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RESUMO 
 

Aline de Almeida Hoche. QUESTÕES RACIAIS E DE IDENTIDADE – TRABALHANDO O 
RACISMO COM OS ALUNOS DO SEXTO ANO DA ESCOLA MUNCIPAL PROFESSOR 
LEOPOLDO MACHADO. 2015 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 

O presente Produto Acadêmico Final tem por finalidade compreender como a utilizaçã
o de um currículo multiculturalista crítico aliado às perspectivas teóricas que enxergam o 
protagonismo histórico e cultural do negro, o afrocentrismo e a afrocentricidade, podem 
auxiliar a identificar, a trabalhar e a minimizar as práticas racistas dentro do ambiente escolar. 
Utilizando como respaldo legal a Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o Ensino de Histó
ria da África e da Cultura Afro-Brasileira, o Estatuto da Igualdade Racial e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o ensino de História da África buscou-se implementar nas aulas 
de história um projeto que desse conta de resgatar nos alunos a valorização de sua identidade 
racial e de comprovar que uma educação cidadã, que busque erradicar graves problemas 
sociais, como o racismo, deve ser realizada ao longo de toda a formação básica do jovem, já 
que certos modelos culturais e de mentalidade não são modificados em apenas um ano letivo.    
 

 

Palavras-chave: Racismo, Multiculturalismo Crítico, Afrocentricidade. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das tarefas do profissional que nos dias atuais opta por adentrar em sala de aula e 

enfrentar os inúmeros desafios existentes no campo da educação básica é formar cidadãos crí

ticos, conscientes de seu lugar e dever na sociedade em que estão inseridos. Para além deste 

trabalho fundamental, o professor também deve fornecer as ferramentas necessárias para que 

os jovens possam buscar o conhecimento capaz de transformar as suas vidas. 

Após anos de formação acadêmica, torna-se claro para nós licenciados que a prática 

em sala de aula pode ser, e na maioria das vezes é, bem diferente da teoria que estudamos e 

sentimos que podemos não estar totalmente preparados. É daí que surge a necessidade do 

aperfeiçoamento contínuo. 

É dessa vontade de estar cada vez mais capacitado que o presente Produto Final 

surgiu, do interesse de fazer mais por esses jovens da rede pública de educação que muitas 

vezes ingressam e se formam na educação básica sem acreditar em si mesmos, sem 

compreender seu lugar no mundo. 

Dessa forma, a nossa contribuição com este projeto caminhou no sentido de trabalhar 

com os alunos questões relacionadas à identidade racial e ao ensino de História da África e da 

Cultura Afro-Brasileira, temas que se apresentam como fundamentais para a formação cidadã 

dos jovens. 

Questões essas que mexem com a auto-estima de muitos alunos, que se consideram 

inferiores por pertencerem a uma raça 1 que não se apresenta como o grupo hegemônico 

responsável pela manutenção do status quo. Ou ainda, que interferem de forma negativa nos 

alunos que, com ações que consideram brincadeiras, atingem colegas negros com apelidos e 

julgamentos preconceituosos. 

A partir do embasamento teórico selecionado buscamos, assim, elaborar e agir com um 

projeto que, primeiramente, estivesse de acordo com os dispositivos legais voltados para a 

educação, colocando em prática a Lei nº 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino de Histó

ria da África e da cultura Afro Brasileira. 

Utilizar o currículo multicultural crítico, por acreditarmos nessa ferramenta como 

caminho viável para fomentar uma educação que não apenas ressalte as diferenças existentes 

no ambiente escolar, mas que também as questione e as discuta de forma crítica, buscando 

                                                
1
 Torna-se importante ressaltar que ao utilizarmos o termo raça, o fazemos em seu sentido político e cultural e nã

o de acordo com a ideia biológica que forjou o termo ainda no século XIX, visando justificar a diferença entre os 
seres humanos.  
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compreender as relações de poder que fazem com que essas diferenças existam, atribuindo a 

um grupo o status de diferente. 

Por fim, a ideia de afrocentricidade nos guiou para compreender que se torna de 

fundamental importância fazer com que os alunos consigam localizar as diversas falas que 

compõem não só o conhecimento histórico, mas as falas sociais e culturais que os cercam 

diariamente, para que possam agir de forma protagonista na escrita e na condução de suas 

vidas. 

 

2 OBJETIVOS 
 

 Identificar os discursos e práticas racistas que ocorrem no ambiente escolar, dentro e 

fora de sala de aula, envolvendo professores e alunos. 

 Trabalhar com os alunos as questões raciais, o auto-reconhecimento do indivíduo 
negro como integrante da cultura africana e afro-brasileira;  

 Minimizar as ações preconceituosas praticadas em sala de aula, entendendo como elas 
se consolidam na nossa sociedade e como ainda persistem, principalmente em ações 
sutis;  

 Incentivar a valorização da cultura afro-brasileira. 

 Entender como a utilização de um currículo multiculturalista crítico possibilita a 

modificação das práticas racistas e de negação identitária, reduzindo-as ou 

extinguindo-as. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

A discussão acerca do currículo mostra-se frutífera, pertinente e ainda uma questão a 

ser enfrentada pelos profissionais da educação, principalmente quando se trata da aplicação do 

currículo multiculturalista crítico voltado para o debate racial em sala de aula. 

