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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar como os professores que 
atuam nos anos finais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ponte 

Nova, e de maneira mais específica, os professores de ciências incluem a Lei n° 
10.639/03 e a educação para as relações étnico-raciais em sua práxis docente, a 

partir das suas concepções acerca das relações étnico-raciais e sobre a atuação da 
Secretaria Municipal de Ensino. Para alcançar estes objetivos foi empreendida uma 
pesquisa integrada por dois planos de análise: O primeiro foi constituído através de 

levantamento e análise documental e o segundo plano de análise foi delineado pela 
coleta de dados através da pesquisa com professores. Foi realizada a análise dos 

seguintes documentos: Plano Nacional de Educação (2001-2010, 2014-2024), Plano 
Decenal Municipal de Educação (2006 – 2015, 2015-2025) e Projeto Político 
Pedagógico das instituições de ensino que ofertam os anos finais do ensino 

fundamental da Rede Municipal de Ponte Nova. A análise documental foi 
empreendida com o intuito de investigar como estes documentos incluem a Lei 

10.639/03 e suas disposições.  Através da aplicação de questionários à todos dos 
professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental da Rede Municipal de 
Ensino e realização de entrevistas com os professores de ciências, averiguamos 

como os professores concebem o seu conhecimento e as suas práticas no que 
tange o cumprimento da Lei 10.639/03 e de seus dispositivos de regulação: 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras (Parecer CNE/CP 
03/2004), do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro Brasileira e Africana, do Plano Decenal Municipal de Educação (2015-

2025).  A análise e discussão dos dados mobilizou a perspectiva teórica de autores 
de produções alçadas como referência no campo, como Nilma Lino Gomes, Douglas 
Verrangia e Edgar Morin e revelou que mesmo prestes a completar 18 anos, a 

institucionalização e cumprimento sistemático da Lei 10.639/03 ainda não é uma 
realidade compreendida pela Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova. 

Constatamos que o ensino de ciências é caracterizado pela ausência da inserção e 
articulação das temáticas referentes a educação para as relações étnico-raciais 
tanto pelo currículo, quanto pela prática docente. Essas lacunas identificadas no que 

diz respeito ao cumprimento da Lei 10.639/03 pela Rede Municipal de Ensino, e 
especificamente, pelos professores de ciências estão ligadas a alguns fatores 

detectados pela análise dos dados. Os resultados da análise indicam que que tais 
fatores estão relacionados  a ausência de conteúdos voltados a discussão étnico-
racial no currículo e no livro didático, e indicam que possivelmente a organização do 

conhecimento de forma fragmentada, em disciplinas que não se comunicam de 
forma eficaz, ocasionam processos formativos que graduam docentes pouco aptos 

ao reconhecimento das possibilidades de diálogo com as questões sociais que 
permeiam todas as áreas do conhecimento, e não apenas às disciplinas englobadas 
pelas Ciências Humanas. 

 

Palavras-chave: Lei 10.639/03. Educação para as relações étnico-raciais. 

Ensino de ciências. Ponte Nova/ MG. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

The present study aimed to identify and analyze how teachers who work in the final 
years of elementary school in the Municipal Education of Ponte Nova, and more 

specifically, science teachers include a Law No. 10,639 / 03 and education for the 
education of ethnic-racial relations in their teaching praxis, based on their 
conceptions about ethnic-racial relations and about the performance of the Municipal 

Secretary of Education. To achieve these objectives was an research integrated by 
two analysis plans: The first was constituted by documentary survey and analysis 

and the second analysis plan was outlined by collect data through research with 
teachers. The following documents were analyzed: National Education Plan (2001-
2010, 2014-2024), Municipal Education Decennial Plan (2006 - 2015, 2015-2025) 

and Pedagogical Political Project of educational institutions that offer the final years 
of the elementary school program of the Municipal Education of Ponte Nova.  The 

documentary analysis was undertaken in order to investigate how these documents 
include the Law 10.639 / 03 and its provisions. Through the application of 
questionnaires to all teachers who work in the final years of elementary school in the 

Municipal Education and interviews with science teachers, we investigate how 
teachers conceive their knowledge and practices regarding compliance with the Law 
10.639 / 03 and its regulation devices: National Curriculum Guidelines for the 

Education of Ethnic Racial Relations and for the Teaching of African and Afro-
Brazilian History and Culture (Opinion CNE / CP 03/2004), of the National 

Implementation Plan for the National Curriculum Guidelines for the Education of 
Ethnic-Racial Relations and for Teaching Afro-Brazilian and African History and 
Culture, from the decennial Municipal Education Plan (2015-2025). The analysis and 

discussion of the data mobilized the theoretical perspective of authors of productions 
raised as a reference in the field, such as Nilma Lino Gomes, Douglas Verrangia and 

Edgar Morin and revealed that even when they were about to turn 18, the 
institutionalization and systematic compliance with Law 10.639 / 03 it is not yet a 
reality understood by the Municipal Education of Ponte Nova. We found that science 

teaching is characterized by the absence of insertion and articulation of the themes 
related to education for ethnic-racial relations, both in terms of curriculum and 

teaching practice. These gaps identified with regard to compliance with Law 10.639 / 
03 by the Municipal Education, and specifically, by science teachers are linked to 
some factors detected by the data analysis. The results of the analysis indicate that 

such factors are related to the absence of content aimed at ethnic-racial discussion in 
the curriculum and in the textbook, and indicate that possibly the organization of 

knowledge in a fragmented way, in disciplines that do not communicate effectively, 
they cause training processes that graduate teachers who are not able to recognize 
the possibilities of dialogue with social issues that permeate all areas of knowledge, 
and not just the subjects encompassed by the Human Sciences. 
 

 
 
Key words: Law 10.639 / 03. Education for ethnic-racial relations. Science 

Teaching. Ponte Nova/MG. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trajetória pessoal e profissional 

 

Dou início ao texto da presente dissertação narrando brevemente minha 

trajetória acadêmica, uma vez que as experiências vivenciadas no contexto da 

Universidade pública foram as responsáveis pela produção da minha transformação 

pessoal e construção profissional, que me conduziram à necessidade de realizar 

uma pesquisa científica no âmbito de um programa de pós-graduação. Natural do 

município de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais, iniciei minha formação como 

professora em 2012, ao conquistar a oportunidade de ingressar no curso noturno de 

licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Federal de Viçosa. Atraída por 

uma bolsa de extensão, em 2014 passei a fazer parte do programa “Jovem 

Cientista” como tutora, durante um ano, construindo desta forma a minha primeira 

experiência com os métodos voltados ao ensino e aprendizagem. As atividades do 

projeto incluíam ministrar aulas de ciências através de uma proposta que as 

executasse através do formato lúdico, prático e/ou de campo, a alunos que 

cursavam os anos finais do ensino fundamental de algumas escolas da rede 

municipal de Viçosa. Neste momento, desenvolvi sincero prazer e satisfação em 

planejar, coordenar e ministrar estas atividades. Em busca de conhecer melhor o 

universo da educação, dessa vez por meio do olhar docente através da regência, em 

2015 ingressei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – o Pibid, 

que me possibilitou a imersão no ambiente escolar e nas práticas docentes, 

alimentando mais fortemente minha paixão pela educação, que havia sido 

despertada com o projeto Jovem Cientista. Paralelamente à atuação no Pibid, cursei 

três disciplinas de estágios supervisionados obrigatórios, propostos pelo currículo do 

curso ao longo de três semestres. O primeiro estágio previsto pela disciplina não 

contemplava a regência, mas, dentre outras atividades, a observação em campo. 

Tive a oportunidade de desenvolver a observação e as demais atividades inerentes 

à disciplina em uma escola particular frequentada por estudantes de camadas 

sociais privilegiadas do município de Viçosa. Como requisito para aprovação no 

estágio, era necessário o desenvolvimento e escrita de uma atividade denominadar 

relato de experiência, na qual deveríamos relatar a nossa experiência em campo 
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além de promover uma breve investigação acerca de alguma temática que 

despertou nossa atenção durante o período de observação. Decidimos investigar 

como era realizada a discussão étnico-racial nos espaços escolares, e dessa forma 

o estágio resultou na escrita de um relato de experiência, construído com base em 

observação, consulta bibliográfica, realização de entrevistas com os professores e 

supervisores e aplicação de questionários aos alunos. A escrita deste relato de 

experiência nos possibilitou o primeiro contato com a Lei 10.639/03 e suas 

determinações, bem como com a produção do pesquisador Douglas Verrangia, que 

se dedicou a construir diversas contribuições teórico-práticas para o campo dos 

estudos que investigam as potencialidades e desafios no que diz respeito a 

promoção do ensino de ciências voltado para as relações étnico-raciais. 

O estudo da produção de Douglas Verrangia junto aos resultados do relato de 

experiência, me despertaram o interesse em aprofundar os meus estudos acerca do 

campo que engloba relações étnico-raciais e educação. Tal interesse partiu do 

despertar da necessidade de vivenciar processos que me educassem e 

reeducassem, no sentido de me proporcionar a possibilidade de desconstruir 

práticas e ideias racistas enraizadas (inclusive em vivências pessoais e 

profissionais) em busca de construir práticas pessoais1 e pedagógicas em prol de 

uma sociedade antirracista e justa. Após a conclusão da graduação em 2016, atuei 

como professora de biologia e ciências em escolas púbicas e particulares, e neste 

período as práticas e experiências alimentaram e amadureceram meu interesse 

pelos estudos acerca da temática supracitada, e em especial a sua relação com o 

ensino de ciências. 

Este interesse, gerou a necessidade de aprofundamento através de uma pós-

graduação, e para minha satisfação pessoal e profissional fui aprovada pelo 

processo seletivo do programa de pós graduação em educação da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Após a reformulação e amadurecimento do projeto, 

                                                 
1 Ao conhecer o campo das relações étnico-raciais e me debruçar em estudos relacionados a Lei 
10.639/03, passei a refletir acerca da minha percepção de pertencimento étnico-racial. Com base em 

meu fenótipo e nas experiências em relações sociais que já vivenciei e presenciei, me declaro como 
branca. A percepção, reconhecimento e compreensão dos privilégios que meu fenótipo me 
proporciona também reforçaram o meu despertar para a necessidade da desconstrução de práticas 

racistas enraizadas e inconscientes, e da necessidade de uma postura pessoal e profissional calcada 
em valores englobados por práticas antirracistas. 
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atualmente objetivamos aprofundar a compreensão da temática, no âmbito da 

Educação Básica, mais especificamente nos Anos Finais do Ensino Fundamental2. 

