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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Juliana Angelo Martins de. Aplicando a lei Nº. 10.639/2003 em uma 

aula de Sociologia: desafios e possibilidades. 2015. 31 f. Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Sociologia) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2016. 

 

A obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana nas escolas, por meio 

da lei 10.639/2003, possibilitou um novo direcionamento no processo ensino- 

aprendizagem, bem como suscitou discussões em torno daquilo que, até então, 

nos foi negado em nossa formação sócio-histórica. Tendo em vista esta situação, 

durante os 3º e 4º bimestres letivos foi trabalhado, junto aos alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, do Colégio Estadual Presidente João Goulart, em Belford Roxo, foi 

criada uma página no Facebook- onde os alunos criaram vídeos e compartilharam 

imagens e textos sobre a questão da construção da identidade jovem. 

Culminando com a Semana da Consciência Negra onde os alunos apresentaram 

trabalhos e participaram de palestras sobre a beleza negra, o negro no mercado 

de trabalho e ações afirmativas. A proposta principal foi promover o debate entre 

os alunos, onde suscitasse questionamentos a respeito de como a identidade 

pode ser formada e a respeito daquilo que é inviabilizado por uma educação, 

cultura e sociedade eurocêntrica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este presente trabalho é fruto dos resultados obtidos sobre as atividades 

desenvolvidas no Colégio Estadual Presidente João Goulart, com alunos do 1º 

ano do Ensino Médio. Sendo possível a sua realização devido às orientações e o 

conhecimento adquirido no Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, 

no ano de 2015. 

Devido às experiências adquiridas no Programa, surgiu à ideia de trabalhar 

a Lei Nº 10.639/2003 em sala de aula, partindo da obrigatoriedade da lei e por 

entender a necessidade de apresentar e debater sobre assuntos correlatos à 

cultura, identidade e história do povo negro no Brasil.  

Sobretudo, a proposta deste trabalho foi de compreender quais os 

caminhos possíveis para elevar não só o conhecimento dos alunos a respeito da 

temática, mas entender como se daria este processo em relação ao ensino, visto 

que existem poucas políticas de formação docente que auxiliem, de maneira 

adequada, aqueles que desejem trabalhar como determina a lei. 

O ano de 2003 marca um importante momento na luta do movimento negro 

por direitos e reconhecimento da população negra no Brasil. Sendo este o 

primeiro ano da política de ações afirmativas, por meio das cotas, na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ que garante a reserva de 20% 

das vagas para negros e pardos autodeclarados- e pela lei 10.639/2003 que 

institui o ensino da história e cultura africana nas escolas, alterando assim a Lei 

de Diretrizes e Bases – LDB. Sob este contexto, estabelecer uma relação entre os 

atores envolvidos nesse processo marcante (ou que façam com que a luta não 

seja esquecida ou enfraquecida) foi um dos objetivos deste trabalho. 

Embora demonstre um avanço no tocante a uma ampliação do 

conhecimento e diversidade de ensino, a lei não foi absorvida em grande escala 

nas instituições de ensino. Tendo em vista este cenário, a proposta deste 

presente trabalho será apresentar e, sobretudo, refletir sobre os reflexos da 

aplicação da Lei 10.639/2003 numa escola da Baixada Fluminense. 

Principalmente, perceber quais os caminhos possíveis para se trabalhar com as 

questões acerca das relações raciais em sala de aula. 
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2. UMA BREVE APRESENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003 

 

A lei 10.639/2003 torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro- 

Brasileira na educação básica nas esferas municipal, estadual e federal. 

Esta lei pode ser considerada como um passo ao reconhecimento dos 

povos e culturas que foram trazidas a força para o Brasil em seu período de 

colonização. A negação de toda a contribuição do povo negro para formação 

deste país, econômica, cultura e socialmente deixou marcas e, sobretudo, 

discriminação inviabilizando o conhecimento de tais riquezas. 

A ideia da existência de uma Democracia Racial, contida nos pensamentos 

do sociólogo Gilberto Freyre, desenvolveu a crença de uma harmonia entre 

negros e brancos, escravos e senhores no período colonial. Em contrapartida, 

temos os pensamentos de Florestan Fernandes que contestou o pensamento de 

Freyre tomando-a como um mito, sobre isto ele diz: 

 

“Não existe democracia racial efetiva no Brasil, onde o intercâmbio entre 
indivíduos pertencentes a “raças” distintas começa e termina no plano da 
tolerância convencionalizada. Esta pode satisfazer às exigências de “bom-tom”, de 
um discutível “espírito cristão” e da necessidade prática de “manter cada um em 
seu lugar”. Contudo, ela não aproxima realmente os homens senão na base da 
mera coexistência no mesmo espaço social e, onde nisso chega a acontecer, da 
convivência restritiva, regulada por um código que consagra a desigualdade, 
disfarçando-a acima dos princípios da ordem social democrática.” (FERNANDES, 
Florestan. Introdução. In. CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octavio. Cor e 
mobilidade social em Florianópolis. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1960. 
P. XIV) 
 