Em um momento de ganhos de direitos sociais, do crescimento de força do movimento 

negro e das discussões sobre as questões culturais e de exaltação identitária, ainda podemos 

perceber a persistência do racismo e de uma não aceitação de pertencimento por parte de 

muitos jovens. 

Essas práticas racistas não só perpassam o âmbito escolar, como muitas das vezes 

surgem e ganham força na escola e, quase sempre, essas ações não são acompanhadas por 

uma política de combate ao racismo e de uma postura que vise discutir o tema. 
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Nesse sentido, o estudo do multiculturalismo surge com um conjunto de estratégias 

que podem auxiliar na tomada de uma postura correta por parte da comunidade escolar, 

percebendo a necessidade de ações e de mudanças em relação ao currículo posto em ação.  

A minha carreira como docente de história iniciou-se no ano de 2015, quando fui 

convocada pela secretaria de educação do município de Queimados para ocupar o cargo de 

docente do segundo segmento do ensino fundamental. Este primeiro ano tem sido de grande 

aprendizado, experiência e levantamento de questões ligadas à prática docente, à educação e 

ao papel da escola no desenvolvimento dos educandos. 

Ao observar de forma atenta os alunos do sexto ano, suas ações e diálogos, foi possí

vel notar a presença de um forte discurso e de práticas racistas, que puderam ser identificadas 

nas brincadeiras, nos padrões de beleza e de cultura expressos pelos mesmos. Apelidos 

racistas são comumente utilizados por jovens que são, em sua maioria, negros e que muitas 

das vezes não se reconhecem, ou não se aceitam como pertencentes a essa raça. 

Aliada a esta observação diária, a proposta curricular de história do sexto ano 2 

apresentada pelo estabelecimento de ensino em questão é algo a ser considerada, por ser 

formada exclusivamente por conteúdos de um currículo tradicional hegemônico, sem ter 

nenhuma ligação com um currículo multiculturalista e sem fazer menção ao Ensino de Histó

ria da África e da Cultura Afro-Brasileira, em conformidade com a lei 10.639/2003. 3   

 

 

4 METODOLOGIA 
 

Para a realização do Produto Acadêmico Final, foi proposto como atividade para os 

alunos, um trabalho que desse conta de lidar com as questões de raça e etnia que permeiam o 

ambiente escolar vivenciado diariamente por eles. 

O projeto foi pensado visando não somente trabalhar as questões sobre o racismo entre 

os alunos, mas também fomentar o pensamento crítico acerca dos padrões que nos são 

impostos pelos diversos meios de comunicação ao longo de nossas vidas. 

Buscamos também, em conformidade com a lei 10.639/2003, introduzir o ensino de 

História da África e da Cultura Afro Brasileira no currículo de história do sexto ano, para que 

o conhecimento sobre o continente africano fosse ampliado, dirimindo a noção de uma África 

pobre e única que muitos ainda mantêm e que é obrigação da escola e do ensino transformar. 

                                                
2 Ver no Anexo I a proposta curricular de história do segundo segmento do ensino fundamental. 
3 Lei que modificou a LDB 9394/96 tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro brasileira, em 
especial nas áreas de literatura, educação artística e história. 
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Baseados nos autores e textos que compõem o quadro teórico do trabalho, o projeto foi 

dividido em cinco etapas iniciais, entretanto, como a vivência escolar não possui uma 

estrutura rígida e, infelizmente, é muito comum na unidade de ensino da residente docente as 

atividades serem comunicadas pouco tempo antes de acontecerem, a última etapa do projeto 

foi modificada, a saber, a feira cultural pelo dia da Consciência Negra. 

A culminância da mostra pedagógica, que aconteceu no dia 19 de novembro de 2015, 

alterou o produto final, que será explicado no desenvolvimento deste tópico, fazendo com que 

os trabalhos dos alunos fossem expostos para toda a comunidade escolar. A mudança se 

mostrou positiva, pois os alunos puderam não somente exibir o resultado do material 

produzido por eles, como também trocar experiências com os discentes de outras séries e 

turmas. 

O projeto consistiu em propor aos alunos a confecção de um jornal da turma que 

tratasse de temas relacionados à negritude, à África e ao universo racial que os próprios 

alunos estão inseridos. A turma, dividida em grupos, ficaria responsável por uma das sessões 

que seria composta por temas relacionados e escolhidos por eles. 

A seguir, trataremos de explicar como foi desenvolvido o projeto com os alunos da 

turma 605, uma das três turmas de sexto ano e que foi escolhida para realizar o trabalho do 

produto final. Entretanto, devemos ressaltar que nas duas outras turmas foram realizadas 

algumas das etapas, como o ensino da história dos reinos africanos, debates sobre o racismo, 

entrevistas entre os alunos 4 e a elaboração de uma fotonovela com o tema do racismo, 5 pois 

acreditamos na importância de um ensino crítico formador de cidadãos conscientes. 

 

ETAPA 1 – DEBATE SOBRE O RACISMO E PADRÕES DE BELEZA 

 

Durante todo o ano letivo de 2105, conversas sobre o problema do racismo foram 

realizadas com a turma, principalmente quando os alunos praticavam ações preconceituosas 

em tons de brincadeiras ofensivas aos colegas. Entretanto, o debate que foi o marco inicial 

para o projeto foi realizado no início do terceiro bimestre, período escolhido para começar os 

trabalhos para o produto final. 