 

Lei 10.639/03, Relações étnico-raciais e o ensino de ciências na rede pública 

do município de Ponte Nova- MG.  

 

Em 2021, ano em que a Lei 10.639/03 atinge a maioridade ao alcançar 18 

anos de existência. Em 9 de janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da 

república, promulgou a lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBN, de 1996 e estabeleceu como obrigatório o ensino da história e 

cultura africana e afro-brasileira da Rede Pública e privada de todo o Brasil. Com 

quase duas décadas de existência, podemos afirmar que a Lei 10.639/03 obteve um 

período suficiente de tempo para ser implantada, implementada, e deveria 

encontrar-se plenamente institucionalizada em todos os estabelecimentos de ensino 

do pais. Entretanto, apesar de ser possível apontar diversos avanços no que tange a 

discussão étnico-racial e a Lei 10.639/03 no Brasil (GOMES,2012), infelizmente é 

possível afirmar que a lei não se encontra plenamente institucionalizada nas escolas 

brasileiras.  

A título de compreender porque a criação e aprovação da Lei 10.639/03 

possui importância tão elevada, retrocedemos ao longo dos anos para relembrar que 

o Brasil foi fundado e desenvolvido através da exploração de mão-de-obra 

compulsória da população negra, sequestrada do continente Africano, que, após 

séculos escravizada, foi “libertada” através da Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, 

conhecida como Lei Áurea, sancionada pela Princesa Imperial Regente, que 

extinguiu a escravidão formal no Brasil. O banimento da escravidão permitida por lei 

não impediu que o povo negro permanecesse a sofrer os múltiplos efeitos da 

discriminação racial, que mesmo operando de maneiras distintas ao longo dos anos, 

                                                 
2 Este trabalho dedicará análise e discussão de dimensões relacionadas apenas a Lei 10.639/03, e 
não irá se debruçar em análises e referências a Lei 11.645/08, que será contextualizada mais 
adiante. Em função da necessidade de se realizar a opção por recorte temático para a pesquisa, e 

das alterações da LDBN/1996 tanto pela Lei 10.639/03 quanto pela Lei 11.645/08 possuírem um 
vasto campo de abrangência para análises e discussões. Outro fator que desloca o foco de análise 
exclusivamente para a Lei 10.639/03 é explicado pelo fato do município de Ponte Nova possuir fortes 

manifestações de expressão da cultura negra, além de possuir uma comunidade reconhecida como 
remanescente de quilombo. 
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continua produzindo desigualdades nos dias atuais. Jesus (2018) entende que o 

racismo deve ser compreendido como: 

 

[..]um sistema de opressão e produção sistemática de discriminações e 

desigualdades que, baseando-se na crença acerca da existência de raças 
superiores e inferiores (intelectual, cultural e socialmente), distribui, de 
modo assimétrico, privilégios e desvantagens. (JESUS, 2018, p. 4). 

 
 

O autor argumenta que mesmo que o conceito biológico de raça comprove 

que os seres humanos não possuam diferenças genéticas que justifiquem a 

concepção de múltiplas raças, existe a “construção social e cultural” do conceito de 

raça, que é fundamentada na imposição de que grupos que possuem determinados 

fenótipos compõem diferentes raças, suscitando o desenvolvimento de instrumentos 

de exclusão e opressão desses grupos, que passam a ser considerados inferiores 

(JESUS, 2018, p.3). 

Ainda que a composição étnica brasileira seja resultado da confluência de 

vários grupos étnicos, é majoritária a proporção de pessoas que em seu 

pertencimento racial se declaram como pretos e/ou pardos, compondo a população 

negra no país, e influenciando consequentemente a sua composição escolar. De 

acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 42,7% 

dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos 

e 1,1% como amarelos ou indígenas. Sendo assim, observamos que 57,3% da 

população entrevistada não se considera branca. Dessa forma, pensando no 

contexto educacional, é mais que necessário que sejam criadas, promovidas e 

executadas políticas públicas voltadas a práticas educativas que evidenciem 

positivamente as contribuições dos povos africanos e afrobrasileiros ao longo da 

história. 

Segundo Thin (2010), por ser considerada a incontornável detentora dos 

saberes e conhecimentos legítimos e indispensáveis para a formação e inserção 

social, a escola pode ser entendida como um espaço que deve ser concebido para a 

promoção de práticas direcionadas a uma formação comprometida com o 

desenvolvimento da cidadania, do respeito e da valorização da diversidade. 

Também deve estar comprometida com a luta pelo direito à igualdade de tratamento, 



21 

 

 

 

que respeite as particularidades da trajetória de cada indivíduo, e pela igualdade de 

oportunidades.  

Entretanto, de acordo com Bourdieu (1992) mesmo com a universalização do 

acesso ao “jogo escolar” pelas camadas desfavorecidas, a escola tende a operar 

como reprodutora de desigualdades e estruturas de poder, promovendo assim a 

exclusão em seu próprio interior, ainda que por mecanismos sutis e velados. Gomes 

(2011) aponta que o campo educacional “tem produzido e reproduzido no seu 

interior um quadro de desigualdades raciais” (GOMES, 2011, p. 112), nos 

possibilitando afirmar que determinadas práticas educacionais podem ser fortemente 

discriminatórias sob a pretensão de promoverem a igualdade. Segundo Cavalleiro 

(2006) a temática racial por vezes vem sendo abordada de maneira pejorativa, 

operando como instrumento de inferiorização de alunos negros  dentro das escolas. 

A autora destaca que:  

 

[...]profissionais da educação permanecem na não percepção do entrave 
promovido por eles/as, ao não compreenderem em quais momentos suas  
atitudes diárias acabam por cometer práticas favorecedoras de apenas 

parte de seus grupos de alunos e alunas. (CAVALLEIRO, 2006, p. 23). 

  
Sendo assim: 

O silêncio da escola sobre as dinâmicas das relações raciais tem permitido 
que seja transmitida aos(as) alunos(as) uma pretensa superioridade branca 

sem que haja o questionamento desse problema por parte dos profissionais 
da educação e envolvendo o cotidiano escolar em práticas prejudiciais ao 
grupo negro. Silenciar-se diante do problema não apaga magicamente as 

diferenças, e ao contrário, permite que cada um construa, a seu modo, um 
entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente.  
(CAVALLEIRO, 2006, p. 23). 

 

Aguiar e Piotto (2018, p. 479) relembram que o Estado reconheceu a 

existência da discriminação racial e sua relação direta com a produção de 

desigualdades sociais, tardiamente, criando a partir da década de 1990 “políticas 

públicas específicas destinadas a promover afirmativamente os direitos da 

população negra”. Pensando no contexto educacional brasileiro, pode-se destacar a 

Lei 10.639/03 como uma das mais marcantes representantes de tais políticas. Fruto 

da articulação e mobilização, sobretudo, do movimento negro no Brasil, como já 

mencionamos, a Lei 10.639 foi sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo então 

Presidente da República,  Luiz Inácio Lula da Silva, alterando a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDBN, de 1996 e estabelecendo  como obrigatório o 

ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras da rede 
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pública e privada, além da inserção do dia 20 de novembro como dia nacional da 

consciência negra no calendário escolar. 

Almeida e Sanchez (2017) atribuem a Lei 10.639/03 um caráter de 

questionadora do currículo escolar, levando em consideração que os conteúdos 

considerados indispensáveis pela grade curricular dos sistemas de ensino são 

considerados como as únicas formas de saber legítimo, provocando um efeito de 

invisibilização e inferiorização de outras temáticas, inclusive a étnico-racial e a 

indígena, por exemplo. Sendo assim:  

 

O currículo é âmbito de construção política de representações oficialmente 
aceitas – de mundo, de sociedade, de pessoas –, das quais se entende que 
todo cidadão deva apropriar-se, dada a obrigatoriedade de frequência à 

Educação Básica no Brasil. Assim, a Lei 10.639/03 tem o potencial de 
permitir aos alunos negros o reconhecimento e a valorização, subjetivos e 
simbólicos, de sua identidade e de sua importância na formação da 

sociedade brasileira. (ALMEIDA; SANCHEZ 2017, p. 3). 
 

 

A aprovação da lei 10.639/03 foi um marco histórico e inquestionável avanço 

em relação às políticas de ação afirmativa. No entanto, foram, e ainda são 

necessárias à criação e execução de políticas e ações que possibilitem a 

implementação prática e eficaz das determinações da lei, que enfrenta fortes 

entraves e dificuldades para ser efetivada e cumprida. Almeida e Sanchez ainda 

mencionam que: 

 

[...]a lei não garante, por si só, a efetivação de seus preceitos. Ela se torna 
mais um instrumento para que, na dinâmica sociopolítica e no próprio 

cotidiano escolar, com todas as contradições, conflitos e embates que ali se 
dão, sejam produzidos os significados e os valores em torno de seu 
conteúdo. (ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p. 58). 

 

Foi criada, ainda em 2003 a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial - SEPPIR com o objetivo promover diretrizes e políticas de 

reparação dos danos causados pelos efeitos da discriminação racial. Em 2004 foram 

publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

(parecer CNE/CP 3/2004).  

Um dos principais objetivos da Lei 10.639/03 e suas diretrizes é erradicar 

práticas racistas por meio da desconstrução de estereótipos através da promoção do 

conhecimento e reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial em 
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todos os níveis educacionais no Brasil. Consideramos que é dever do estado 

incentivar e fomentar que os servidores da educação pública estejam capacitados a 

adotar práticas sistemáticas que possibilitem que os espaços formais de 

aprendizagem sejam ambiente base para a construção de uma sociedade que tenha 

consciência de seu pertencimento racial e valorize suas raízes africanas e 

indígenas. Dessa forma, reafirma-se a necessidade de manter o compromisso em 

exercer a Lei 10.639/03, conquista fundamental para uma educação organicamente 

antirracista, voltada para a reparação de injustiças, superação das desigualdades e 

fruto de intensas lutas e reivindicações ao longo dos anos.  

