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Resumo: A questão da inserção de conteúdos de história e cultura afro-brasileira e 
africana nos currículos da escola básica, determinada pela lei 10.639/2003, tem 
promovido discussões no âmbito acadêmico relativas à etnia, diversidade e raça. Neste 
contexto, esta investigação apresenta elementos de uma pesquisa-ação e se interessa 
pelos saberes mobilizados pela tríade de professores (formador, em formação inicial e 
do ensino básico em formação continuada) no processo de produção e desenvolvimento 
de um documentário sobre a lei 10.639. O documentário busca trazer reflexões no 
sentido de compreender como tem sido aplicadas as propostas da lei e será 
disponibilizado em um portal de divulgação científica, por nós produzido (ealuno.com), 
na intenção de ampliar sua veiculação oportunizando acesso para futuras análises 
referentes a mesma temática.A análise das interações discursivas é feita segundo 
referencial sociointeracionista e os resultados preliminares apontam que esta é uma 
alternativa que cumpre seu papel formativo e se constitui como uma estratégia para 
capacitar professores integrando recursos de comunicação e informação. Ainda, 
oportuniza a professores de ciências tratarem sobre a temática da lei. 
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À GUISA DE INTRODUÇÃO 

A história e cultura do povo africano possuem uma influência muito grande na 

sociedade brasileira. Contudo, pelo contexto vivido na época da colonização, a 

comunidade afro-descendente ainda hoje sofre com o preconceito, o descaso e a falta de 

oportunidades, o que acarreta uma dívida histórica que gera polêmicas graves até hoje 
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(SILVA, 2009; CAVALLEIRO, 2001, ANDRÉ, 2008). 

Em 9 de Janeiro de 2003, foi sancionada pelo presidente Lula, a lei 10.639, que 

torna obrigatório o ensino sobre história e cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio, além de algumas providências como a inclusão do dia 

20 de Novembro (dia da consciência negra) no calendário oficial das escolas. Para 

Gomes, o papel da discussão sobre cultura negra na educação consiste em “ressignificar 

e construir representações positivas sobre o negro, sua história, sua cultura, sua 

corporeidade e sua estética” (GOMES, 2003, p. 81). 

A implementação da lei no.10639 induz mudanças no texto curricular e essas 

mudanças são complexas e vão além de como trabalhar os conteúdos tradicionais da 

escola e, transversalmente, abordar temas ligados a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Essa intenção deve se explicar no Projeto Pedagógico da escola, de modo que 

o currículo proposto seja dinâmico e flexível, permitindo o ajuste do fazer pedagógico 

às particularidades de cada aluno. 

 Essa lei está em vigor há sete anos e, mesmo assim, ainda faltam iniciativas 

fortes em âmbito nacional para que se inicie uma verdadeira campanha em busca da 

valorização da temática afro-brasileira, muito pela falta de um sistema de ensino 

homogêneo em todo o Brasil, que tenha condições igualitárias de acolher e preparar os 

alunos adequadamente para as exigências do mercado de trabalho nessa sociedade de 

informação que surge nesse início de século XXI. 

Por sua vez, a inclusão como prática educativa é recente em nossa sociedade, as 

práticas anteriores de educação, como a exclusão, a segregação institucional e inclusive 

a integração de pessoas com necessidades especiais, vêm dando espaço, gradativamente, 

à inclusão (GLAT et. al, 2006; OLIVEIRA, 2004). Como o objetivo da educação 

inclusiva é uma sociedade para todos, sua prática “repousa em princípios até então 

considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a 

valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a 

aprendizagem através da cooperação” (SASSAKI, 1999,p.42). 

 Com o objetivo de desenvolver as potencialidades dos professores e alunos em 

formação, a educação de todas as pessoas, independentemente de sua condição física, 

financeira e intelectual, deveria ter, além do caráter educativo, também o caráter sócio-

cultural. E inevitavelmente o pressuposto da inclusão possui pontos em comum com as 

propostas da lei em questão, pois ambas objetivam que a escola ofereça oportunidades 



3 

 

de aprendizagem a todos indistintamente, respeitando a diversidade de sua clientela e 

contribuindo com a capacidade reflexiva dos alunos, inclusive para com os aspectos 

históricos da sociedade brasileira. 