O pensamento de Freyre não permite ter uma visão real da condição do 

negro no Brasil e, ainda, constrói a sensação de que todos vivem numa mesma 

situação de oportunidades que não é real. Basta observarmos algumas ausências 

presentes em nosso cotidiano para verificarmos isso, isto é, onde estão os negros 

na mídia? Na educação superior a quantidade deste público pode ter aumentado 

nos últimos anos, mas ainda não corresponde a realidade de um país tão plural 

em termos étnicos. A desigualdade de renda é alarmante. Segundo dados do 

IBGE, a diferença salarial entre militares e servidores públicos, os brancos têm 

rendimento médio de R$4.026, enquanto negros recebem, em média, R$2.865. Já 

no setor privado com carteira assinada, os negros e pardos ganham R$ 1.441. Já 

os brancos têm remuneração de R$ 2.300. (Fonte: 
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http://odia.ig.com.br/noticia/economia/2015-02-08/renda-de-negros-cresce-563.html. Acesso em 

20/12/15) 

Tendo em vista tal situação, a Lei 10.639/2003 surge como uma 

possibilidade de sanar, ao menos no campo educacional, a negação da 

contribuição do negro na construção histórica e social do Brasil. Segundo o 

documento “Contribuições para implementação da Lei 10.639/2003”:  

 

Os princípios e critérios estabelecidos no Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) definem que, quanto à construção de uma sociedade cidadã, os livros 
deverão: promover positivamente a imagem de afro-descendentes e, também, a 
cultura afro-brasileira dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações 
e saberes sociocientíficos. Para tanto, os livros destinados a professores(as) e 
alunos(as) devem abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, 
da discriminação racial da violência correlata, visando à construção de uma 
sociedade anti-racista, justa e igualitária (Edital do PNLD, 2010). 
Os Programas do Livro do MEC podem se constituir em uma das principais 
ferramentas de democratização do acesso ao conjunto de saberes e 
conhecimentos que estão na base, tanto do processo de desenvolvimento do país 
quanto de seus entraves. Assim, a política de material didático deve 
necessariamente refletir a diversidade regional em saberes, conhecimentos e 
dinâmicas sociais e contribuir para o enfrentamento da reprodução de estereótipos 
e preconceitos racistas, sexistas, entre outros, no ambiente escolar de forma mais 
efetiva.( BRASIL. Ministério da Educação. Contribuições para implementação da 
Lei 10639/ 2003. Brasília: 2008. Pág. 33 Disponível em: 
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_i
mplementacao_da_lei.pdf) 
 

Portanto, é preciso fazer com que esta lei tenha real efetividade nos 

espaços educacionais e que a partir dela seja possível ter um currículo que 

permita ao educando conhecer a história de não só um povo, mas de todos 

aqueles que construíram esta nação, o que significa compreender e conhecer o 

processo histórico-social que não seja centrada numa visão europeia. 

 

3. UM POUCO SOBRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

A atividade foi desenvolvida no Colégio Estadual Presidente João Goulart, 

que está situada na cidade de Belford Roxo/RJ, da Secretaria Estadual de 

Educação – SEEDUC. É composta por, aproximadamente, 300 alunos, sendo 

divida em dois turnos: manhã (somente Ensino Médio) e tarde (Ensino 

Fundamental segundo segmento). 

O colégio, assim como o bairro, carece de infraestrutura e reforma. As sete 

salas que o compõem são todas revestidas por isopor, o que não permite a 

http://odia.ig.com.br/noticia/economia/2015-02-08/renda-de-negros-cresce-563.html
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.pdf
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.pdf
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instalação de ar-condicionados. A biblioteca é uma pequena sala composta por 

poucos livros e não há espaço para sala de informática. 

Ressalta-se a relação da direção com a comunidade escolar, que tem um 

contato próximo às necessidades dos alunos, os reconhecendo, muitas das vezes 

por nome, e trazendo sempre para o colégio as famílias, seja para participação 

nas reuniões escolares, seja nas decisões institucionais, como é o caso dos 

Conselheiros Escolares1. 

 Sobre isto é interessante observar:  

 

Ações escolares devem ser consolidadas em um contexto participativo, integrador 
de todos seus segmentos, sincronizadas com o contexto atual, que requer uma 
política educacional capaz de contribuir na condução do país ao pleno 
desenvolvimento, em conformidade com os princípios democráticos em evolução. 
(ZEDEKI, Fiel Bezerra et ali, 2010. Pág. 281).  
 

A postura da direção da escola ao introduzir as famílias dos educandos ao 

convívio escolar possibilita que seja efetivada uma ação política e cidadã em 

conjunto, o que acaba sendo um importante passo na transformação do processo 

ensino- aprendizagem. 

O corpo docente da escola é compreendido por, aproximadamente, 20 

professores. Estando grande parte deles há mais de 10 anos, no colégio. Isto 

acaba aproximando estes profissionais, assim como a direção, da comunidade 

escolar como um todo. Muitos deles dizem, inclusive, que deram aulas para os 

pais de muitos alunos. 

Esses fatores podem contribuir nos casos de violência escolar, que são 

poucos. Tendo em vista que grande parte dos alunos mora próximo à escola. 

Por outro lado, um desafio a ser enfrentado é o grande número de casos 

de gravidez na adolescência, que acaba sendo um dos fatores que contribuem 

para a evasão escolar- cabendo ressaltar, a evasão de meninas. Por isto, sugere-

                                                           
1
  Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados compostos por representantes da comunidade escolar. 