Realizado com toda a turma, o debate teve como finalidades: introduzir o tema racial, 

que seria trabalhado ao longo dos dois últimos bimestres, ouvir as ideias que os alunos possuí

am sobre o tema e levantar questões do cotidiano dos jovens e que muitos podiam ainda não 
                                                
4 Ver no ANEXO II o registro da entrevista sobre o racismo realizada pelos alunos da turma 606.   
5 Ver no ANEXO III a fotonovela elaborada pelo aluno Higor Gabriel da turma 606. 
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ter pensado de forma crítica ou desnaturalizada. 

As duas primeiras perguntas feitas para os alunos foram como eles definiriam o 

racismo e o que significava ser uma pessoa racista para eles. As respostas seguiram um padrã

o, para a maioria o racismo era uma brincadeira ou uma “zoação” feita pelas pessoas e que nã

o era algo legal de ser feito. 

Após as respostas, foi perguntado se eles já haviam sofrido racismo, a maioria 

respondeu que sim e alguns contaram as suas experiências para a turma, na sequência, a dú

vida que foi colocada foi a seguinte: se eles não achavam o racismo uma coisa boa e se já 

haviam sofrido com ele, porque praticavam com os próprios colegas? 

Nesse momento foi importante notar que muitos não acreditavam praticar racismo, 

para os alunos eles apenas brincavam e não ofendiam ninguém, o que foi possível observar é a 

separação que faziam entre o racismo praticado por outra pessoa e aquele praticado por eles 

mesmos. 

Nessa primeira parte do debate, a proposta era fazer com que os alunos entendessem 

que racismo não é brincadeira e que os atos que eles cometem pensando estarem apenas “

zoando” o amigo podem sim serem considerados atitudes racistas e magoar a pessoa a quem 

está direcionada a fala. 

 Em seguida, passamos para o segundo momento do debate, que consistia em discutir 

sobre padrões de beleza, se eles são construídos e como isso é feito. Iniciamos falando sobre 

os artistas que estão em destaque na televisão e no cinema nacional, foi pedido para que 

meninos e meninas citassem quais pessoas famosas eles achavam bonitas. A surpresa veio das 

meninas, que fugiram totalmente de um padrão branco e de olhos claros, citando atores como 

Cauã Reymond e Caio Castro, ambos possuem traços físicos que apontam para uma mistura 

racial. Já os meninos mantiveram escolhas que refletem a massificação da mídia de uma 

forma geral: mulheres brancas, de cabelos lisos e “traços finos”.     

Depois de questionados do porque das escolhas, as atrizes apontadas pelos meninos 

foram mencionadas novamente, dessa vez ressaltamos como elas eram semelhantes e que 

dentro do conjunto escolhido não havia nenhuma atriz negra, mais uma vez foi questionado o 

porquê dessa ausência. 

Muitos não souberam responder o motivo das suas escolhas, falaram somente que 

achavam as atrizes escolhidas bonitas, foi dessa resposta, aparentemente natural, que 

iniciamos o debate sobre como nosso padrão de beleza é construído, através da massificação, 

nos meios de comunicação, dos atributos que uma pessoa deve possuir para ser considerada 
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bela e para estar na televisão, sendo protagonista de uma novela. 

Foram citados os principais artistas da televisão brasileira e analisamos quais deles 

eram negros e quantos eram brancos. Nesse ponto do debate, o importante foi perceber o 

pequeno espaço que os negros ocupam nos diversos setores culturais, e de uma forma mais 

específica, nos meios de comunicação consumidos pelos jovens e que com isso somos levados 

a acreditar que a beleza afro brasileira não pode ser considerada como uma possibilidade. 

 

ETAPA 2 - AULA SOBRE OS REINOS AFRICANOS  
 
É necessário ressaltar que o conteúdo programático da disciplina de História da escola 

de origem em questão não inclui o ensino de História da África, o que vai de encontro com a 

Lei 10.639/2003 e com a aplicação de um currículo multiculturalista crítico. A proposta 

curricular apresentada pela orientação pedagógica da escola engloba um conjunto tradicional 

de temas que vão desde a Introdução dos Estudos Históricos, passando pela origem e evoluçã

o do ser humano até as sociedades antigas: Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Hebreus, Pérsia, Gré

cia e Roma. 

Dessa forma, o tema Reinos Africanos antigos foi inserido pela docente por acreditar 

ser de extrema importância para os alunos do sexto ano terem um contato com uma parte da 

história do continente africano que não só o Egito. 

Com essa escolha, o terceiro bimestre foi iniciado com as aulas sobre os reinos 

africanos antigos, conteúdo trabalhado em quatro aulas formadas por texto, slides, mapas, 

atividades e exercícios. Todos os recursos necessários para que os alunos percebessem a 

existência de uma África rica econômica e culturalmente.  

A aula número 1 foi iniciada com uma discussão sobre o que os alunos sabiam sobre o 

continente africano, as principais respostas foram que é um país onde só existe pobreza e de 

onde vieram as pessoas negras. A desconstrução da ideia de uma África miserável e única foi 

o objetivo deste debate, juntamente com o questionamento sobre porque o tema aparece de 

forma escassa no ensino escolar.  