Apesar das orientações indicarem que todas as disciplinas em todos os 

segmentos da educação básica devam inserir de forma genuína elementos que 

abordem e valorizem a história e a cultura afro-brasileira, é comum que tal prática 

fique restrita às disciplinas vinculadas a área das ciências humanas, sendo pouco 

comum que a temática seja trabalhada nas disciplinas compreendidas pela área das 

ciências naturais e das ciências exatas. Abordando especificamente as ciências da 

natureza, Verrangia (2016) reconhece e destaca a responsabilidade deste campo 

com a contribuição do desenvolvimento de práticas comprometidas com a 

construção da cidadania, especialmente na educação. Ao analisar as Diretrizes 

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

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, no que se refere ao caráter de 

abordagem multidisciplinar da temática que os pressupostos pelas diretrizes 

determinam, Verrangia identifica que:  

 

Desse modo, pode-se assumir que cada área procurará, em meio a 
objetivos de formação e conteúdos próprios, desenvolver o ensino que vise 

promover combate ao racismo e a discriminações e o ensino de história e 
cultura afro-brasileira e africana. As diferentes áreas procurarão articular-se 
para propiciar processos formativos conectados e pautados em atividades 

coerentes. (VERRANGIA, 2009, p. 31). 

 

Entende-se que a práxis docente deve sempre se manter determinada a 

promover que os espaços sociais sejam permeados por condutas organicamente 

antirracistas, cabendo a todos os componentes curriculares da educação básica 

alinharem suas metodologias e práticas em prol da promoção de uma profunda 

reflexão sobre a discussão étnico-racial e da pluralidade cultural. Dessa forma, 

reafirma-se a necessidade de manter o compromisso em exercer a Lei 10.639/03, 
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conquista fundamental para uma educação antirracista, voltada para a reparação de 

injustiças, superação das desigualdades e fruto de intensas lutas e reivindicações ao 

longo dos anos. 

Por considerar a relevância para o campo de estudos das temáticas que 

englobam a educação para as relações étnico-raciais e para a sociedade de forma 

geral, compreendemos ser necessária a realização de investigações que busquem 

compreender quais tem sido os limites e avanços referentes a efetivação da Lei 

10.639/03. Nesse sentido, é preciso que sejam empreendidos movimentos que 

busquem identificar quais iniciativas e ações gestores de diferentes instâncias 

município de Ponte Nova e os servidores encarregados em exercer a docência na 

educação básica da rede municipal tem investido em prol do cumprimento dos 

dispositivos que regulamentam e reafirmam a Lei 10.639/03. Esses dispositivos 

apresentam-se nas Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras (Parecer 

CNE/CP 03/2004), no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro Brasileira e Africana, no Plano Nacional de Educação (2014 - 2024) e 

do Plano Decenal Municipal de Educação (2015 - 2025). “Tanto a legislação como 

seus dispositivos podem ser considerados como pontos centrais no processo de 

implementação das políticas de ações afirmativas na educação brasileira nos seus 

diferentes níveis, etapas e modalidades educacionais”. (GOMES,2012, p.21) Dessa 

forma a pesquisa que gerou esta dissertação elenca como objetivos: 

 

• Investigar através de quais iniciativas e ações a Lei 10.639/03 tem sido 

implementada pela Secretaria Municipal de Educação e pela Rede 

Municipal de Ensino do município de Ponte Nova, em Minas Gerais. 

• Identificar e analisar quais são as concepções docentes dos professores 

da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, e mais especificamente 

dos professores de ciências acerca das principais temáticas que articulam 

as relações étnico-raciais a educação. Dessa forma, buscamos identificar, 

como os professores compreendem o seu conhecimentos acerca da Lei n° 

10.639/03, dos Planos Decenais Municipais de Educação de Ponte Nova, 

do parecer que propõe as Diretrizes Curriculares para a Educação das 
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Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africanas e 

Afro-Brasileiras, e do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana.  

• Por fim, buscamos compreender como estes professores consideram 

incorporar a Lei 10.639/03 e suas diretrizes em sua prática docente, e qual 

é a sua percepção, acerca das possíveis ações empreendidas pelas 

instituições em que atuam e pela Secretaria Municipal de Ensino para a 

promoção da Lei 10.639/03 e suas diretrizes. 

 

Proposta metodológica 

 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, esta dissertação foi construída 

através dos procedimentos metodológicos julgados como adequados para o 

levantamento das informações e para a coleta dos dados. A reunião destas 

informações demandou o levantamento e análise de material bibliográfico específico, 

além de envolver interações com as pessoas que fazem parte do campo 

correspondente à análise. Desta forma, a investigação conduzida por esta pesquisa 

é de cunho sociológico e classificada como qualitativa. Segundo Chizzotti (2003) a 

pesquisa qualitativa é fruto de uma complexa troca envolvendo sujeitos e espaços 

físicos que compõe o denominado “objeto de pesquisa”. Duarte (2002) afirma que 

uma pesquisa qualitativa assume forma única e particular ao explorar realidades que 

mesmo já conhecidas, podem ser analisadas com olhares diferentes, próprios de 

cada indivíduo. 

Definimos o município de Ponte Nova, em Minas Gerais, como o local da 

realização da pesquisa. Tal escolha se deve em função de evidências acerca da 

relevância do município para o campo de estudos ao qual pertence esta 

investigação, impulsionado pela existência de produções acadêmicas relacionando 

uma forte atuação do movimento negro no município. 

O subsídio teórico foi elaborado a partir de levantamento e revisão 

bibliográfica de livros, artigos, teses, dissertações, dentre outras produções 

acadêmicas produzidas por autores ligados a todos os campos do conhecimento 

envolvidos na pesquisa. A fundamentação teórica é apoiada principalmente pelas 
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contribuições dos pesquisadores brasileiros Nilma Lino Gomes, Douglas Verrangia. 

Este material bibliográfico foi reunido através da consulta em material físico e 

plataformas eletrônicas, como o banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, o portal de periódicos da 

CAPES, o acervo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação - Anped, e bancos de dados e repositórios de instituições acadêmicas 

federais. Para reunir os trabalhos que relacionam o ensino de ciências e a temática 

da educação para as relações étnico-raciais, foram empreendidas buscas nos 

portais acima mencionados. Estas buscas foram guiadas pelos seguintes 

descritores: ensino de ciências, ensino de ciências da natureza, relações étnico-

raciais, Lei 10.639/03. 

Outra dimensão da análise documental foi produzida por meio do 

levantamento de dados através da consulta e análise da legislação nacional e 

municipal, documentos oficiais do Governo Federal, da Secretaria Municipal de 

Educação de Ponte Nova/MG - SEMED e da Secretaria Municipal de Cultura de 

Ponte Nova/MG que demonstrem como o município tem implementado a Lei 

10.639/03 desde a sua promulgação. Para compreender este processo no nível 

institucional, foi solicitado para análise o Projeto Político Pedagógico – PPP de todas 

as seis escolas municipais que ofertam os anos finais do ensino fundamental na 

cidade. São quatro as escolas situadas no contexto urbano, sendo elas: Escola 

Municipal Reinaldo Alves Costa, Escola Municipal Senador Miguel Lana, Escola 

Municipal Luiz Martins Soares Sobrinho. As Escolas Municipais Padre Rafael Faraci 

e Nossa Senhora do Rosário estão situadas na zona rural de Ponte Nova. 

Em função da necessidade de definição de um recorte acerca do objeto da 

pesquisa, optamos por investigar os professores dos componentes curriculares da 

rede municipal de ensino em Ponte Nova/MG para traçar seu perfil e trajetória 

profissional, detectar de quais formas a educação para as relações étnico-raciais 

vem sendo inserida em sua práxis docente. Em consequência do distanciamento 

social imposto pela atual pandemia que temos enfrentado, os procedimentos que 

envolvem a interação entre investigador e sujeito foram realizados através de 

instrumentos de coleta de dados virtuais. A aplicação de questionários foi 

direcionada aos professores de todos os componentes curriculares que atuam nas 

seis instituições da rede municipal que ofertam as séries dos anos finais do ensino 
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fundamental em Ponte Nova, no cargo denominado PII, totalizando 102 servidores, 

de acordo com o portal de transparência da Prefeitura Municipal de Ponte Nova. Os 

questionários foram construídos através de um sistema virtual de criação de 

formulários e encaminhados através de correio eletrônico aos professores que 

forneceram seu endereço de e-mail. Os participantes foram contatados através de 

correio eletrônico, meio pelo qual receberam os formulários contendo os 

questionários. 

Posteriormente a análise dos questionários, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os professores de ciências que participaram da etapa 

anterior, objetivando aprofundar e problematizar as respostas concedidas através do 

questionário, e compreender como especificamente a educação para as relações 

étnico-raciais é abordada pela prática docente e aplicada ao ensino de ciências. De 

acordo com levantamento prévio, identificamos 9 servidores atuando como 

professores de ciências nos anos finais do Ensino Fundamental.  

  O emprego da entrevista semi-estruturada como metodologia permite o 

levantamento de dados, que posteriormente constituirão informações, essenciais 

para “a construção de novos conhecimentos” (SZYMANSKY, 2004, p. 15). A riqueza 

deste método situa-se na interação entre o entrevistador e o entrevistado, partindo 

do entendimento de que as considerações dos sujeitos situados em contextos 

distintos, com vivências e experiências únicas, e diretamente inserido no campo das 

questões investigadas, lidando com elas diretamente, constituindo uma fonte 

importante em relação às práticas sociais em diferentes níveis para a construção da 

pesquisa. Para a condução de uma avaliação e análise atenta a se manter parcial e 

sistemática com fins científicos, é essencial que sempre se leve em consideração o 

fato de que as contribuições dos colaboradores refletem a maneira individual e 

específica como os mesmos percebem a realidade e os espaços que atuam, 

construindo-se assim uma percepção subjetiva dos fenômenos investigados. 

A análise de dados foi realizada por meio do emprego do procedimento de 

análise de conteúdo da documentação levantada, dos questionários e da transcrição 

das entrevistas concedidas. Tal análise foi orientada principalmente pela produção 

teórica de Laurence Bardin (2001) e Maria Laura P.B. Franco (2005). Segundo 

Franco (2005, p. 15), para a análise de conteúdo as mensagens são o ponto de 

partida, e que este procedimento de pesquisa implica uma busca “descritiva, 
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analítica e interpretativa do sentido que um indivíduo ou diferentes grupos atribuem 

as mensagens verbais ou simbólicas”, sendo, portanto, um método adequado para a 

organização e interpretação das mensagens obtidas através das entrevistas e 

questionários. 