Entre suas principais funções estão: garantir a participação da comunidade escolar nas ações pedagógicas e 

administrativas; analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da unidade, propondo 

sugestões; e mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol da melhoria 

da qualidade da Educação. Esse é um espaço para discutir questões educativas e seus 

desdobramentos na prática político-pedagógica da escola. O órgão exerce funções consultiva, 

propositiva, mobilizadora e fiscalizadora.  Fonte: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2490597. Acesso em 03/02/2015. 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2490597
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se, não somente a este colégio, pois é sabido dos elevados casos como estes em 

outras instituições, que a discussão sobre sexualidade, gênero e sexo seja feita 

desde os anos iniciais da formação escolar. É preciso, sobretudo, dissociar o 

conhecimento sobre o corpo das práticas fundamentalistas e assim, quem sabe, 

haja uma contribuição na redução de casos.  

Como dito anteriormente, a maior parte dos alunos reside no entorno da 

escola. A faixa etária estando em torno dos 14 aos 18 anos, em média (alunos do 

Ensino Médio, neste caso), sendo em grande maioria negros e negras, nascidos 

na cidade de Belford Roxo e de religião protestante (como pode ser avaliado 

durante as aulas expositivas cuja temática era sobre a cultura e identidade negra). 

Os alunos sempre buscavam se autodenominar e, por vezes, profetizar a sua fé 

em resposta às discussões sobre religião- afro. 

Em relação à isto, cabe apresentar através da imagem de um trabalho 

realizado por uma aluna da turma 1002, que se denomina protestante, e disse 

que gostaria de fazer um trabalho onde fosse possível à ela conhecer algumas 

religiões de matriz africana, bem como os seus colegas de turma. 

 

Figura 1: Cartaz sobre a religião de matriz afro-brasileira Umbanda 

 

Fonte: Cartaz produzido por uma aluna da turma 1002 
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Por fim, é importante destacar que embora o colégio sofra com todo o 

sucateamento das instituições públicas, sobretudo, as da educação, ele consegue 

desenvolver boas práticas no processo ensino-aprendizagem e se inova, na 

medida do possível, estando atento à valorização do trabalho docente. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

A proposta inicial deste trabalho foi de trabalhar a percepção dos discentes 

sobre a formação de suas identidades. Para tanto, foi criada durante o 3º bimestre 

uma página no Facebook- onde os alunos do 1º ano criaram vídeos e 

compartilharam imagens e textos sobre a questão da construção da identidade 

jovem. Esta idéia foi pautada a partir da obrigatoriedade do ensino da história e 

cultura africana nas escolas, por meio da lei 10639/2003, que possibilitou um 

novo direcionamento no processo ensino- aprendizagem, bem como promoveu 

discussões em torno daquilo que, até então, nos foi negado em nossa formação 

sócio-histórica. 

Contudo, no início do 4º bimestre, em comemoração à Semana da 

Consciência Negra, todos os docentes das áreas de humana, isto é, sociologia, 

filosofia, geografia e história precisaram, a pedido do colégio, desenvolver uma 

atividade para ser apresentada pelos alunos, que remetesse à cultura africana. 

Neste momento surgiu a idéia de dar continuidade a todo processo já 

iniciado no terceiro bimestre que fugisse um pouco daquilo que me inquietava nas 

semanas sobre o dia da consciência negra que já havia participado que era a 

“folclorização” de toda história do povo negro no Brasil. 

Sendo assim, a proposta principal foi promover o debate entre os alunos, 

onde suscitasse questionamentos a respeito de como a identidade pode ser 

formada e a respeito daquilo que é inviabilizado por uma educação, cultura e 

sociedade eurocêntrica. 
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5. O CONCEITO DE IDENTIDADE 

 

Quando se propõe trabalhar questões como raça, etnia e preconceito numa 

aula de sociologia na educação básica faz-se necessário apresentar aos alunos, 

inicialmente, conceitos como cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, enfim, é 

preciso situá-los á respeito de discussões que são fundamentais ao campo 

sociológico e, sobretudo, antropológico que tem como função aprofundar a 

compreensão desejada acerca dos temas a serem discutidos. 

É necessário fazer com que o aluno perceba as lacunas existentes no seu 

processo de formação, prevalecendo uma visão favorável a determinados grupos 

sociais e excluindo outros. Todavia, é preciso demonstrar quais são os caminhos 

e métodos utilizados na formação das suas identidades. O que também só será 

possível, quando retomada a discussão do que é identidade. 

O conceito de identidade foi amplamente discutido por importantes 

sociólogos como Erwing Goffman, Zygman Bauman e Stuart Hall. A partir dele 

nos é possível compreender e reconhecer um indivíduo, partindo da análise do 

gênero, o sexo, a idade, a nacionalidade, a língua, etc. Deste modo, tal como 

ocorre com o conceito de cultura, devido às diversas possibilidades relacionadas, 

passou-se a pensar este termo no plural, isto é, identidades. 

Assim como determina o currículo mínimo da SEEDUC/RJ, a questão da 

cultura e identidade deve ser tratada no decorrer do terceiro bimestre, com as 

turmas do primeiro ano do Ensino Médio.  