Após a conversa inicial o mapa da África foi distribuído entre os alunos para que 

localizassem os reinos que seriam tratados nas aulas seguintes, o mapa foi mostrado no data 

show para facilitar a localização. Por fim, foram exibidas, em slides, imagens da sociedade, da 

região e de aspectos culturais pertencentes aos reinos de Kush, Nok, Cartago, Garamante e 

Axum. 
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Pelo fato dos alunos não possuírem livros didáticos apresentou-se como necessário 

que o texto sobre o tema fosse copiado por eles nos cadernos, o que foi realizado na segunda 

aula. Na aula de número 3 foram feitos exercícios, visando com que eles pesquisassem nos 

próprios cadernos as características dos reinos e o que eles tinham de comum. 

Por fim, o conteúdo foi encerrado com uma atividade realizada no papel pardo, onde 

os alunos, a partir das características dos reinos africanos aprendidas nas aulas anteriores, 

escolheram uma das cinco regiões e ilustraram o modo de vida dos africanos nesses locais. 6 

 

 ETAPA 3 – CURTA METRAGEM: VISTA A MINHA PELE E REDAÇÃO  
 

Após assistir a palestra Cinema e Diversidade: relações raciais na escola, ministrada 

pela professora Michele Botelho, nas atividades do Programa de Pós-Graduação e Residência 

Docente do Colégio Pedro II, surgiu a ideia de exibir para os alunos da turma 605 o curta 

metragem Vista a minha pele, que com uma linguagem voltada para os adolescentes ilustra o 

cotidiano de segregação social, política, cultural e econômica que um grupo racial sofre em 

uma sociedade. No filme o papel principal é de uma menina branca, Maria, que vivencia 

diariamente o racismo e o preconceito em um mundo dominado pelos negros. 

Por se passar majoritariamente dentro do ambiente escolar e abordar o universo 

juvenil, a película mostrou-se de grande importância para ilustrar como funcionam as questõ

es raciais em nossa sociedade e por inverter os papeis, colocando os brancos na situação de 

inferioridade social, o filme prendeu a atenção dos alunos, que conseguiram entender que na 

realidade atual brasileira o papel da criança que sofre com o racismo e o preconceito na 

verdade é deles também. 

Após a exibição foi pedido aos alunos que redigissem uma redação sobre o filme e 

sobre o racismo, a ideia era que eles pudessem expor suas ideias e opiniões e que também 

compartilhassem experiências sobre o tema e sugestões de como acabar com o preconceito. 

De todas as redações, duas foram bem tocantes e expressaram como o racismo afeta os 

jovens de diversas formas, pois não é somente o preconceito sofrido por eles que os 

incomodam, mas o que amigos e familiares passam diariamente. A ideia principal dos alunos 

era expressar que todos são iguais, mas uma aluna em especial, deixou registrado que apesar 

                                                
6 Ver no anexo IV os desenhos feitos pelos alunos dos reinos africanos estudados.  
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de iguais, as pessoas são diferentes também e “tem que se achar lindas” e aceitarem-se do 

jeito que são. 7 

 

ETAPA 4 - CONFECÇÃO DE UM JORNAL DA TURMA COM O TEMA ÀFRICA 

E QUESTÕES AFRO BRASILEIRAS 

 

Após as discussões, dos conteúdos ministrados, atividades em sala de aula e da exibiçã

o do curta metragem, a quarta etapa foi a confecção de um jornal da turma, que trouxesse 

temas sobre a África e sobre algumas questões raciais.  

A metodologia utilizada consistiu em pedir para que os alunos se dividissem em 

grupos, sem estipular quantidade de integrantes, apenas o mínimo de grupos para que todos os 

temas fossem contemplados. Após a divisão, os temas foram escolhidos pelos alunos, que 

ficariam encarregados em pesquisar o assunto e elaborar o material a ser apresentado. 

Os temas foram os seguintes: 

a) Entrevista com alunos do colégio sobre racismo e aceitação identitária; 
b) Dicas de moda afro-brasileira; 
c) Contos africanos;  
d) História em quadrinhos que abordasse o racismo; 
e) Entrevista com familiares, vizinhos ou amigos sobre o racismo e identidade negra. 

 
No total foram cinco grupos e trabalhos individuais, isso porque os alunos possuem 

uma dificuldade em se reunirem por conta da distância e de muitas mães não permitirem que 

eles saiam sozinhos até a casa dos colegas. Esse fator não atrapalhou o andamento do projeto, 

pelo contrário, o tornou mais rico, com mais material e mostrou que devemos respeitar os 

problemas individuais de nossos alunos e que nem sempre o que pensamos é possível de ser 

realizado de forma total. 

Os alunos tiveram três semanas para realizarem a pesquisa e preparar o material a ser 

entregue no dia 28 de outubro de 2015 e em todas as aulas o trabalho era lembrado e eles 

eram questionados se possuíam dúvidas sobre a realização, muitos deles vinham para contar o 

que estavam preparando e sanar alguma dúvida. 

É preciso ressaltar que a turma 605 é uma das turmas mais agitadas da escola, sempre 

recebendo muitas reclamações dos professores e sendo avaliada como insuficiente nos 

conselhos de classe. Entretanto, sempre tivemos uma boa relação, o que facilitou o andamento 

                                                
7 Ver no ANEXO V as duas redações elaboradas por duas alunas da turma 605 após a exibição do curta 
metragem Vista a Minha Pele. 
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do projeto e a maioria dos alunos são produtivos, sempre realizaram com boa vontade os 

trabalhos propostos, com muita criatividade e empenho, e dessa vez não foi diferente, dessa 

forma, deixo aqui registrado o meu agradecimento à turma 605, aos alunos que participaram e 

produziram materiais excelentes. 