  Os dados coletados e informações geradas através da pesquisa serão 

utilizados para fins estritamente científicos e acadêmicos e estão armazenados em 

arquivo digital pela pesquisadora responsável em local seguro e protegido por senha 

por um período de 5 anos. Cabe ressaltar que esta pesquisa cumpriu todos os 

requisitos éticos, sendo obrigatória aos participantes a leitura e aceitação dos 

requisitos que compõe o termo de consentimento livre e esclarecido. Tanto o projeto 

de pesquisa, quanto os termos, roteiros dos questionários e das entrevistas, dentre 

outros arquivos foram submetidos à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisas - 

CEP com seres humanos. A pesquisa, portanto, foi aprovada em 13 de fevereiro de 

2020 pelo parecer número 3.837.342 do CEP. 

A presente dissertação tem sua estrutura organizada em quatro capítulos. A 

apresentação traz uma síntese da trajetória acadêmica da pesquisadora, e explicita 

os movimentos que despertaram o interesse pessoal e investigativo pelas temáticas 

englobadas pelas discussões étnico-racial, e introduz as temáticas referentes a 

construção e aprovação da Lei 10.639/03, sua relação com o ensino de ciências, 

além de descrever os objetivos e a metodologia utilizados na escrita desta 

dissertação.  O primeiro capítulo contextualiza o município de Ponte Nova, em Minas 

Gerais, desde seus aspectos históricos e atuais de constituição, política e 

econômica até um panorama educacional atual. O primeiro capítulo também disserta 

acerca da formação do movimento negro e a sua atuação decisiva para a 

construção, tramitação e aprovação da Lei 10.63903. O primeiro capítulo se encerra 

destacando, por meio da revisão da produção de pesquisadores que elegeram 

Ponte Nova como objeto de investigação, a atuação ativa do movimento negro de 

Ponte Nova, através do Grupo Afro Ganga Zumba, e a sua relação com a 

expressividade da cultura negra em Ponte Nova.  

O segundo capítulo traz, a luz da inserção da Lei 10.639/03, a análise dos 

seguintes documentos: Plano Nacional de Educação (2001-2010, 2014-2024), Plano 

Decenal Municipal de Educação (2006 – 2015, 2015-2025) e Projeto Político 

Pedagógico das instituições de ensino que ofertam os anos finais do ensino 
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fundamental da rede municipal de Ponte Nova. Este capítulo também reúne as 

ações que esta investigação obteve acesso, e que foram empreendidas pela 

SEMED no cumprimento da Lei 10.639/03.  

O terceiro capítulo reúne a análise descritiva de documentos e produções 

acadêmicas que versam acerca dos temas legislação, currículo, formação e práticas 

docentes no que tange a articulação entre Lei 10.639/03, educação para as relações 

étnico-raciais e ensino de ciências.  

O quarto e último capítulo descreve como foi realizada a pesquisa de campo e 

as metodologias utilizadas para a análise dos dados coletados. Por fim, a 

dissertação é finalizada a partir da discussão dos resultados detectados pela análise 

de dados e das considerações finais. 
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1 O MUNICÍPIO DE PONTE NOVA  

. 

“O meu pequeno mundo, é a cidade onde eu nasci.  
Num cantinho do universo, fica mesmo logo ali.  
Onde o céu é mais azul e as estrelas têm mais cor, 

onde a rosa tem mais vida e a vida mais amor. 
Ai, Ponte Nova das ladeiras, do Piranga e das   
palmeiras, berço que me viu nascer. 

Ai, ai, terra de São Sebastião, sua gente, sua glória, 
vivem no meu coração.” 
 

José Mucci Daniel  

 

 

1.1 Aspectos gerais e históricos do município 

 

Conhecida tradicionalmente como a “princesinha da Zona da Mata”, Ponte 

Nova é um município interiorano do estado de Minas Gerais. Localizada na Zona da 

Mata mineira, à 182 km da capital Belo Horizonte, à 80 km do município de Ouro 

Preto e à 70,4 km de Mariana, Ponte Nova ocupa 470.643 km² de área de unidade 

territorial (IBGE, 2018). O município é cortado pelo Rio Piranga, que integra a Bacia 

do Rio Doce. O Censo de 2010 informa que o município contava naquele ano com 

uma população de 57.390 habitantes, sendo que para o ano de 2019 a população 

estimada era de 59.742 habitantes. 
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FONTE: SILVA, Leonardo Alves de Oliveira. Mapa de localização do município de Ponte Nova. A 
desorganização do espaço urbano em Ponte Nova (MG) frente às grandes enchentes de 1951, 
1979, 1997 e 2008. Monografia. Viçosa. 2009, p. 2. 
 

 

 

De acordo com Vidal (2016) os resultados da diáspora africana se 

estabeleceram em diferentes configurações, sendo que uma dessas está 

relacionada ao fenótipo dos descendentes de escravizados pertencentes à 

população de Ponte Nova. O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE nos permite observar a composição 3 racial da população do 

município: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 De acordo com o CENSO 2010, naquele ano, em relação ao pertencimento racial:  666 cidadãos se 
declararam amarelos; 20.185 cidadãos se declararam como Brancos; 63 cidadãos se declararam 

como Indígenas; 26.542 cidadãos se declararam como Pardos e 9.084 cidadãos se declararam como 
Pretos, totalizando 56.540 habitantes. 

 Figura 1: Localização de Ponte Nova / MG 
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Fonte: IBGE CIDADES - CENSO (2010) 

 

Como é possível inferir através do gráfico, é expressiva a parcela de pessoas 

que se declaram pretas e pardas, totalizando 63%, ou seja, mais da metade da 

população pontenovense (CENSO 2010, IBGE).  

De acordo com registros históricos, seu território fora habitado por povos de 

etnia indígenas pertencentes aos grupos puris e aimorés, até o início da 

colonização, na segunda metade do século XVII. Segundo Ribeiro Filho (1993), os 

aimorés eram conhecidos como botocudos, em função do botoque, adorno utilizado 

nas orelhas e lábios. O autor afirma que a relação entre botocudos, demais etnias 

indígenas, colonizadores e sesmeiros4 era permeada pela tensão e agressivas 

investidas dos aimorés, que em diversas ocasiões promoviam ataques contra estes 

grupos. 

O fluxo intenso de viajantes que precisavam passar por este território e cruzar 

o rio para alcançar Mariana, que se encontrava no auge do ciclo do ouro, somado ao 

crescimento da população que povoava o entorno do rio podem justificar as diversas 

reformas e reconstruções que a primeira ligação entre as margens do rio precisou 

                                                 
4 Segundo Ribeiro Filho (1993) no período colonial eram chamadas de sesmeiros as pessoas que 

recebiam as terras chamadas de sesmarias. As sesmarias eram doadas a quem estivesse disposto a 
explora-las e cultiva-las e pagar um dízimo à Ordem de Cristo.  

Gráfico 1: Composição étnico-racial da população pontenovense de acordo com a 

declaração de pertencimento 
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receber. Tais reformas mais tarde influenciariam a nomeação da cidade. Xavier 

(2016) confirma a importância da ponte ao dissertar: 

Para travessia do rio ao qual denominaram piranga (vermelho, em língua 
indígena), principal afluente do Rio Doce, teriam criado uma pinguela, vez 
por outra arrastada pela força das águas. O local foi sendo cada vez mais 

requisitado por encurtar viagens. Acredita-se que por volta de 1758, já teria 
sido construída pequena ponte (de madeira). Devido às cheias do rio, 
reparos ou mesmo reconstrução eram constantes. A insistência nessa 

manutenção denota a importância estratégica que aquele lugar ia 
adquirindo e a certeza de que a mera transição passou à permanência. 
Pontes não eram tão comuns naquele período. Era difícil construí-las e 

mantê-las. (XAVIER, 2018, p. 26 -27). 

 

O “efetivo povoamento da zona urbana da cidade” (SANTOS, 2012, p. 18) 

iniciou-se quando o proprietário de sesmarias, o Padre João do Monte de Medeiros, 

fundador5 do arraial, recebeu a autorização da arquidiocese de Mariana para a 

construção da capela sob o orago de São Sebastião e Almas em 1770. Aqui, Xavier 

(2018) assinala novamente o impacto da reconstrução da ponte, e agora, do padre 

João do Monte, para a gênese do município: 

 

A denominação “São Sebastião e Almas de Ponte Nova” foi mais uma 
formalização, cujo representante da igreja estabeleceu, assim como capela, 
construída em 1770, e cemitério, em terras por ele doadas ao povoado. 

Estava constituída a personalidade canônica. (XAVIER,2018, p. 38). 

 

O decreto da Regência 14 de julho de 1832 regeu a elevação do curato Ponte 

Nova a categoria de Paróquia. Em 11 de junho de 1857, é sancionada a Lei n° 827, 

alçando a Ponte Nova à condição de Vila. Anos depois, por obra da Lei provincial nº 

1.300, foi elevada à categoria de cidade, em 30 de outubro de 1866. De acordo com 

a divisão territorial de 15 de julho de 1997, o Município atualmente é constituído por 

3 distritos: Ponte Nova, Rosário do Pontal e Vau-Açu. 

A economia da cidade foi baseada nas atividades de agropecuária e 

comércio, de forma que Ponte Nova desenvolveu-se majoritariamente por meio de 

atividades voltadas para a “produção de gêneros alimentícios para além da 

subsistência” (XAVIER, 2018, p. 3).O interesse na produção agropecuária advinha 

da relação caracterizada pela demanda de alimentos que Ouro Preto e Mariana 

                                                 
5 De acordo com Xavier (2018) o Padre João do Monte Medeiros não foi o primeiro a se fixar no local, 

mas é considerado o fundador da cidade por tornar a ocupação oficial após a construção da capela 
São Sebastião e Almas.  
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mantinham com Ponte Nova, sendo que, nesta época figuravam como principais 

exploradoras de minérios, metais e pedras preciosas no ciclo do ouro da região.  