 

6. O LIVRO DIDÁTICO 

 

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD aprovou para o ano 2015 

seis livros didáticos de sociologia da educação básica. Perante a oferta 

apresentada, escolheu-se na escola onde esta atividade fora desenvolvida, o livro 

“Sociologia Hoje”, da Editora Ática. Este livro tem uma abordagem interessante, 

pois permitem situar os alunos em relação às áreas das Ciências Sociais- 

Sociologia, Antropologia e Ciência Política. 

Em relação ao que se preocupa este trabalho, isto é, à aplicação da Lei 

10.639/2003 na educação básica, o livro traz em sua unidade sobre Antropologia 
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uma discussão a respeito deste campo e as relações raciais, fazendo um 

mapeamento histórico-social do negro no Brasil e de importantes teóricos que se 

preocuparam com o tema como Nina Rodrigues, Gilberto Freyre, Florestan 

Fernandes, Arthur Ramos, ou seja, faz um panorama de como o campo 

antropológico brasileiro se posicionou perante o tema. O mesmo o fará na 

unidade destinada à discussão sociológica. 

É importante ressaltar que esta é uma breve análise do livro adotado na 

unidade escolar, contudo e perante a utilização do mesmo em sala de aula, 

percebe-se que ele poderia trazer uma discussão mais abrangente a respeito da 

cultura e história do povo, e, até mesmo, citar autores e autoras negros (as), pois 

é preciso que os alunos e os professores saibam da existência dessas produções 

e tenham uma visão a partir daqueles que vivenciam a realidade. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Um dos desafios e, inclusive, bandeira de lutas dos professores de 

sociologia está relacionado à questão do tempo de aula. A SEEDUC disponibiliza 

a esta cadeira escolar: 01 tempo (50 minutos) para as turmas de 1º e 2º ano, e 02 

tempos (1h e 50 min.) para as de 3º ano- isto nos turnos matutinos e vespertinos, 

pois, à noite, esse tempo é reduzido. Realidade esta que se diferencia da 

encontrada no Colégio Pedro II, por exemplo, que inclui a disciplina de sociologia 

no currículo dos alunos desde a educação fundamental.  

Deste modo, o professor encontra dificuldades de realizar um trabalho de 

maneira adequada, estando entre as tarefas de ensinar, fazer o diário de classe e 

trazer a atenção do aluno para si. Encontrando-me perante a tais situações, 

busquei como solução introduzir a rede social, Facebook, como ferramenta de 

auxílio para o desenvolvimento das atividades, que desejava oferecer aos alunos. 

 

O Facebook é uma ferramenta que pode ser utilizada como um ambiente virtual de 
aprendizagem formal, reunindo diversos tipos de mídias em um único ambiente 
possibilitando e oportunizando a aprendizagem colaborativa, a interatividade e as 
diversas possibilidades pedagógicas que levam ao aprender a aprender. 
(FERREIRA, Jacques de Lima; CORRÊA, Barbara Raquel do Prado Gimenez; 
TORRES, Patrícia Lupion. 2013. Pág. 01) 
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Assim como na primeira parte do trabalho, quanto na segunda, às aulas-

expositivas e as pesquisas qualitativas foram os métodos utilizados para os 

resultados que se desejava obter. Era preciso que os alunos primeiro tivessem 

conhecimento teórico dos conceitos envolvidos na temática e, sobretudo, 

explorassem, por meio de pesquisas na internet e de campo (como na visita 

realizada na UERJ) além do que era passado durante as aulas. 

A interação entre os alunos e membros de movimentos negros permitiu e 

revelou a necessidade de voz aos que estão envolvidos e refletem sobre a 

questão do negro no Brasil, assim como foi feito durante as palestras sobre o 

negro no mercado de trabalho, beleza negra, cotas e religiões de matriz africana. 

Critérios utilizados para avaliação dos alunos: 

 Participação nos debates em aula, palestras e nas tarefas online; 

 Responsabilidade na entrega das pesquisas solicitadas, 

sobretudo, na data da entrega; 

 Criticidade e reflexão no desenvolvimento das redações; 

 Organização e envolvimento dos grupos durante a preparação e 

a culminância do projeto. 

 

8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades foram desenvolvidas durante o segundo semestre de 2015, 

com turmas do primeiro ano do ensino médio. Sendo aplicadas no ambiente 

virtual e na Semana da Consciência Negra promovida pelo colégio. 

 O objetivo principal destas atividades foi elevar o conhecimento dos alunos 

acerca de algo que lhes era desconhecido, seja na construção de uma sociedade, 

inicialmente, baseado na idéia de que o povo negro em nada poderia contribuir 

além da prestação dos seus serviços escravos, alimentando assim o estereótipo 

de um povo sem cultura, história ou religião. Ideias estas que permeiam até os 

dias atuais, por determinados grupos sociais. 

A primeira parte da atividade foi realizada no ambiente virtual, pois 

possibilitou um maior contato com os alunos, em relação ao tempo necessário 

para o desenvolvimento das tarefas e, sobretudo, porque a disciplina de 

sociologia tem destinada a ela somente 50 minutos de aula, na semana. Para 
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tanto, foi criada durante o 3º bimestre uma página no Facebook onde os alunos 

criaram vídeos e compartilharam imagens e textos sobre a questão da construção 

da identidade jovem.  