No dia marcado, a maioria dos grupos entregou o material solicitado e chegou o 

momento de analisá-los juntos aos alunos e verificar o que deveria ser modificado. Alguns 

tiveram que refazer algumas partes, mas no geral, a produção foi melhor do que o idealizado 

pela professora, que imaginou que eles fossem trazer informações soltas e não o que a maioria 

dos grupos fez que foi a confecção de um jornal em folhas de papel almaço. 8 

No final, o material produzido e sua quantidade foram: 

 Entrevista com os alunos de outras turmas sobre racismo e moda afro brasileira 

(quatro) – todos feitos pelas meninas que entrevistaram diversas alunas do colé

gio e da própria sala, montaram gráficos sobre o racismo e uma sessão de 

moda, com imagens de roupas, acessórios e cabelo afro. 

 Reinos Africanos (um) - com texto e imagens os meninos escolheram tratar do 

reino Kush.  

 Entrevista com familiares sobre o racismo (um) – o aluno entrevistou a irmã e 

opinou sobre o tema. 

 História em quadrinhos e pesquisa sobre a definição de racismo (um) – 

desenhado por um integrante do grupo, os alunos coloriram a história, 

montaram o texto e realizaram a pesquisa. 

 Contos africanos (quatro) – todos pesquisados no site a cor da cultura. 

 Confecção de uma boneca representando uma menina negra (uma) – a boneca 

de pano e de isopor foi feita por um dos grupos de meninas. 

 

A ideia inicial era reunir toda a produção da turma para formar um único jornal a ser 

distribuído entre os alunos, entretanto, o que foi produzido por grande parte dos grupos 

superou a expectativa e muito seria perdido se condensado em um material.   

Após muito pensar a solução veio naturalmente com a proposta da orientadora pedagó

gica para a exposição de trabalhos na mostra pedagógica do dia da Consciência Negra, 

realizada pela escola com a culminância dos trabalhos produzidos sobre o tema por diversas 

                                                
8 Ver no ANEXO VI os materiais produzidos pelos alunos da turma 605 para a montagem do jornal para o 
Produto Acadêmico Final.   
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turmas, contando com a apresentação do grupo de capoeira formado pelos alunos do turno da 

noite. 

  

ETAPA 5 – MOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 

LEOPOLDO MACHADO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

Apesar de não ter sido discutida com os professores em uma reunião pedagógica e a 

sua realização ter sido comunicada com apenas uma semana de antecedência, a mostra pedagó

gica do dia da Consciência Negra foi um evento bem sucedido por parte da comunidade 

escolar da unidade municipal Professor Leopoldo Machado. 

Diversos trabalhos foram expostos, os alunos participaram e assistiram à exibição da 

roda de capoeira dos alunos dos EJA do turno da noite e a escola se mobilizou em prol de um 

tema em comum. Essa oportunidade de exibir os materiais produzidos pelos discentes foi a 

parte final do projeto iniciado no início do terceiro bimestre. 

Os materiais foram colados em uma folha de papel pardo e exibidos no pátio da 

escola, dessa forma, os alunos puderam folhear os jornais e se informar com os diversos 

assuntos pesquisados pela turma 605. 9 

 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

Ao trabalharmos com um projeto de educação voltado para o ensino de História da 

Cultura Africana e Afro-Brasileira, uma bibliografia básica foi utilizada visando dar conta da 

orientação e da formulação das atividades pensadas e postas em prática com os alunos. Dessa 

forma, nesta parte do Produto Acadêmico Final trataremos da discussão teórica que permeou a 

nossa proposta de ação. 

Mais do que necessário, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e da África é 

obrigatório no ensino fundamental e médio, o que respalda legalmente este projeto e nos 

coloca como leitura obrigatória os textos oficiais, ou seja, aqueles produzidos pelos órgãos 

competentes de educação e que nos fornecem as orientações básicas de como e porque 

desenvolver trabalhos voltados para a temática racial no âmbito escolar. 

Nessa direção, foram utilizadas a Lei 10.639/2003, o Estatuto da Igualdade Racial e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

                                                
9 Ver no ANEXO VII o painel da turma 605 exibido na amostra pedagógica do dia da Consciência Negra na 
Escola Municipal Professor Leopoldo Machado 
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Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como dispositivos legais para a 

orientação das atividades a serem propostas e para embasar a importância e a obrigatoriedade 

da abordagem racial na sala de aula. 

De acordo com a Lei 10.639/2003, se apresenta como imprescindível para a formação 

escolar dos nossos jovens o ensino “da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 

Brasil”. 10  

A partir desse comando legal, professores e equipes pedagógicas devem se empenhar 

em promover dentro da escola um ensino que tenha como objetivo incluir conteúdos 

pertinentes ao ensino da História e da cultura africana. E que essas ações caminhem na direçã

o de fazer com esses temas possuam um papel central na educação, perdendo, assim, seu lugar 

periférico no dia-a-dia escolar. 