Segundo Gomes: 

Pensar a articulação entre educação, cidadania e raça significa ir além 
das discussões sobre temas transversais ou propostas curriculares 
emergentes. Representa o questionamento acerca da centralidade da 
questão racial na nossa prática pedagógica, nos projetos e nas políticas 
educacionais e na luta em prol de uma sociedade democrática que 
garanta a todos/as o direito de cidadania (GOMES 2001, p.83 e 84) 

 

Numa das ações de implementação de políticas públicas sobre a temática a, mais 

nova secretaria do Ministério da Educação, Secretaria de educação continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) lançou em 2005, as Orientações e ações para a 

educação das relações étnico-raciais que intecionam oferecer subsídios para o trabalho 

docente nesses diversos níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2005). 

No que se refere aos cursos de licenciatura, isto é a formação inicial de 

professores, as Orientações versam sobre a articulação com a legislação implementada, 

uma análise sobre a produção de pesquisas e ações relativas à formação dos(as) 

docentes e relações étnico-raciais e, por fim, a inserção das diretrizes relativas ao 

assunto nas Instituições de Ensino Superior (IES). Especificamente no que diz respeito 

às IES, propõem uma configuração que ressalta as relações interdependentes entre 

diferentes articulações e mostra a necessidade da inserção e do trabalho conjunto de 

pesquisa e extensão para viabilizar o estudo das relações étnico-raciais (Figura 1). 

Assumidos esses pressupostos, defendemos que um dos possíveis caminhos a 

serem trilhados na direção da implementação efetiva da lei 10.639 poderá ser o da 

inserção, nos cursos de formação inicial e continuada de professores, de disciplinas, 

debates e discussões que privilegiem a relação entre cultura africana e afro-brasileira e 

educação em ciências. 
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Figura 1: Processo de circularidade de inserção das Diretrizes nas IES. Adaptado 

de Brasil, 2005. 

 

 

 SOBRE A OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Propõe-se uma metodologia baseada em um trabalho sistemático junto aos 

professores de Ciências como vem sendo feito, desde 2007 na Rede Goiana de Pesquisa 

Interdisciplinar em Educação Especial e Inclusiva (RPEI), numa forma de aproximação 

Sociedade/Escola/Universidade através da formação inicial e continuada.  

A RPEI se configura como espaço de discussão conceitual e formação de 

professores onde se busca por ações refletidas (Benite et al, 2008a, 2008b , 2009). 
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Constitui-se enquanto rede de colaboração, sob o aspecto social, já que reúne um 

conjunto de pessoas ou representantes de grupos que possuem conexões de algum tipo 

com um ou com todos os integrantes da rede (Newman, 2001). Os grupos são chamados 

de “atores”, e as conexões, de “ligações”.  

Esta investigação interessa-se pelos saberes mobilizados pela tríade de 

professores (professor formador, professor em formação inicial e professor do ensino 

básico em formação continuada) no processo de produção e desenvolvimento de um 

documentário intitulado, por ora, “reivindicações e desafios da lei 10.639 e a formação 

de professores de ciências”. Intencionando analisar as interações discursivas dos 

professores e estabelecer um paralelo entre prescrito no discurso oficial e no discurso 

real adotamos o referencial sócio-histórico, como fundamentação teórica. 

O documentário é uma proposta de investigação de caráter informativo a fim de 

averiguar o quão conscientes dessa lei estão os profissionais docentes para o tratamento 

de temáticas envolvidas com relações de poder, identidades e preconceitos raciais em 

sala de aula; o que tem sido feito de concreto para o cumprimento da lei em sala de aula 

e para promoção de discussões referentes ao assunto.  

Neste momento, estamos realizando encontros entre a tríade de professores 

composta por dois alunos de iniciação científica (A5- licenciando em química da 

Universidade Federal de Goiás- UFG e bolsista PIBIC e A6- licenciando em química da 

Universidade Estadual de Goiás e aluno PIVIC), um professor do ensino básico em 

formação continuada (PG5- licenciada em matemática e aluna especial do Mestrado em 

Ensino de Ciências e Matemática, UFG) e uma professora formadora (PF1-docente do 

Instituto de Química da UFG). Os encontros são realizados com vistas à tentativa de 

introdução da temática sobre a diversidade étnico-cultural valorizando os conteúdos de 

matriz africana nas IES envolvidas, especificamente nos cursos de ciências. E, 

acontecem desde o início do segundo semestre de 2010. 