Descrição da página do Facebook 

 

 Nome da página: Empoderando Ideias2 

 Membros: alunos das turmas 1001, 1002 e 1003, totalizando 

93 participantes 

 Tempo de duração das atividades na página dois (02) meses 

 

Descrição das atividades desenvolvidas na página da rede social- todas 

com justificativas e debates acerca dos temas propostos 

 

 Compartilhamento de imagens sobre programas televisivos 

que tenham marcado a infância dos alunos  

 Compartilhamento de imagens de pessoas que fossem 

consideradas bonitas 

 Produção de um vídeo, em grupo de até 04 pessoas, onde 

fossem apresentados os elementos que permeiam a 

identidade de cada um dos integrantes dos grupos 

 

Ao final das atividades propostas, foi promovido um seminário ministrado 

pela Profa. Lúcia Maria Almeida, cujo tema foi à identidade negra no Brasil. A 

professora traçou os principais pontos que permeiam a construção desta 

identidade, observando acima de tudo a ressignificação de alguns símbolos 

associados à herança afro-brasileira, como por exemplo, a culinária e a dança. 

Dando continuidade no 4º bimestre, em parceria com a Profa. Mônica 

Aniceto, da disciplina língua portuguesa, desenvolvemos atividades com as 

turmas de primeiro ano para serem apresentadas na Semana da Consciência 

Negra. 

                                                           
2
  Empoderar: Significa, em geral, a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços 

privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos sociais. 
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Embora o projeto estivesse na incumbência dos professores da área de 

humanas, a professora Mônica solicitou participar orientando a turma 1001. A 

professora, assim como eu, desejava fugir do estereótipo que até então era 

demonstrado durante as apresentações das semanas como estas, na maioria das 

vezes, com danças-afro, comidas e vestimentas típicas, mas que não traziam 

reflexão sobre o que a data representa. 

Foi realizada uma visita à UERJ com um grupo de 07 alunos, com o intuito 

de entrevistarem professores e funcionários do PROINICIAR3, para assim, 

conhecer e tirar dúvidas da política de ações afirmativas daquela universidade. 

A proposta de visitar à UERJ partiu da professora Mônica, pois ela 

acreditava na necessidade dos alunos conhecerem de perto a primeira instituição 

do estado do Rio de Janeiro a ter uma política de ações afirmativas, reservando, 

sobretudo, 20% de suas vagas a alunos negros.  

Por um momento, cabe ressaltar, a universidade foi retirada do seu lugar 

comum. Ela precisou entender as necessidades definidas por aqueles estudantes 

do ensino médio, com camisas cinza e celulares às mãos e imersos em dúvidas e 

desejosos em saná-las. Naquele momento, eram aqueles jovens que estavam 

ressignificando suas condições, enquanto entrevistavam e questionavam a 

docente que os recebeu, queriam saber qual era o tratamento destinado aqueles 

que, talvez, possam ser um deles futuramente.  

A visita à UERJ foi organizada da seguinte maneira: 

 

 Após a devida autorização dos responsáveis, os 07 alunos que 

compunham o grupo sobre ações afirmativas, se deslocaram junto à 

Profa. Mônica, à universidade, de trem- local onde me reuni ao 

grupo 

 Embora não tenhamos marcado nenhum horário, fomos recebidos, 

gentilmente, pela Profa. Dra. Eveline Bertino Algebaile (Professora 

do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação 

Humana- PPFH- UERJ), que concedeu uma entrevista aos nossos 

                                                           
3
 Um programa criado para apoiar o estudante de modo a garantir-lhe a permanência na UERJ, com 

aproveitamento até conclusão do curso, viabilizando o cumprimento da Lei nº 5346/08, que regulamenta o 
sistema de cotas, como efetivo mecanismo da redução das desigualdades sociais (Fonte: 
www.caiac.uerj.br/proiniciar.html ) 

http://www.caiac.uerj.br/proiniciar.html
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alunos, falando um pouco sobre a sua experiência docente em uma 

universidade, que traz consigo o diferencial de ser a primeira 

instituição do Estado do Rio de Janeiro a ter reserva de vagas para 

alunos de escola pública, indígenas e negros. 

 Fomos recebidos pela Coordenadora do CAIAC- Coordenadoria de 

Articulação e Iniciação Acadêmicas4, que explicou aos alunos o 

funcionamento daquele setor, bem como apresentou dados sobre os 

alunos oriundos do sistema de cotas.  

 

Em seguida, já na semana de culminância do projeto, os alunos da turma 

1001 apresentaram em grupos, a cada dia, temas como: políticas afirmativas, 

beleza negra, mitos e ditados populares, o negro no mercado de trabalho, sempre 

seguido por uma apresentação de um convidado externo e também onde pude 

falar um pouco sobre a experiência de ter sido aluna oriunda do sistema de cotas 

na UERJ.  