Ao escolhermos como tema o ensino de história da África, dos afro-brasileiros e a 

abordagem racial como objetos para o nosso trabalho, visamos fomentar em nossos alunos a 

compreensão de que o povo negro contribuiu de forma decisiva “para o desenvolvimento 

social, econômico, político e cultural do País”. 11 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana enxergam a Lei 10.639/2003 

como uma das medidas de reparação que a sociedade como um todo deve ao negro africano e 

a seus descendentes que aqui deixaram seu sangue para a construção econômica, social e 

cultural do Brasil. 

Segundo os DCNs, essas reparações visam ressarcir a população negra brasileira, 

originada dos africanos que aqui chegaram desde o século XVI 

 

dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais 
sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas 
explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção 
de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de 
influir na formulação de políticas, no pós-abolição. Visa também a que 
tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a 
toda sorte de discriminações. 12 

   

                                                
10 Lei 10.639/2003. Art. 2º. § 1º. 9 de janeiro de 2003. 
11 Estatuto da Igualdade Racial. Lei n. 12.288 de 20 de julho de 2010. Seção II. Art. 11. §. 1º. 
12 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, p. 498. 
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Apesar de enxergarmos como fundamentais essas reparações traduzidas em ações 

afirmativas, de proteção e de valorização da cultura afro-brasileira, entendemos também que 

somente o discurso não basta para garantir que essas medidas alcancem o objetivo de 

extinguir as desigualdades, o racismo e a violência sofrida diariamente pelo negro no país. 

Torna-se necessário que a sociedade e, no nosso caso, a comunidade escolar torne 

efetiva as mudanças necessárias para a construção de um país sem racismo, onde o negro e a 

sua história não estejam a reboque do eurocentrismo e de uma minoria branca hegemônica. 

OS DCNS atribuem às medidas reparatórias voltadas para a educação do negro a funçã

o de “oferecer garantias a essa população de ingresso, permanência e sucesso na educação 

escolar, de valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro”, 13 entre outras 

atribuições. Entretanto, torna-se importante destacar que essas ações devem vir acompanhadas 

de uma valorização da identidade racial e da história do africano e do afro-brasileiro. 

E essa valorização é efetivada quando privilegiamos conteúdos da História da África e 

quando priorizamos um enfoque que não relegue ao africano um papel de subordinação, 

submissão e de apenas espectadores dos acontecimentos políticos, econômicos, sociais e 

culturais formadores do processo civilizatório da humanidade.    

Ao desenvolvermos um trabalho que coloca o afro-brasileiro, o africano e a sua histó

ria em primeiro plano, trazemos também o nosso aluno, pertencente a esse grupo étnico, para 

o centro das nossas aulas e o tornamos protagonista no processo do seu ensino e 

aprendizagem. 

Essa mudança de posicionamento do negro e de sua história foi utilizada por nós 

através do conceito de afrocentricidade, termo e teoria desenvolvida de forma plena, na dé

cada de 1980, pelo intelectual afro-americano Molefi Kete Asante, a partir dos estudos pan-

africanistas, pós-colonialistas e dos movimentos sociais pelos direitos civis nos Estados 

Unidos da América dos anos 1960. 14   

O objetivo principal da teoria da afrocentricidade é tornar o negro agente em sua histó

ria, delegando não somente o poder de estudo sobre o seu papel no desenvolvimento histórico, 

como também a consciência da sua importância no processo evolutivo da humanidade. 

E essa tomada de posicionamento ocorre a partir de dois pressupostos teóricos que 

integram o campo da afrocentricidade, a ideia de localização e agência. Segundo Assante, ao 

localizarmos a origem de uma narrativa podemos compreender quem é o sujeito produtor do 

                                                
13 Idem, p. 499. 
14 JUNIOR, Renato Nogueira dos Santos. Afrocentricidade e educação: os princípios gerais para um currículo 
afrocentrado. Revista África e Africanidades – ano 3 – n. 11, novembro de 2010. 
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discurso e o local em que ele foi produzido, o que significa entender o posicionamento social, 

político e econômico que embasa o pensamento do indivíduo.  

Após localizarmos o lugar de fala daqueles que produzem os discursos tidos como 

oficiais ou hegemônicos, o sujeito afrocentrado utiliza o pressuposto da agência, que a 

afrocentricidade entende como a “capacidade de utilização dos recursos intelectuais e polí

ticos na redefinição dos papeis dos povos africanos na construção da civilização humana”.15 

     Dessa forma, a teoria afrocentrada busca estimular a necessidade da tomada de uma 

nova postura do povo negro em relação à sua história, como ela deve ser encarada, entendida 

e relatada é baseada em uma interpretação que dê conta de explicitar a importância e o 

protagonismo do africano no desenvolvimento do homem ao longo do tempo. 

Devemos aqui frisar que o afrocentrismo não pode ser confundido com o 

eurocentrismo, ideia que defende a importância central do homem branco e europeu no 

desenvolvimento da humanidade, pois a teoria não está baseada em uma crença na 

superioridade de um grupo sobre o outro, de outra forma, ela presa pela tomada de consciê

ncia do negro em relação ao seu papel na história do homem, um papel de centralidade na 

construção do saber e do conhecimento universal. 16 

Ao inserirmos a teoria da afrocentricidade na educação, promovemos uma série de 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem, já que transformamos o currículo, pois os 

conteúdos tradicionais são revistos e aqueles ligados ao ensino de História da África e da 

cultura africana passam a ocupar um lugar central e o ensino e as nossas ações retiram o negro 

de sua posição de coadjuvante, colocando-o em um lugar principal. 