A tríade de professores está envolvida com a produção da estrutura do 

documentário e de um roteiro para as entrevistas semi-estruturadas que serão realizadas, 

com os sujeitos do documentário. Esses encontros ocorrem duas vezes por semana, com 

duração de duas horas e são gravados em áudio e vídeo para posterior transcrição e 

análise dos dados. 

Deste modo, esperamos com esta investigação criar articulação ente teoria e 

prática no processo de formação docente e capacitar os(as) profissionais da educação 
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para, em seu fazer pedagógico, construir novas relações étnico-raciais, bem como 

incluírem a história e cultura Afro-Brasileira nas aulas de ciências. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos nesta investigação em andamento, por motivo de espaço, a análise 

das interações discursivas produzidas em um dos encontros da tríade de professores que 

ocorreu em 18 de agosto de 2010. Neste encontro foram contabilizados 433 turnos de 

discurso. 

Nesta fase de estruturação, a tríade negocia a produção de significados quanto 

aos sujeitos que comporão o documentário e o que se espera produzir, conforme os 

extratos de diálogo apresentados a seguir: 

A5: Acho que precisamos mostrar que existem iniciativas nas IES, apesar serem poucas 
ainda, nesse ponto a escolha dos entrevistados vai ser importante. 
A6: Certo, a entrevista vai ser fundamental mesmo para o documentário, porque a nossa 
intenção é expor e saber o que os sujeitos pensam sobre uma lei que já tem 7 anos e até 
hoje o que tem sido feito? E nós professores, a lei é parte da política pública 
educacional, o que nós sabemos sobre ela? 
A5: E as imagens? Não precisa se prender a mostrar imagens de negros, quer dizer não 
é apelo por uma causa, é direito devido e negado durante tanto tempo. Podemos mostrar 
imagens das IES, chamar atenção para alguns aspectos da lei com textos 
explicativos[...] 
A5: Questão central deve ser como a universidade tem contribuído para a 
implementação da lei. 
PG5: E a escola? É preciso incluí-la. 
A5: Sobre a escola eu acho que se apontarmos para uma discussão sobre a formação de 
professores, conseguimos um retrato parcial da escola. 
PG5: Isso. 
A5: Outra coisa também [...] a gente não discutiu um negócio, pra mim é meio 
complicado discutir isso, é tempo, quanto tempo nosso documentário vai ter? 
 
O discurso de A5 reconhece as possibilidades e os limites de políticas públicas 

universais quando este se refere às poucas iniciativas em termos da lei nas IES. Quando 

A5 aponta o tempo como fator limite para o processo de produção do documentário 

reconhece a grande desinformação por parte da educação e da formação de professores 

sobre nossa herança africana e, também, esse resultado revela a preocupação com o 

tempo necessário para reconhecer uma dada realidade de desinformação para com ela 

dialogar. 

Por sua vez, o discurso de A6, que se interessa pelos sete anos de promulgação 

da lei reflete que um processo de mudança proposto por uma determinação legal é lento, 
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principalmente quando envolve erros históricos de aspectos da nossa história enquanto 

país, uma revisão profunda dos conteúdos escolares e a forma como são desenvolvidos 

nas escolas. Enfim, todo esse processo envolve uma profunda mudança de mentalidade 

de todas as pessoas, inclusive gestores, professores, entre outros. Dessa forma, A6 

demonstra sua preocupação com o longo caminho a ser percorrido na efetivação 

concreta e positiva dessa determinação legal. 

O discurso produzido acerca da utilização de imagens de negros denuncia o 

processo de construção da identidade negra na sociedade brasileira. Admitir essa 

identidade passa pelo reconhecimento e pertencimento e reconhecer-se no Brasil, é 

decisão de coragem, pois é ser portador de uma cultura, que histórica e 

equivocadamente, tem sido quase sempre, considerada inferior, uma vez que subjugada 

ilegitimamente pelos domínios da escravidão. Mesmo que preocupado com a temática, 

concordamos com Santos e Machado (2008) que este discurso revela inquietações que 

estão enraizadas no imaginário de nossa sociedade “como conseqüências das 

representações sociopolítico-culturais e significações do que é ser negro no Brasil” 

(SANTOS e MACHADO, 2008, p.98).  