Assim como no restante do Brasil, tais atividades econômicas eram apoiadas, 

sobretudo na mão de obra escravizada, seja de povos indígenas em um momento, 

ou de povos negros oriundos da diáspora africana (VIDAL, 2016) mencionada 

anteriormente. De acordo com a autora: 

 

Os dados confirmam que a diáspora negra para Ponte Nova foi intensa 
entre os anos 1874- 1875, já que de acordo com as informações contidas 
na “Classificação de escravos do município de Ponte Nova: 1874-18753” 

foram matriculados 8.434 escravizados na cidade. Notamos através dos 
dados que em um intervalo de apenas um ano, o número de negros 
destinados ao trabalho escravo foi de mais de 8.000, o que nos leva a crer 

que no período em que a escravidão se fez presente, Ponte Nova tenha 
recebido um grande número de negros, destinados ao trabalho na 
agricultura local. (VIDAL, 2016, p. 18). 

 

  No campo industrial, destaque para a construção e inauguração da Usina Ana 

Florência6, em 1886, se tornando um grande marco na história do município, dada a 

sua intensa produção de açúcar e álcool. De acordo com Santos (2012, p. 21), “a 

cidade contou com a presença de mais quatro usinas de álcool e açúcar, que foram 

instaladas no século XX, são elas: Usina Jatiboca7, em 1920; Usina do Pontal, em 

1935; Usina São José, em 1935 e Usina Santa Helena, em 1940”. 

Atualmente, no plano econômico, o município está apoiado principalmente 

nos setores de serviços e na indústria, com destaque para as atividades de 

produção agropecuária: suinocultura, produção leiteira, gado de corte, cana-de-

açúcar e hortifrutigranjeiros, concomitantemente a uma forte e tradicional atividade 

comercial, com intensa atuação de empresas atacadistas.  

Mesmo estando próxima da capital Belo Horizonte, a cidade opera como polo 

regional na área da Saúde, sendo integrante do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

– CISAMAPI, que contribui com o atendimento médico especializado de 23 

municípios da região.  Por fim, Ponte Nova ainda abriga a sede da Associação dos 

Municípios do Vale do Piranga (Amapi).  

 

  

                                                 
6 A usina Ana Florência está desativada desde 1990. 
7 Atualmente apenas a Usina Jatiboca se encontra ativa. 
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1.2 Contextualização do campo educacional em Ponte Nova 

 

Entre a proclamação da cidade em 1866 e o fim do século XIX, a construção 

de escolas não fazia parte das mobilizações sociais e políticas da comunidade. Os 

jovens, filhos das famílias interioranas mais ricas estudavam e se graduavam nos 

grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro. Com a proclamação da República 

em 1889: 

 

[...]gradativamente, vai se difundindo a concepção e implantação de uma 

nova organização do ensino primário, calcada nos moldes dos grupos 
escolares, com o agrupamento de várias escolas isoladas em um mesmo 
prédio, onde deveria ser oferecido um ensino público, laico e universal, 

formando classes com alunos de mesmo nível de aprendizagem. (CABRAL; 
CARVAS; AZEVEDO, 2017, p. 177). 

 

Seguindo esta tendência, Ponte Nova tem sua trajetória educacional marcada 

pela construção dos grupos escolares, com destaque para a construção em 1913 do 

Grupo Escolar Antônio Martins (GEAM) na praça da Matriz, região central da cidade, 

refletindo a importância assumida para a educação naquele período (CABRAL; 

CARVAS;AZEVEDO,2017). Em função da necessidade de ampliação do 

atendimento, dada a grande demanda de alunos, em 1930 o Grupo foi transferido 

para um novo espaço. 

A capacidade da oferta de vagas escolares em Ponte Nova8 foi ampliada em 

1928 com a construção de trinta grupos escolares, distribuídos no município que, 

assumiu também a manutenção de oito escolas estaduais cujas atividades haviam 

sido paralisadas, reativando-as. Dessa forma, a cidade seguiu a busca pela 

universalização do ensino para a população. 

No fim do século XX, o setor educacional da cidade sofreu o processo de 

municipalização das escolas, apoiado pelo governo do estado de Minas Gerais. De 

acordo com Razo, Fernandes e Soares (2005, p. 2) tal processo pode ser 

                                                 
8 Paralelamente ao planejamento e desenvolvimento das construções dos grupos escolares , o 

município de Ponte Nova é marcado pela construção e funcionamento de dois tradicionais 
educandários mantidos pela iniciativa privada: O Instituto de Educação, que mais tarde viria a ser 
chamado de Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, criado no ano 1896 e mantido sob a direção 

da congregação Salesiana. O instituto era voltado para a educação das meninas da cidade (Cassuce 
2012) e se encontra em atividade até os dias de hoje, e o Instituto Propedêutico, direcionado a 
alfabetização de jovens rapazes, que posteriormente passou a se chamar Colégio Salesiano Dom 

Helvécio, que teve suas atividades encerradas, no final do ano 2016, após 82 anos de atividade.  
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considerado como um mecanismo de “descentralização da educação”, impulsionado 

pela Constituição Federal de 1988, pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação em 1996, que “definiu o papel do município como ente federativo 

autônomo na questão da formulação e da gestão pública educacional” (RAZO; 

FERNANDES; SOARES, 2005, p. 2) e pela implantação, em 1998 do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF, que:  

Vincula a descentralização do ensino fundamental e a divisão de encargos 
entre estados e municípios à redistribuição dos recursos com base no 
número de alunos atendidos pelas respectivas redes de ensino. Com isso, 

criou-se uma nova gama de incentivos para transferir ou reter escolas e 
alunos, dependendo da relação entre custos e valores por estudante. 
Podemos admitir que, com a vigência do Fundef, tornou-se de interesse dos 

municípios assumir o maior contingente possível de alunos. Com a 
instituição do fundo, o Governo Federal incumbiu os municípios a arcarem 
com a responsabilidade pelo ensino fundamental, mas não os obrigou a 

isso. A estratégia para atrair o interesse de prefeitos a assumirem tal 
compromisso seria a liberação de recursos. (RAZO; FERNANDES; 
SOARES, 2005, p. 2). 

 

  Tal processo objetivou proporcionar o avanço e a expansão da educação 

básica nos municípios, ao considerar que a descentralização de sua gestão e 

manutenção possibilitaria o aperfeiçoamento do envolvimento de gestores e 

sistemas educacionais, que providos desta compreensão, poderiam tomar medidas 

mais específicas para as demandas educacionais de cada município. 

Cassuce (2012) comenta que o processo, que ocorreu entre 1997 e 1998 foi 

implantado de acordo com a Lei Municipal 2.204/1997, que ao entrar em vigor, 

determinou que oito escolas estaduais fossem transferidas para o município. 

Cassuce, Coelho e Lima (2011) identificaram que 500 alunos eram atendidos pelas 

escolas municipais de ensino fundamental e médio antes do processo de 

municipalização. Após o processo, este número aumentou para 4 mil alunos, 

divididos entre educação infantil e ensino fundamental. Assim o ensino médio 

passou a ser ofertado apenas pela rede estadual e pela rede privada de ensino. 

Portanto, atualmente, a rede municipal da cidade opera com doze 

estabelecimentos ofertando a educação infantil e treze estabelecimentos ofertando o 

ensino fundamental. Em relação à rede estadual oito estabelecimentos ofertam o 

ensino fundamental, médio e técnico. Já a rede privada conta com cinco 

estabelecimentos que oferecem todas as modalidades de ensino, com exceção do 

ensino técnico.  
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De acordo com dados obtidos através do Censo9 escolar de 2019, a séries 

que compreendem os anos finais do ensino fundamental concentraram 1.362 

matrículas, que englobam o ensino regular e especial de escolas urbanas e rurais, 

de período parcial e integral. 

O portal de transparência do servidor da prefeitura municipal informa que, 

atualmente o setor educacional dispõe de 409 servidores registrados em diversos 

cargos responsáveis pela manutenção10 do Ensino Fundamental do município. 

Desta totalidade, 102 servidores ocupam o cargo de professor de um dos 

componentes curriculares correspondentes aos anos finais do ensino fundamental, 

cargo conhecido como PII. Para a manutenção da Secretaria Municipal de 

Educação, 48 servidores estão registrados em diversos cargos. 

Em relação ao ensino profissionalizante a cidade possui quatro escolas 

técnicas, incluindo o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas 

Gerais - IFMG. O IFMG (Campus Avançado Ponte Nova), através de cooperação 

técnica com a prefeitura municipal, está presente na cidade desde 2014, mas 

somente no início de 2018 inaugurou seu campus próprio na cidade. A instituição de 

Ensino Federal oferta o ensino médio, que pode ser Integrado ou subsequente, e os 

estudantes podem optar entre técnico em informática e técnico em administração. 

Ponte Nova é a cidade polo regional das diretorias estaduais de ensino. 

 O desempenho das escolas municipais de Ponte Nova nas avaliações 

externas pode ser analisado através do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB11. Para compor o indicador, as médias de desempenho são extraídas 

                                                 
9 De acordo com o Censo escolar de 2019, no período parcial 1.226 estudantes foram matriculados 
no ensino regular nas escolas municipais urbanas e 47 em escolas rurais. No período integral  43 

alunos foram matriculados. Já a Educação Especial concentrou 44 matriculas nas escolas urbanas e 
apenas 1 matrícula em escola rural. 
 
10 A manutenção da Educação Infantil conta com 332 servidores registrados, e a manutenção da 
Educação de Jovens e Adultos com 19 servidores. 
 
11 O IDEB é um indicador criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP - para verificar sistematicamente a qualidade dos processos de 
ensino-aprendizagem nos estabelecimentos de Educação Básica brasileiros além de ser empregado 

como parâmetro para o estabelecimento de metas, que têm por objetivo a melhoria dos sistemas de 
ensino nacionais. De acordo com o Ministério da Educação – MEC, “o Ideb reúne, em um só 
indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o 

fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. [...]  O Ideb agrega ao enfoque pedagógico 
das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e 
que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. [...]  O índice também é 

importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação.” (BRASIL.MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2020). 



38 

 

 

 

a partir das avaliações externas de longa escala, que correspondem à Prova Brasil e 

ao Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB. As avaliações são aplicadas 

a cada dois anos em escolas municipais e estaduais, e em menor escala, uma 

amostra em escolas da rede privada. Para os anos finais do ensino fundamental, a 

avaliação é aplicada para os alunos pertencentes ao segmento do 9° ano. O índice 

varia de 0 a 10. A média projetada para 2022 é 6, considerada pelo MEC um valor 

que atesta um sistema de qualidade comparável à países desenvolvidos. As escolas 

do município experimentaram um movimento de aumento do IDEB entre 2007 e 

2015, apesar de terem atingido a meta projetada apenas em 2015. Em 2017 houve 

uma queda em relação a 2015, porem o índice ainda se manteve acima do IDEB 

observado em anos anteriores (2007, 2009, 2011, 2013). 