Prezamos, dessa maneira, por uma postura educacional que localiza os discursos e 

atribui voz àqueles que foram, por muitas vezes, silenciados. Ao seguirmos com Assante e o 

ensino afrocentrado, compreendemos que o negro, no nosso caso o aluno negro, deve buscar 

não só conhecer as raízes de sua história, mas compreender principalmente que o africano 

possui o seu papel no desenvolvimento da civilização humana. 

Ao desenvolvermos uma educação afrocentrada, buscamos evidenciar o lugar que 

cada ator histórico ocupou e ocupa na produção dos diversos saberes e assim, enegrecer o 

conhecimento dos alunos em relação ao papel do negro, sua importância e atuação na construç

ão do conhecimento que hoje utilizamos, para além deste ponto, um ensino afrocentrado 

pretende dar voz e ação aos jovens que na maioria das vezes pouco ou nada produzem ou 

decidem sobre o próprio processo de aprendizagem. 
                                                
15 JUNIOR, Renato Nogueira dos Santos. Op. Cit., p. 4. 
16 JUNIOR, Renato Nogueira dos Santos. Op. Cit. 



21 
 

Priorizar a diferença, o ensino racial e os conteúdos que vão de encontro aos propostos 

pelo currículo tradicional, são aspectos comuns do multiculturalismo crítico, que abrange 

discussões como a existência das diferenças culturais, como elas são constantemente construí

das e remodeladas, partindo de uma relação entre grupos hegemônicos e dominados, aqueles 

que são vistos como diferentes e aqueles que são os não-diferentes. 

O tema acerca do currículo é amplamente discutido por diversos estudiosos da educaçã

o e também por docentes de diversas áreas, isso se deve muito pela importância que este 

componente educacional possui nos debates sobre os caminhos a serem seguidos para a 

implementação de um ensino de qualidade. 

Acreditamos que o currículo se trata de um instrumento político, onde são travadas 

disputas ideológicas e culturais, que agrega um conjunto de valores capazes de moldar 

identidades, por isso um espaço de poder. O seu estudo nos possibilita entender quais princí

pios são escolhidos para serem passados através da sociedade, perpetuando ideias 

pertencentes a um determinado grupo.  

Ao optarmos pela realização de um projeto multicultural crítico, priorizamos a 

discussão racial, englobando questões como o racismo, a construção e a naturalização de uma 

ideia pessimista sobre a África e sobre o negro e a transformação desse imaginário, 

fomentando a autonomia do discente e a mudança positiva da sua visão em relação ao seu 

grupo étnico e a ele mesmo.  

Em Documentos de Identidade: Uma introdução às Teorias de Currículo, o autor 

Tomaz Tadeu da Silva nos apresenta as tendência curriculares pós-críticas, onde se encaixa o 

multiculturalismo e a discussão de raça e etnia. Nessa obra, entendemos o quão político é o 

currículo e como o seu estudo é importante, por nos possibilitar adentrar no campo do poder 

que perpassa todo o ambiente escolar. 

Para autores como Ana Canen e Ângela Oliveira, a identidade e a diferença não são 

categorias fixas e acabadas, ao contrário, estão em permanente construção e reconstrução e 

assim são percebidas pelo multiculturalismo, que nos auxilia na compreensão de que o currí

culo, baseado nesta perspectiva, presa pela “diversidade, a descontinuidade e a diferença” 

percebidas como “categorias centrais”. 17     

Buscamos, dessa forma, realizar um projeto que desse conta de agir positivamente na 

                                                
17 CANEN, Ana e OLIVEIRA, Ângela M. A. de. Multiculturalismo e currículo em ação: um estudo de caso. 
Revista Brasileira de Educação. N. 21. Rio de Janeiro, 2002. 
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visão dos alunos no que tange às questões raciais e da importância histórica do continente 

africano e do povo negro ao longo da história, temas que muitas das vezes são negligenciados, 

propositalmente nos livros didáticos e nos currículos escolares, que ainda prezam pela 

manutenção de uma educação eurocêntrica que mantém o negro em sua posição de 

inferioridade e de sujeito que apenas sofre as ações históricas de forma passiva, uma visão 

equivocada, mas forjada há séculos de forma maestral. 

 

 

6 RESULTADOS 
 

O objetivo principal do projeto era conseguir minimizar as ações preconceituosas que 

ocorriam entre os alunos, fazer com que compreendessem que as brincadeiras que realizavam, 

eram na verdade atitudes racistas e ofensivas cometidas contra colegas de turma e que esses 

mesmo jovens conseguissem entender, através de um olhar crítico, que seus padrões culturais 

e sociais eram influenciados por um modelo eurocêntrico que coloca o negro em uma posição 

de inferioridade na sociedade em que vivemos. 

Ao longo das atividades que foram realizadas percebemos como os alunos conseguiam 

entender o quão prejudicial o racismo é para uma sociedade, tendo muitos deles sofrido com o 

problema, mas mesmo com essa preocupação as brincadeiras continuavam, com apelidos e 

comentários negativos sobre características estéticas negras. 

A persistência dessas ações por parte dos alunos, mesmo que discutindo em diversas 

aulas o problema do racismo e confeccionando trabalhos que exaltavam a raça negra, nos 

mostra que para modificar uma característica cultural da sociedade, precisamos de tempo, a 

mudança de percepção e de mentalidade não pode ser realizada em apenas dois bimestres. 