Os alunos das turmas 1002 e 1003 também fizeram suas apresentações, 

contudo, somente no dia da culminância do projeto. Como eles desejaram trazer 

elementos da cultura afros para este dia, foi solicitado que os mesmos 

demonstrassem, a partir de cartazes, qual o significado de cada um deles. O que 

se foi possível devido às aulas expositivas e as orientações dadas aos alunos 

durante o processo de pesquisas realizadas por eles. 

Sobre isto é importante destacar a necessidade de se aplicar de forma 

eficaz a lei 10.639/2003, em sala de aula. Pois, só assim, será possível ter um 

ensino transformador e conciso a respeito da história e cultura da nossa 

sociedade. É preciso, sobretudo, haver a promoção de políticas de formação que 

                                                           
4 CAIAC - Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas, subordinada à SR1 - Sub-reitoria de graduação da UERJ, 

criada pelo AEDA nº 016/2012 com competência para:  

propor políticas de articulação entre os diferentes graus de ensino ministrados dentro e fora da UERJ, estabelecendo no 

plano interno, a articulação necessária entre o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira e as outras Unidades 

Acadêmicas; 

coordenar programas de Iniciação Acadêmica, propondo, acompanhando e supervisionando atividades pedagógico-

culturais que objetivem a inclusão acadêmica;  

propor e supervisionar programas voltados para superação das desigualdades frente ao conhecimento;  

(Fonte: http://www.caiac.uerj.br/equipe.html)  

 

http://www.caiac.uerj.br/equipe.html
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preparem os docentes para que esta lei seja de fato aplicada e, os tornem 

agentes deste processo.  

Segue abaixo imagens das atividades desenvolvidas 

 

FIGURA 2: Qual é a sua identidade? 

 

                FONTE: MATERIAL PRODUZIDO POR UMA ALUNA DA TURMA 1003 

 

 

 

FIGURA 3: Imagem sobre a percepção da formação da identidade 

 

 

FONTE: Produzido por alunas da turma 1002 
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FIGURA 4: Palestra sobre identidade negra ministrado pela Profa. Lúcia Almeida 

 

FONTE: Professora Juliana Ângelo 

 

 

 

FIGURA 5: Redação sobre identidade negra 

 
FONTE: Redação elaborada por uma aluna da turma 1002 

 

 

Embora a lei sobre a história e cultura africana esteja em vigor há mais de 

dez anos, no momento em que se é proposto discutir a questão sobre os negros 

ou até mesmo a percepção dos alunos sobre a temática, o retorno advindo dos 

mesmos corresponde a uma visão estereotipada e por vezes preconceituosa 

sobre o assunto. Sendo assim, se torna necessário fazer com que os alunos 

percebam quais são os discursos em torno do processo de formação identidária. 

Deste modo, buscando atingir o objetivo de promover tal conhecimento e 
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desmistificação em torno do que até então era sabido, foi preciso oferecer 

atividades que retomassem todo o processo de formação daqueles alunos.  

Por conseguinte, as tarefas buscavam fazer com que os alunos 

observassem, analisassem ou até mesmo, estranhassem o porquê de suas 

escolhas, gostos e, sobretudo, percebessem as ausências nesse processo. 

Buscando sempre durante as aulas promover o debate a respeito daquelas 

imagens e textos compartilhados na rede social.  

 
FIGURA 6: Palestra sobre o negro no mercado de trabalho, proferida pelo 

coordenador da Educafro/RJ
5
, Leizer 

 

FONTE: Professora Juliana Angelo 

 

FIGURA 7: Apresentação dos alunos sobre o sistema de cotas da UERJ 

 
 

FONTE: Imagens de um aluno da turma 1001 
 

                                                           
5
  A Educafro RIO tem a missão de promover a inclusão da população negra (em especial) e pobre (em geral), nas 

universidades públicas e particulares com bolsas de estudo, através do serviço de seus voluntários/as nos núcleos de pré-

vestibular comunitários e setores da sua Sede Regional, em forma de mutirão. (Fonte: WWW.educafro.org.br/rio/ ) 

http://www.educafro.org.br/rio/
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FIGURA 8: palestra com Pâmela, do Coletivo “Carolinas”
6
 UERJ e apresentação 

sobre beleza negra 

 
FONTE: Imagem de um aluno da turma 1001 

 

O espaço escolar, na maioria das vezes, não possibilita ao aluno sair do 

lugar comum ao qual é colocado, onde é preparado a reproduzir aquilo que lhes é 

ensinado. Não há espaço para criticidade e a autonomia dos educandos. 

Portanto, ao se propor realizar alguma tarefa que saia dos limites já 

estabelecidos, algumas situações como as expressas nas imagens acima, podem 

evidenciar que, sim, os alunos devem e são capazes de sair do lugar comum. 

A valorização da cultura e da história negra também passa pelo 

estabelecimento de um diálogo com os indivíduos que constroem, herdaram e 

lutam pela memória do seu povo e por transformações na condição social, 

econômica e cultural do negro no Brasil. E, neste sentido, a participação de 

representantes de movimentos negros durante a Semana da Consciência, na 

escola, possibilitou aos alunos conhecerem uma realidade que os livros didáticos 

pouco exploram.  

