à revisão dos 

currículos e materiais pedagógicos em todos os níveis de ensino, 

especificamente dos livros didáticos no que tange a constituição social, 
demográfica, cultural e política do povo negro, incluindo nas discussões toda 

comunidade escolar.  

 

Deste modo, acredita-se que o docente torna-se fundamental para o cumprimento 

desta Lei, levando para as escolas, em sua atuação pedagógica, todos os seus conhecimentos, 

fazendo cumpri-la.  

Ao mesmo tempo, a formação continuada do docente só vem acrescentar, em sua 

capacitação, saberes pedagógicos, que promovam a eficácia na qualidade do ensino, 



 

VOL I - ISSN – 2525-9148 

Ituiutaba-MG, de 07 a 12 de novembro de 2016 

reconhecendo a História da cultura africana e afro-brasileira e sua contribuição no país que 

abrange os âmbitos sociais, econômicos e políticos. Atualmente, espera-se um novo cenário 

nas instituições escolares, com o novo currículo escolar resgatando o diálogo, o respeito 

mútuo, principalmente, a justiça social.  

 

Considerações finais 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, diante de sua problematização, o conteúdo que 

trata da pluralidade e diversidade cultural, na formação continuada do docente, pode 

contribuir para eficácia de sua atuação e do ensino?, revelaram que os saberes pedagógicos 

acrescentados e/ou ampliados aos docentes, em sua formação continuada, promovem a 

qualidade do ensino ao reconhecer a relevância da História da Cultura Africana e Afro-

brasileira(Lei 10.639/03) nos âmbitos sociais, econômicos e políticos do país. Desta forma, o 

docente torna-se fundamental para que haja o cumprimento das leis, resgatando a justiça 

social, uma práxis pedagógica com um novo paradigma, eliminando a prática tradicional que 

permaneceu por longa data arraigada na atuação escolar. 

Outra evidência deste estudo se revela no objetivo geral, ao mostrar o quanto a 

proposta apresentada pelos autores deste artigo poderá colaborar na Formação Continuada 

para Professores da Rede de Ensino como apoio e suporte. 

Pode-se constatar, também, que há diversos recursos didáticos e metodológicos 

oferecidos para a reelaboração do planejamento educacional para a prática pedagógica em 

relação à pluralidade e diversidade no contexto escolar, entre eles enfatiza-se um marco, em 

especial, nos finais da década de 80 e nos anos de 1990 até os dias atuais, a Constituição 

Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº. 

9.394/1996; Lei Federal nº 10.639/2003; e, ainda, os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

1997. 

Assim, conclui-se que as propostas são significativas e podem ser desenvolvidas no 

contexto escolar, numa reflexão crítica, ao reconstruir a identidade étnica racial e ao buscar 

para a diminuição de preconceitos na sala de aula, na escola e na sociedade em geral. 
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