O trabalho relacionado às questões raciais com os alunos deve ser, dessa forma, 

realizado desde a educação infantil e diariamente e não ser visto apenas como um tema a ser 

desenvolvido no mês de novembro. Enquanto os agentes educacionais não perceberem a urgê

ncia dessa mudança de percepção por parte da escola, o racismo continuará sendo um 

problema estrutural da nossa sociedade. 

Devemos aqui ressaltar o empenho da turma 605, que de forma positiva recebeu a 

proposta de projeto da docente e o realizou com seriedade e entusiasmo, elaborando um 

excelente trabalho com um rico material. Certamente, não podemos afirmar que a totalidade 

dos alunos se empenhou e realizou o que foi pedido, mas uma grande parte da turma se 

envolveu no projeto e isso para nós é motivo de alegria e de agradecimento 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 

 

A realização de um bom trabalho é sempre a intenção esperada quando idealizamos 

uma atividade e quando alcançamos esse objetivo ao final, nos deparamos com uma satisfação 

que deve ser comemorada. Entretanto, não podemos, com essa congratulação, deixar de lado o 

olhar crítico de pesquisador e não analisar o processo desenvolvido elencando o que poderia 

ter sido diferente, visando sua melhora para os próximos anos. 

Após realizarmos a análise do material recolhido e principalmente das atividades feitas 

pelos alunos, percebemos que algumas das etapas poderiam ter sido desenvolvidas de formas 

diferentes, como por exemplo, a aplicação de um questionário para os alunos deveria ter 

acompanhado o debate inicial sobre o racismo, dessa forma, as opiniões seriam registradas, o 

que nos possibilitaria perceber, de forma mais palpável, possíveis mudanças de opiniões. 

A etapa do debate sobre o racismo ainda deverá sofrer mais uma alteração, pois 

percebemos que seria interessante, se juntamente com as discussões sobre os padrões de 

beleza impostos pelos meios de comunicação e pela mídia fossem utilizadas revistas de moda 

e de cultura teen para ilustrar a ausência quase que total do homem e da mulher negra.    

De forma geral, percebemos como positiva a realização do trabalho e os seus 

resultados. Temos consciência do quão urgente é, em nossa sociedade atual, desenvolver 

projetos que visem discutir as questões raciais dentro do ambiente escolar, fazendo com que 

os alunos percebam todo o racismo embutido em nosso meio social e como ele é, muitas das 

vezes, sutilmente introjetado em nossas mentes, já que de acordo com o antropólogo 

Kabengele Munanga: 

(...) parece simples definir quem é negro no Brasil. Mas, num país que 
desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma 
definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram 
o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. 18          
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ANEXOS 
 
ANEXO I – Proposta curricular de história do segundo segmento do ensino fundamental 
apresentada pela orientação da escola de origem no início do ano letivo de 2015. 
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ANEXO II – Entrevista sobre o racismo, realizada com os alunos da turma 606, no dia 16 de 
novembro de 2015. Na atividade proposta os alunos se organizaram em duplas e todos 
perguntaram e responderam. Os alunos responsáveis pela entrevista abaixo não se  
identificaram. 
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ANEXO III – Imagem da fotonovela sobre o racismo produzida pelo aluno Higor Gabriel, 11 
anos, da turma 606. 
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ANEXO IV - Desenhos feitos pelos alunos da turma 605 sobre o modo de vida nos reinos 
africanos. Atividade realizada ao final do trabalho do tema nas aulas. 
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ANEXO V – Duas redações sobre o racismo elaboradas pelas alunas Emily, 11 anos, e 
Glenda, 12 anos, da turma 605. 
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ANEXO VI – Material elaborado pela turma 605 para a montagem do jornal com questões e 
temas raciais e africanos. 
 

a) Entrevista realizada pelo aluno Pedro Henrique, 12 anos. 
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b) Contos africanos pesquisados pelos alunos Kauã, 11 anos, José Arnaldo, 11 anos, 
Kaique, 13 anos, e Cauã, 12 anos. 
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c) Pesquisa sobre o racismo e história em quadrinhos feita pelos alunos: Glenda, 12 anos, 
Hian, 11 anos, Kelvin, 11 anos, Luan, 12 anos, e Weverton, 11 anos. 
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d) Pesquisa sobre o Reino Kush realizada pelos alunos da turma 605: Henrique 11 anos, 
Isaque, 13 anos, Lucas, 11 anos, e Caio, 12 anos. 
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e) Material produzido por dois grupos e duas alunas da turma 605 sobre moda afro 
brasileira e entrevista com alunos da Escola Municipal Leopoldo Machado com o 
tema racismo e preconceito. 

 
- Sarah, 12 anos, Keyla, 11 anos, Fabiana, 12 anos, Lorrayne, 12 anos, Jennifer Barbosa, 
13 anos, e Marcos Vinícius, 12 anos. 
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- Emily, 11 anos. 
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- Thaís, 11 anos, e Thaiane, 12 anos. 
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- Beatriz, 11 anos. 
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ANEXO VII - Painel exibido na mostra pedagógica da Escola Municipal Professor 
Leopoldo Machado, no dia 19 de novembro de 2015, com os trabalhos produzidos pelos 
alunos da turma 605. 
 

 
 
 