No nível superior duas instituições ofertam cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade presencial: A Fundação Presidente Antônio Carlos – 

FUPAC e a Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – FADIP, que oferecem, 

somadas, os cursos de graduação: Administração, Matemática, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem, 

Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Medicina e Psicologia. Na modalidade de Ensino à 

Distância – EAD, o município conta com polos de seis instituições distintas ofertando 

variados cursos de bacharelado e licenciatura, dentre eles, de Ciências Biológicas. 

A educação do município ainda dispõe do Centro Vocacional Tecnológico – 

Rede CVT, uma parceria entre o governo do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura 

Municipal de Ponte Nova. Em 2013 a Rede CVT passou por um processo de 

reestruturação, onde passou a ser parceira da UAITEC – Programa da Universidade 

Aberta e Integrada de Minas Gerais, tornando-se um dos polos, e ofertando 

gratuitamente diversos cursos presenciais, semipresenciais e virtuais. A rede 

CVT/UAITEC atua, portanto, promovendo e viabilizando diversas atividades ligadas 

a educação no município e voltadas para diversos segmentos da população. Dentre 

estas atividades podemos destacar: cursos de formação continuada e de 

capacitação para professores da rede pública, cursos profissionalizantes de 

informática básica e avançada, digitação, internet, office, entre outros. Mais adiante, 

observaremos um pouco mais da importância deste polo para a educação no 

município. Por fim, na cidade está presente a 33ª Superintendência Regional de  
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Ensino – SRE, responsável por atender e orientar escolas de outros 29 

municípios da região sob a sua jurisdição. 

 

1.3 Movimento Negro: Trajetória histórica e o protagonismo na luta política 

 

 A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Àurea promoveu 

a “libertação definitiva” para a população negra escravizada do país. Contudo, a 

extinção da escravização permitida por lei não deteve que a população negra 

seguisse enfrentando os múltiplos efeitos da discriminação racial, que mesmo 

operando de maneiras distintas ao longo dos anos, perdura na produção e 

reprodução de injustiças nos dias atuais. Podemos observar o despontar de 

manifestações que se propuseram a reivindicar a afirmação do negro (a) como 

sujeito detentor de todos os direitos sociais que eram – ou deveriam ser – 

concedidos a qualquer cidadão brasileiro. Esse despontar é fruto da necessidade em 

impor resistência e combate à marginalização da população negra, que fora liberta 

do regime escravocrata no final do século XIX sem um projeto estruturado para 

incorporá-la genuinamente à sua nova condição social, como cidadãos livres. Tais 

manifestações constituíram o movimento negro, que foi moldado de acordo com 

contexto social, e principalmente político à medida que atravessava o século XX. 

Responsável por inúmeros avanços relativos às demandas da população negra, 

sobretudo na criação de políticas públicas afirmativas em um contexto mais recente, 

o movimento negro é caracterizado por Domingues (2007): 

 

Movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus 
problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos 
preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado 

de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural 
(DOMINGUES, 2007, p. 101). 

 

Para caracterizar as expressões culturais de uma determinada comunidade, é 

importante compreender qual é o caráter de uma manifestação definida como 

movimento negro, que, mesmo diferenciando-se conceitualmente da cultura negra, é 

intrínseco a ela. Tanto Domingues (2007) quanto Gomes (2017) mencionam o 

conceito de movimento negro defendido por Santos (1994): 
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[...] todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de 

qualquer tempo [aí compreendidas mesmo aquelas que visavam à 
autodefesa física e cultural do negro], fundadas e promovidas por pretos e 
negros [...]. Entidades religiosas [como terreiros de candomblé, por 

exemplo], assistenciais [como as confrarias coloniais], recreativas [como 
“clubes de negros”], artísticas [como os inúmeros grupos de dança, 
capoeira, teatro, poesia], culturais [como os diversos “centros de pesquisa”] 

e políticas [como o Movimento Negro Unificado]; e ações de mobilização 
política, de protesto anti-discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia 
armada, de movimentos artísticos, literários e ‘folclóricos’ – toda essa 

complexa dinâmica, ostensiva ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, 
constitui movimento negro. (SANTOS, 1994, p.157 apud DOMINGUES, 
2007, p. 102). 

 

Domingues (2007) analisa como “alargada” esta ampla concepção de Santos 

(1994) sobre o movimento negro. O autor ainda defende que a conceituação do 

movimento negro deve abranger um viés político:  

Se consideram como movimento negro todos os movimentos que 
organizem em qualquer tempo e aspecto sob qualquer rubrica 

descendentes de africanos no Brasil, neste artigo estariam faltando, entre 
outros temas, a história das irmandades negras, dos terreiros de 
candomblé, da capoeira ou das escolas de samba. É de movimento político 

de mobilização racial (negra) que será tratado aqui, mesmo que este 
movimento assuma em muitos momentos uma face fundamentalmente 
cultural. (DOMINGUES, 2007, p. 102). 

 

 Podemos considerar que as definições anteriores influenciaram a 

compreensão apresentada por Gomes (2017), que conceitua mais consistentemente 

o movimento negro, colocando em destaque principalmente seu viés de intervenção 

política e a sua atuação como educador em diferentes níveis, entendendo-o como: 

 

As mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos 

negros politicamente posicionados na luta conta o racismo e que visam a 
superação desse perverso fenômeno na sociedade. Participam dessa 
definição os grupos políticos, acadêmicos, culturais, religiosos e artísticos 

com o objetivo explícito de superação do racismo e da discriminação racial, 
de valorização e afirmação da história e da cultura negra no Brasil de 
rompimento das barreiras racistas impostas aos negros e às negras na 

ocupação dos diferentes espaços e lugares na sociedade. [...] É preciso que 
nas ações desse coletivo se faça presente e de forma explícita uma postura 
política de combate ao racismo. (GOMES, 2017, p. 23-24). 

  

Este conceito de movimento negro apresentado por Gomes (2017) norteará 

as descrições e análises de movimento negro no nível municipal neste texto. A 

autora analisa o movimento a partir de uma perspectiva que privilegia as 

contribuições do movimento negro para as discussões dentro do campo 

educacional, defendendo a sua função de intervir e emancipar sujeitos que tiveram 



41 

 

 

 

todos os seus direitos fundamentais negados ao longo dos anos. A preocupação do 

movimento em empoderar e lutar pelos direitos da população negra por intermédio 

da aquisição da instrução formal pode ser observada em sua atuação ao longo da 

história, evidenciando como este movimento vem elegendo este campo como central 

para realizar intervenções. 

Pode-se identificar de acordo com Domingues (2007), três fases do 

movimento negro no Brasil ao longo da história e uma possível quarta fase 

contemporânea, que seria sinalizada pela chegada do movimento hip-hop no país a 

partir dos anos 2000, e caracterizada pelo autor como uma “hipótese interpretativa”. 

Cada uma destas fases possui, de acordo com o autor, características próprias, que 

podem ser correlacionadas. Desta forma, detecta-se que a primeira fase 

compreende os anos 1889 a 1937. Vicente Ferreira, José Correia Leite, Arlindo 

Veiga dos Santos são as principais lideranças do movimento neste período, que 

abrange a fundação a fundação da Frente Negra Brasileira - FNB em 1931 na 

cidade de São Paulo. A importância da FNB fica evidenciada no seguinte trecho: 

 

Na primeira metade do século XX, a FNB foi a mais importante entidade 
negra do país. Com “delegações” – espécie de filiais – e grupos homônimos 

em diversos estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia), 19 arregimentou milhares de 
“pessoas de cor”, conseguindo converter o Movimento Negro Brasileiro em 

movimento de massa. Pelas estimativas de um de seus dirigentes, a FNB 
chegou a superar os 20 mil associados. A entidade desenvolveu um 
considerável nível de organização, mantendo escola, grupo musical e 

teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer serviço 
médico e odontológico, cursos de formação política, de artes e ofícios, 
assim como publicar um jornal, o A Voz da Raça. (DOMINGUES, 2007, p. 

106). 

 

 Em 1936 a FNB, e torna-se um partido político ao adquirir força. Com 

posicionamento alinhado à “direita” evidencia esta força ao conquistar, a permissão 

para o ingresso de negros na guarda civil em São Paulo, antes proibida (Domingues, 

2007). A Terceira República ou Estado Novo extinguiu a FNB em 1937, 

enfraquecendo as organizações do movimento negro naquele momento.  

Entre 1945 e 1964, após o fim da ditadura violentamente repressora a 

movimentos contestatórios comandados por Getúlio Vargas, é estabelecida a 

segunda fase do movimento negro, onde os grupos para a União dos Homens de 

Cor (UHC) fundada por João Cabral Alves e o Teatro Experimental do Negro -TEN 

liderado por Abdias do Nascimento receberam maior notoriedade. De acordo com 
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Pereira (2016) não apenas a FNB demonstrava a articulação do movimento negro e 

a educação, como já mencionado, como também o TEN contava com espaços 

educacionais voltados para a escolarização da população negra. Ao promover o I 

Congresso do Negro Brasileiro em 1950, o TEN já apresentava a articulação do 

movimento negro no que tange às reivindicações no que diz respeito à educação 

voltada a construção de um currículo que incluísse estudos que englobassem 

temáticas étnico-raciais (SANTOS, 2005). A instauração do regime militar ditatorial, 

violentamente repressor a oposição e permeado pela censura aboliu as 

mobilizações voltadas aos direitos da população negra, uma vez que propagavam 

que o Brasil vivenciava a democracia racial (DOMINGUES, 2007). Gomes (2017) 

ressalta que este período marcado pela ditadura militar foi de grande efervescência 

para o movimento, com a fundação de grupos, institutos e realização de eventos 

voltados para a temática racial em diversas localidades no país, demonstrando que 

o caráter de estabelecer resistência sempre fez parte do movimento. 

A retomada da articulação do movimento negro acontece em sua terceira 

fase, entre os anos 1978 e 2000, com a fundação do Movimento Negro Unificado. 