 

O Parecer n. 03/04 do Conselho Nacional de Educação, prevê o ensino da História 
da África, de forma positiva, buscando não enfatizar as questões relacionadas aos 
aspectos negativos. Essa indicação se deve principalmente ao fato de que o aluno 
negro precisa, desde a mais tenra idade infância, formar sua identidade. Sendo 
considerada como um processo contínuo construído pelos negro/as em diversos 
espaços institucionais ou não, pelos quais circulam; essa identidade negra 
também é construída na escola, durante a trajetória desses sujeitos. Portanto a 

                                                           
6
  Carolinas- Coletivo de Mulheres Negras da UERJ- Esse coletivo tem como objetivo proporcionar debates e encontros 

para reunir mulheres que sentem o desejo de conhecer outras mulheres com histórias e vivências únicas de resistências e 
empoderamento, tendo como inspiração Carolina Jesus- uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira, 
dentro os quais “Quarto de Despejo”. (Fonte: https://m.facebook.com/profile.php?id=900685346639252 ) 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=900685346639252
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escola tem a responsabilidade social e educacional de compreender sua 
complexidade, respeitando-a, bem como as outras identidades construídas pelos 
sujeitos no âmbito escolar; lidando de maneira positiva com ela. (PACÍFICO, Tânia 
Mara apud GOMES, 2005. Pág.564) 

 

Indo ao encontro sobre o que determina o Parecer n.º 03/04 do Conselho 

Nacional de Educação, bem como o artigo 79 da Lei 10.639/2003, que inclui no 

calendário escolar o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência 

Negra”, as instituições de ensino promovem eventos em comemoração à data.  

E, desta forma, procedeu à unidade escolar ao qual estava vinculada, 

reservando aos professores das áreas de humanas, isto é, geografia, história, 

sociologia e filosofia orientarem aos alunos no desenvolvimento das atividades. 

Conforme dito anteriormente, a professora de língua portuguesa, Mônica 

Aniceto, solicitou participar da atividade orientando a turma 1001. O que foi 

bastante interessante na perspectiva de ter diferentes olhares a respeito da 

questão da história e cultura afro-brasileira. Além da referida professora, assim 

como eu, ter sido aluna da UERJ, tendo ingressado por meio das vagas 

reservadas às ações afirmativas e tínhamos o desejo em comum de levar os 

alunos há conhecer um pouco mais sobre esta política e, quem sabe, uma 

mudança de postura perante a este assunto. 

Assim como no terceiro bimestre, esta atividade foi pensada de forma que 

houvesse teoria, para que os alunos pudessem compreender e dar sentido ao que 

eles deveriam apresentar à comunidade escolar e prática, onde o material 

produzido expressasse o significado dos elementos da cultura e história africanas 

envolvidas. Acreditando que esse possa ser um dos passos viáveis para que a 

Semana da Consciência Negra não caia numa banalização ao que ser refere à 

contribuição sócio-histórica do povo negro a este país. 

Descrição do desenvolvimento das atividades da Semana da Consciência 

 

 Tempo de duração do projeto: dois (02) meses 

 Trabalho interdisciplinar entre professores das áreas de Sociologia, 

Filosofia, História e Língua Portuguesa- representada pela Profa. 

Mônica Aniceto, especialmente com a turma 1001 

 Pesquisa e produção de cartazes sobre a cultura, religião, identidade 

e história negra 
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 Convite a palestrantes integrantes de movimentos negros 

 Aulas- expositivas para auxílio e compreensão dos alunos sobre a 

temática 

 Aula-visita à primeira universidade pública do Estado a ter políticas 

de ações afirmativas, por meio da reserva de vagas, aos negros, 

UERJ. 

 

FIGURA 9: Cartazes sobre os dados da população negra 

 

FONTE: Cartazes produzidos pela turma 1002 

 

FIGURA 10: Desfile de beleza negra 

 
FONTE: Turma 1003 
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FIGURA 11: Comidas típicas da culinária afro 

 
FONTE: Produzidas pela turma 1003 

 

As imagens apresentadas neste trabalho são dos resultados dos trabalhos 

e das palestras ocorridas na Semana da Consciência Negra, no Colégio Estadual 

Presidente João Goulart.  

O que se deseja expressar, sobretudo, a partir dessas imagens, é 

demonstrar que o dia 20 de Novembro não é somente o dia de Zumbi, mas de 

Dandara dos Palmares, de Carolina Maria de Jesus, Tereza Benguela e tantos 

outros que os grupos hegemônicos buscam silenciar. Sendo possível ainda, 

valorizar a cultura negra por meio de sua dança, culinária e beleza buscando de 

desvincular das práticas que permitam justamente o contrário. O que se quer é 

promover ações que levem ao entendimento e reflexão da ressignificação pela 

qual cada um desses elementos passou. É preciso trazer a tona o 

questionamento da inexistência desses personagens na construção sócio-

histórica do Brasil.  

 

9. RESULTADOS DAS ATIVIDADES 

 

Assim como no poema7 “Me gritaram negra"  da afro-peruana Victoria 

Santa Cruz, o principal objetivo dessas atividades foi o demonstrar os processos 

que são passados em tornar-se negro ou negra.  Um processo que passa pela 

negação ou que é inviabilizado dentro de uma cultura racista, sexista e 

preconceituosa. 