Reconhecidas as dificuldades para realização de um ideal igualitário e 

universalista propugnado pelo Estado, a produção do discurso se segue: 

 
A6: [...] a lei foi feita para o ensino básico, mas, eu pergunto aonde vão ser formados os 
professores? O cumpra-se. Nas universidades.  
A5: Vamos pensar nas perguntas, no roteiro para a entrevista. É importante saber, nas 
universidades, o que tem sido feito? O que a universidade entende sobre a temática? 
Acho que poderíamos entrevistar coordenadores de cursos de licenciatura. 
PF1: Uma boa pergunta seria: em sua opinião, a temática étnico-racial deve ser 
abordada em uma sala de aula? 
A5: Melhor: a temática  étnico- racial deve ser abordada na formação docente? 
Podemos perguntar, se a resposta for sim ou não, o por quê?  
PF1: Vocês podem perguntar sobre a lei. Se o entrevistado conhece a lei. Esta é uma 
boa perguntar para inserir a discussão nas IES. Pois se o entrevistado não conhece vocês 
podem explicar um pouco sobre a lei, sobre os sete anos da mesma. É uma tentativa de 
estabelecer diálogo sobre a temática no ensino superior.  
A6: Acho pertinente também saber como os formadores de professores operacionalizam 
o cumprimento da lei. 
PF1: Você quer saber se o coordenador esta preocupado em oferecer uma disciplina 
que aborde o tema, promover um fórum, coisas deste tipo. 
 
 
Nossos resultados revelam que a tríade de professores compreende que qualquer 

ação que se destine a escola, passa necessariamente pela ação dos cursos de formação 

de professores, onde devemos discutir as propostas de a inclusão de temas no currículo. 
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É esse produto que devemos estar sistematizando e pretendemos que venha a servir de 

subsídio para reflexão da prática de outros educadores. O diálogo reconhece que 

políticas universalistas ensejam o surgimento efetivo de lacunas, tal como aponta PF1 

sobre a universidade não conhecer a lei. 

Capacitar docentes para lidar com a diversidade significa fazer das diferenças 

um trunfo, explorá-las na sua riqueza e possibilitar a troca entre os grupos. Nesse 

sentido, a tríade segue se questionando: 

PG5: Eu faço uma pergunta para nós pensarmos: a promulgação de uma lei é uma 
medida válida quando se trata de construir a identidade cultural de um país? 
A5: Acho que não, o que ela pode fazer é criar uma atmosfera para reflexão sobre a 
história e cultura do povo africano que é inerente a nossa história como sociedade, então 
se trata da valorização da nossa cultura mesmo... 
A6: Cabem muitas outras questões nessa reflexão, questões pertinentes que precisam 
ser discutidas e precisam ser tratadas, se tudo fosse virar lei [...] 
PF1: É uma lei de diretrizes voltada para tentar recuperar o tempo perdido a negação de 
nossa identidade. 

 
Entendemos que o questionamento, feito por PG5 e dirigido aos pesquisadores é 

a busca de estabelecer relações dialógicas e valorativas que nos oriente para a adoção de 

práticas pedagógicas, sociais e políticas em que as diferenças sejam entendidas como 

parte de nossa vivência. 

Discutir as relações culturais implica modificações, perdas e recriações em nós 

mesmos e em nossas práticas pedagógicas como aponta A5. Esse processo vivenciado 

nos cursos de formação de professores pode contribuir diretamente na construção das 

identidades sociais.  

 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Práticas pedagógicas serão emancipatórias quando extrapolarem os muros da 

escola e revalidarem o fazer pedagógico inserido nos desafios das mudanças de valores, 

de lógicas e de representações sobre o outro, principalmente, aqueles que fazem parte 

dos grupos historicamente excluídos da sociedade. 

Nessa perspectiva, nossa proposta, cumpre seu papel formativo e se constitui 

numa estratégia para capacitar futuros professores a não só produzirem materiais de 

ciências integrando os recursos de comunicação e informação, mas também materiais 

que atendam a uma demanda da legislação (lei 10.639/2003). Além da produção de 
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material didático, o projeto oportuniza aos futuros professores tratar sobre temáticas 

étnico-raciais nas salas de aulas. 
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