Na década 90 identificam-se ações que são consideradas decisivas para a 

consolidação das políticas de ação afirmativa12 presentes na atualidade, sendo que, 

“a partir da segunda metade dos anos 1990 a raça ganhou outra centralidade na 

sociedade brasileira e nas políticas de estado” (GOMES, 2017, p. 33). Um fato 

marcante deste período, é a realização, pelo movimento negro, da Marcha Zumbi 

contra o racismo, pela cidadania e a vida em 20 de novembro de 1995. A marcha 

culminou na apresentação, para o governo federal, cuja presidência era ocupada por 

Fernando Henrique Cardoso, do documento identificado como Programa de 

Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que sugeria uma série de 

intervenções que deveriam ser tomadas através da criação de políticas em prol do 

reconhecimento e concessão de direitos à população negra, em diversos âmbitos 

sociais. 

                                                 
12  Moehlecke (2002, 2016) indica que o conceito de Ações afirmativas surgiu nos Estados Unidos 

nos anos 1960, influenciando outros países posteriormente. Após reunir e discutir as definições de 
pesquisadores acerca do termo, entende que este termo pode ser referir à “ação 
reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação e 

desigualdade infringida a certos grupos no passado, presente ou futuro, através da valorização social, 
econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um período limitado. A ênfase em um ou 
mais desses aspectos dependerá do grupo visado e do contexto histórico e social .” (MOEHLECKE, 

2002, 2016, p.414) 
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 A marcha: 

 [...] representou um momento de maior aproximação e pressão em relação 
ao Poder Público. O esforço no sentido de pensar propostas de políticas 

públicas para a população negra pode ser observado no Programa de 
Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, apresentado pelo 
movimento ao governo federal [...] (MOEHLECKE, 2016, p. 423). 

 

Outro exemplo que demonstra a posição decisiva ocupada pelo movimento 

negro como entidade articuladora de políticas públicas ligadas as ações afirmativas 

pelo estado foi a sua participação na III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância, ocorrida no 

ano de 2001, em Durban, na África do Sul através da Organização das Nações 

Unidas - ONU. “Ao ser signatário do Plano de Ação de Durban, o estado brasileiro 

reconheceu internacionalmente a existência institucional do racismo em nosso país 

e se comprometeu a construir medidas para a sua superação.” (GOMES,2017, 

p.34). 

Segundo Santos (2005) no que tange a esfera estadual e municipal, a 

mobilização reivindicatória dos movimentos sociais negros resultou em significativas 

conquistas através da promulgação de uma série de leis em diversos municípios 

brasileiros em relação ao contexto educacional. É possível identificar, de forma geral 

a inclusão de diversas determinações relacionadas ao estabelecimento da 

obrigatoriedade de inclusão de conteúdos que incluam estudos de forma disciplinar 

e interdisciplinar sobre a história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros nos 

currículos escolares da rede pública de ensino, bem como sobre a contribuição para 

a formação da sociedade brasileira e o impacto da escravidão e das práticas racistas 

por ela originados em sua estrutura ao longo da história. Observa-se também a 

determinação de que sejam promovidas variadas atividades que oportunizem a 

formação continuada para os professores, com o objetivo de qualifica-los a trabalhar 

as temáticas mencionadas e adequação do material didático com a mesma 

finalidade, responsabilidades atribuídas as secretarias municipais de ensino. 

Tais determinações são identificadas de forma mais específica nos textos das 

seguintes leis estaduais e municipais: Constituição do Estado da Bahia/1989; Lei 

Orgânica do Município de Belo Horizonte em Minas Gerais/1990; Lei nª 6.889/ 1991, 

do município de Porto Alegre no Rio Grande do Sul; Lei nª 7.685/ 1994, do município 

de Belém, no Pará; Lei nª 2.221/ 1994, do município de Aracaju, em Sergipe; Lei nª 

2.251/ 1995, do município de Aracaju, em Sergipe; Lei nª 11.973/ 1996, do município 
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de São Paulo, estado de São Paulo; Lei nª 2.639/ 1998, do município de Teresina, 

no Piauí; Lei nª 1.187/ 1996, de Brasília (SANTOS,2005). 

Por fim, Gomes (2017) imputa ao movimento um legitimo protagonismo 

edificado através de uma série de profundas contribuições em diversos âmbitos da 

sociedade, atribuindo a ele a força que ao longo dos anos tem divulgado e 

mobilizado as diversas e fundamentais questões referentes as dimensões históricas, 

políticas, culturais, sociais, religiosas, implicadas ao ser negro e ser negra na 

sociedade. Gomes (2017) nos indica que as reivindicações estabelecidas foram fruto 

e ao mesmo tempo produtoras de saberes construídos através das amplas e 

diversas manifestações do movimento negro ao longo de suas fases. A autora 

defende que este movimento contribuiu e contribui para a transformação da 

sociedade, tanto com a construção das políticas de ação afirmativa, pressionando o 

poder público para que fossem efetivadas e intermediadas a tão necessária troca 

dos saberes construídos nos espaços acadêmicos e informais de conhecimento, 

além da promoção de debates de valorização e preservação dos aspectos culturais, 

estéticos, históricos, religiosos. O movimento negro ainda atua nos educando e 

reeducando construindo saberes próprios, que são possibilitados apenas pela 

experiência dos sujeitos que vivenciam as árduas lutas em prol de uma sociedade 

que seja genuinamente consciente da necessidade da reparação histórica 

necessária ao bem estar social de uma população que vem sendo violentada ao 

longo da história do país. Sobre o movimento negro ainda podemos entender que o 

mesmo pode ser considerado como:  

 

[...] ator político que produz, constrói, sistematiza e articula saberes 
emancipatórios produzidos pelos negros e negras ao longo da sua trajetória 

na sociedade brasileira. [...] O movimento negro ressignifica e politiza a 
raça, compreendendo-a como construção social. Ele reeduca e emancipa a 
sociedade, a si próprio e ao Estado, produzindo novos conhecimentos e 

entendimentos sobre as relações étnico-raciais e o racismo no Brasil, em 
conexão com a diáspora africana. (GOMES, 2017, p. 38). 

 

Essencial para a mobilização de mecanismos para reparo, minimização e 

erradicação das injustiças fundamentadas na inferiorização racial, o movimento 

negro reúne, ao longo de sua gênese e transformações, diversas manifestações 

sociais lideradas por sujeitos comprometidos em construir e assegurar direitos para 

a população negra, que vítima da exclusão e abandono social provocados por uma 
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libertação incompleta e deficiente, localiza nestas lideranças a resistência a este 

sistema que sobrevive ao perpetuar desigualdades sociais. 

 

 

1.4 A construção e aprovação da Lei 10.639/03 através do seu processo de 

tramitação 

 

O final do século XX e os primeiros anos do século XXI englobam um período 

que representa significativa mudança em relação ao direcionamento das ações 

empreendidas pelo movimento negro. Gomes (2017) aponta que este foi o momento 

de transição entre os atos que apenas denunciavam as injustiças sociais e raciais, 

para a ativa cobrança do cumprimento das demandas reivindicadas pelo movimento 

por parte do estado, que assumiu o compromisso em efetivar o cumprimento de 

algumas das reivindicações. Em 2003, o presidente da república Luiz Inácio Lula da 

Silva sancionou a Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura africana em todas as escolas do Brasil. Figurando como um grande símbolo 

entre a interlocução das lideranças do movimento negro e a máquina pública estatal, 

a lei passou por várias fases e trâmites até ser finalmente aprovada.  

A aprovação da lei deve ser concebida como uma conquista sobretudo, do 

movimento negro, levando-se em consideração que “o processo histórico que 

resultou na criação da referida lei é bastante longo e complexo, mas, 

indubitavelmente, teve como protagonista o movimento social negro” (PEREIRA, 

2016, p. 13). Explanaremos como este coletivo social encabeçou a criação, 

tramitação e aprovação da lei 10.639/03. 

Pereira (2016, p. 17) contextualiza que a criação do Movimento Unificado 

Contra a Discriminação Étnico-Racial - MUCDR em 1978, rebatizado em 1979 como 

Movimento Negro Unificado, de base ideológica alinhada à esquerda, veio com a 

proposta de tentar unificar a luta contra o racismo, o combate ao regime militar 

vigente e a defesa da democracia, fazendo da criação deste movimento “um marco 

na constituição do que chamamos de movimento negro contemporâneo”. O autor 

ainda destaca que o MNU atuou “contribuindo tanto para a construção de 

perspectivas teóricas e de estratégias de organização e mobilização quanto servindo 
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de inspiração para a ampliação do número de organizações negras Brasil afora” 

(PEREIRA, 2016, p. 17).  

A redemocratização na década de 1980 é apontada por pesquisadores como 

o contexto político no qual as articulações do movimento negro voltaram a ocorrer de 

forma mais intensa. A volta das eleições diretas, possibilitou a ascensão de 

opositores ao regime ditatorial para ocupar o governo dos estados e permitiu o 

despontar de lideranças negras que utilizaram este espaço para o diálogo com as 

esferas legislativa e executiva, tornando possível articular a criação de políticas 

públicas voltadas a questão racial (PEREIRA, 2016). 

Avançando para a já citada década de 1990, observamos neste período 

intensas mobilizações de atos em prol da comunidade negra. Neste momento a 

reivindicação pelo reconhecimento e valorização do pertencimento étnico-racial 

ligado a diáspora africana no âmbito da educação básica recebeu seu impulso mais 

incisivo. Xavier e Dornelles (2009, p. 6) apontam que o projeto que futuramente se 

tornaria a Lei 10.639 percorreu todos os tramites necessários para a sua aprovação 

apenas na terceira tentativa em que foi proposto. De acordo com as autoras, a 

primeira tentativa se deu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

intermediada pelo Deputado Paulo Paim13 (PT), que, influenciado pelo documento, 

apresentou à Câmara Federal a proposta de uma lei que poderia ser considerada o 

“embrião da Lei 10.639”.  Encaminhado ao senado após sua aprovação na câmara, 

o projeto acabou sendo arquivado em 1995.  