                                                           
7
 O poema está no anexo 1. 
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Durante um semestre foi possível retirar os alunos da zona de conforto ao 

qual o espaço educacional os coloca, incluindo a mim, como educadora negra, 

que muitas vezes se silenciou perante a realidade a nós imposta. Talvez fosse 

mais interessante calar-se para se manter nos espaços privilegiados, aos quais 

imaginava fazer parte. Porém, quando se gera o incomodo, ou se toca na ferida 

como se diz popularmente, é possível empoderar não só um, mas vários alunos e 

estes, como os responsáveis pelo futuro deste país poderão, quem sabe, 

apresentar a realidade a qual estamos inseridos. 

Este trabalho possibilitou ainda apresentar um pouco da cultura e história 

afro-brasileira demonstrando um pouco da ressignificação ao qual ela passou, 

como no caso da feijoada – que eram as sobras das carnes da Casa Grande 

fornecidas aos escravos e hoje é um dos principais pratos da culinária brasileira; o 

sincretismo religioso, o samba, a capoeira, o jongo e personagens como 

Clementina de Jesus e Machado de Assis. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos ensinamentos passados aos alunos nas aulas de sociologia 

reforça a ideia de que as identidades não são fixas, elas são múltiplas e se 

transformam no decorrer do tempo. Quando nos aproximamos ou demonstramos 

afinidade a determinados grupos que não fazem parte do grupo hegemônico, 

estes numa tentativa de autoproteção do seu status quo tentam oprimir estes 

grupos.  

Todavia para que estes ensinamentos se transformem em ação é preciso 

que, neste caso os alunos, consigam perceber a necessidade de se discutir as 

ausências presentes do negro em importantes cargos no mercado de trabalho, da 

hipersexualização da mulher negra, do devido conhecimento da história e cultura 

negra nas escolas.  

Espera-se que trabalhos como estes possam ser implementados, mas que 

não sejam esporádicos, e que seja elaborado um planejamento que envolva não 

só professores com afinidades com o tema ou que sua formação possibilite uma 

aproximação mais tênue a ele, mas por toda a comunidade escolar. Sabe-se que 

é difícil, mas iniciativas como o PRD são importantes para sua consecução. Para 
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tanto, faz-se necessário um novo direcionamento nas práticas pedagógicas, 

passando por políticas públicas de formação e estímulos para que leis como lei 

10.639/2003 sejam aplicadas de forma eficaz nas instituições de ensino. 

Por fim, entende-se que há muito que ser feito em relação às temáticas 

sobre a herança do povo negro no Brasil, mas, atividades como estas, podem ser 

vistas como o primeiro passo nas práticas educacionais. Educar é um ato político. 

Portanto, todos os cidadãos e cidadãs têm direito em conhecer a história da 

formação do seu povo, que não é feita só por colonizadores europeus de pele 

branca, mas também por indígenas e negros africanos- que não descendem de 

escravos, mas de humanos que foram escravizados, bem como coloca Makota 

Valdina.  
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ANEXO A- POEMA UTILIZADO NA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NA 
ESCOLA 

“Me gritaram negra" (Victoria Santa Cruz) 

Tinha sete anos apenas, 
apenas sete anos, 
Que sete anos! 
Não chegava nem a cinco! 
De repente umas vozes na rua 
me gritaram Negra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! 
"Por acaso sou negra?" – me disse 
SIM! 
"Que coisa é ser negra?" 
Negra! 
E eu não sabia a triste verdade que aquilo 
escondia. 
Negra! 
E me senti negra, 
Negra! 
Como eles diziam 
Negra! 
E retrocedi 
Negra! 
Como eles queriam 
Negra! 
E odiei meus cabelos e meus lábios grossos 
e mirei apenada minha carne tostada 
E retrocedi 
Negra! 
E retrocedi . . . 
Negra! Negra! Negra! Negra! (4x) 
E passava o tempo, 
e sempre amargurada 
Continuava levando nas minhas costas 
minha pesada carga 
E como pesava!... 
Alisei o cabelo, 
Passei pó na cara, 
e entre minhas entranhas sempre ressoava a 
mesma palavra 
Negra! Negra! Negra! Negra! (2x) 
Até que um dia que retrocedia , retrocedia e 
que ia cair 
Negra! Negra! Negra! Negra! (4x) 

E daí? (2x) 
Negra! 
Sim 
Negra! 
Sou 
Negra! (3x) 
Negra sou 
Negra! 
Sim 
Negra! 
Sou 
Negra! (3x) 
Negra sou 
De hoje em diante não quero 
alisar meu cabelo 
Não quero 
E vou rir daqueles, 
que por evitar – segundo eles – 
que por evitar-nos algum disabor 
Chamam aos negros de gente de cor 
E de que cor! 
NEGRA 
E como soa lindo! 
NEGRO 
E que ritmo tem! 
Negro Negro Negro Negro (4x) 
Afinal 
Afinal compreendi 
AFINAL 
Já não retrocedo 
AFINAL 
E avanço segura 
AFINAL 
Avanço e espero 
AFINAL 
E bendigo aos céus porque quis Deus 
que negro azeviche fosse minha cor 
E já compreendi 
AFINAL 
Já tenho a chave! 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO (3x) 
Negra sou! 

 

 

 