Pereira (2016) demonstra a ativa participação e influência do movimento 

negro neste processo ao divulgar um depoimento de Edson Cardoso14, chefe de 

gabinete do deputado Federal Ben-Hur Ferreira (PT) entre 1999 e 2000 e entre 2002 

e 2003. De acordo com a fala de Edson Cardoso, que atuava como representante da 

liderança do movimento negro em Brasília, o movimento negro do estado de 

                                                 
13 De acordo com Pereira (2016) outras mobilizações foram empreendidas por lideranças negras e 

parlamentares através de propostas de políticas públicas voltadas a temática racial no legislativo. 
Com o exemplo de Joaquim Beato e Abdias do Nascimento, que propuseram projetos que abrangiam 
diferentes extensões da sociedade, e Benedita da Silva focalizando o campo educacional  

 
14 Amilcar Araújo Pereira discute em seu artigo o processo de criação da lei 10.639/03, e utiliza 
trechos de entrevistas realizadas com sujeitos relacionados a este acontecimento. “Edson Cardoso, 

liderança do movimento negro em Brasília, que atuou como chefe de gabinete do deputado Federal 
Florestan Fernandes (PT-SP) entre 1992 e 1995, e do deputado federal negro Ben-Hur Ferreira (PT-
MS) entre 1999 e 2000 e entre 2002 e2003), e que narrou, a partir de sua vivência no Congresso 

Nacional, como foi o processo de construção e de tramitação do projeto da lei” (PEREIRA,2016, p.11)  
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Pernambuco entregou ao deputado Humberto Costa (PT) um projeto que sugeria a 

introdução de temáticas relativas à História da África na esfera educacional. Assim, 

Humberto Costa apresentou o Projeto de Lei nº 859/95, que mesmo aprovado pela 

Comissão de Educação, terminou sendo arquivado em decorrência da não reeleição 

do deputado, configurando a segunda tentativa de proposição da lei. Assim, Ben-

Hur, desarquiva o projeto, retomando-o conjuntamente ao movimento negro, (Xavier 

e Dornelles, 2009) que permaneceu tensionando as instituições na expectativa pelos 

resultados de suas reivindicações. 

De acordo com Xavier e Dornelles (2009, p. 7 – 8) ao ser retomado, o projeto 

foi convertido no Projeto de Lei nº 259/1999 proposto por Ben-Hur Ferreira, e Esther 

Grossi 15 e é apresentado à Câmara Federal. “Após tramitar de forma conclusiva 

pelas Comissões de Educação, Cultura e Desporto - CECD e Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR, sem provocar disputa política ou debates em plenário [...]” o 

projeto foi aprovado sem emendas e é encaminhado ao Senado, “como Lei n° 

10.639, sendo posteriormente remetido ao Conselho Nacional de Educação” tendo 

seu texto aprovado em uma segunda votação no dia 11 de janeiro de 2003. Após 

sofrer modificações para se enquadrar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional “o texto final foi promulgado sem discussão em plenário e sem receber 

acréscimos ou restrições”. Antes de ser finalmente promulgada, a lei 10.639/03 

sofreu dois vetos pelo poder Executivo, sendo que o primeiro veto: 

 
 [...]excluiu o artigo que estabelecia a obrigatoriedade das disciplinas 
História do Brasil e Educação Artística dedicarem, no ensino médio, o 
percentual de pelo menos 10% de seu conteúdo programático à temática 

história e cultura afro-brasileira (XAVIER; DORNELLES, 2009, p. 8). 
 

E o segundo veto:  

 
[...]retirou do texto o artigo que dispunha sobre a participação de entidades 

do movimento afro-brasileiro, de universidades e outras instituições de 
pesquisa relacionadas à história e cultura afro-brasileira, na oferta de cursos 
de capacitação para professores (XAVIER; DORNELLES, 2009, p. 8). 

 

                                                 
15 Xavier e Dornelles (2009) demonstram estranhamento pela atuação da deputada Esther Grossi na 
autoria do projeto de Lei que se tornaria a lei 10.639/06. Segundo as autoras “a iniciativa da 

Deputada em propor a obrigatoriedade da inclusão da temática história afro-brasileira no currículo 
oficial da rede de ensino parece incoerente se considerarmos que em outras oportunidades, atuando 
como relatora na Comissões de Educação, Cultura e Desporto - CECD ela rejeitou projetos da 

mesma natureza lançando mão de obstáculos da legislação educacional para impedir a introdução de 
novas disciplinas no currículo.” (XAVIER E DORNELLES,  2009, p. 7) 



48 

 

 

 

Neste processo de conclusão da tramitação da Lei, alguns pontos referentes 

a postura dos parlamentares em relação a esta pauta chamam a atenção, sendo 

inclusive caracterizados pelas autoras como inquietações, sendo um deles o fato de 

que ocorreu uma espécie de:  

 

[...] inexistência de disputas ou debate político em torno da temática na 

tramitação da lei no Congresso Nacional. Mesmo considerando que a partir 
da década de 1990 o movimento negro ampliou seu espaço de diálogo com 
o Governo Federal, não se pode crer na existência de um consenso entre 

os parlamentares em torno das ações afirmativas. Haja vista o recente 
debate em torno do projeto de cotas para estudantes negros nas 
universidades, que divide opiniões e provoca intensa disputa entre 

parlamentares favoráveis e contrários ao projeto. (XAVIER; DORNELLES, 
2009, p. 9). 

 

 Outro ponto, também relativo ao posicionamento dos parlamentares elencado 

pelas autoras como uma inquietação foi a:   

 

[...] substancial presença de assinaturas de deputados que não possuem 
em sua trajetória política nenhum vínculo com o debate das questões e 
princípios defendidos pela Lei 10.639. O perfil político e parlamentar 

daqueles que votaram favoravelmente à lei deixa a impressão de que 
predominou na sua aprovação uma concepção bastante comum na cultura 
da política brasileira: a ideia de tratar-se de uma lei inócua. Na linguagem 

popular, “uma lei que não pega”. (XAVIER; DORNELLES, 2009, p. 9). 
 
 

Tais acontecimentos podem ser entendidos como uma amostra consistente 

da recepção que futuramente a lei teria por parte dos responsáveis pelo seu 

cumprimento na prática. Podemos considerar que os desafios e dificuldades que a 

efetivação da lei enfrentou e ainda enfrenta atualmente estão relacionados à difusão 

e crença de ideias que implicam em minimizar e anular a sua importância e 

legitimidade, ilustradas pelas posturas anteriormente descritas.  

Após este processo de tramitação, em 2003 a lei 10.639 é aprovada e 

promulgada pelo recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alterando a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 através da inclusão do artigo 

26 A16, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e 

afro-brasileira no ensino fundamental e no ensino médio de todas as redes de 

                                                 
16 O artigo 26 A da LDBN foi novamente modificado pela Lei nº 11.645/08. Esta lei determina que em 
estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório 

o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena (GOMES, 2017).        
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educação básica no país e do artigo 79 B, que determina que deverá ser inserido no 

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

(BRASIL, 2003).  

Foi criada, ainda em 2003 a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial - SEPPIR, com o objetivo de criar diretrizes e políticas de 

reparação dos danos causados pelos efeitos da discriminação racial. De acordo com 

Gomes (2017, p. 34) a criação da SEPPIR é um exemplo de “mudança interna na 

estrutura do estado”, reflexo das reivindicações do movimento negro e 

fundamentada na “ressignificação e politização” da raça. 

Com a promulgação da Lei 10.639/03, foi necessária a criação de um 

documento que regulamentasse a alteração por ela trazida à Lei 9.394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para cumprir este objetivo, a professora 

Dra. Petronilha17 Beatriz Gonçalves e Silva foi incumbida da responsabilidade pela 

elaboração do parecer, resultando nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, publicado em 2004. O parecer também visa:  

 

[...] cumprir o estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 
210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 
26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, 
assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a 
nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura 

nacional a todos brasileiros.(BRASIL, 2004, p. 9). 
 
 

 Pereira (2016) assinala que a atuação de Petronilha como relatora do 

documento é fruto da articulação do movimento negro, que foi o responsável por 

indicar a professora, mulher negra, a ocupar uma vaga no Conselho Nacional de 

Educação – CNE. Graças a esta posição estratégica, Petronilha colaborou de forma 

determinante com os processos de implementação da Lei 10.639/03 (PEREIRA, 

                                                 
17 A professora Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva são detentoras de uma carreira marcada 

por uma vasta produção científica, e pelo recebimento de expressivas homenagens, devido a sua 
contribuição para sociedade, através do serviço público, por sua relação com a discussão acerca da 
temática afro-brasileira, da luta pelos direitos da população negra e do combate às desigualdades 

causadas pela discriminação racial. De acordo com seu currículo cadastrado na plataforma Lattes, é 
Professora Emérita da Universidade Federal de São Carlos, além de atuar como Professora Titular 
sênior em Ensino- Aprendizagem - Relações Étnico-Raciais na UFSCar na condição de professora 

sênior.  
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2016). Como indica o autor, as considerações iniciais do documento reconhecem a 

influência do movimento negro na criação desta política afirmativa: 

 

O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da 

educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de 
políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de 
reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, 

de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, 
antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo 
e as discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta 

perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação 
de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu 
pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, 

descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção 
de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos 
garantidos e sua identidade valorizada. (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Os grupos políticos que ascenderam ao poder, especialmente na esfera 

Federal, a partir de 2003 atuaram como catalisadores responsáveis pelo 

cumprimento destas reivindicações empreendidas pelo movimento negro. É 

importante observar que tais grupos propõem e defendem um projeto de governo 

que se alinha aos princípios ideológicos caracterizados como pertencentes a um 

campo democrático popular18, comprometido com a promoção da justiça social e da 

igualdade racial. É possível reconhecer que os governos de Luiz Inácio Lula da Silva 

entre 2003 e 2010 de e Dilma Rousseff pelo Partido dos Trabalhadores (PT) entre 

2011 e 201619 foram responsáveis pelos maiores avanços antirracistas e em prol da 

justiça e bem estar social para a população negra em nível de promoção de políticas 

públicas, e para a democracia no país. 

 

[...]com desafios e limites, o Partido dos Trabalhadores (PT) tentou cumprir 

o acordo estabelecido com o Movimento Negro e os demais movimentos 
sociais de transformar algumas de suas reivindicações, frutos da luta por 
emancipação sociorracial, em políticas de estado. (GOMES, 2017, p. 19). 

 
 

A autora ainda defende que:  

 

                                                 
18 Sobre este termo, Oliveira (2004, p.1) explica que: “O arranjo de forças sociais e políticas que daí 
resultou (a partir de organizações sindicais renovadas, processos de reorganização partidária, 
constituição de novas organizações populares e formas diversas de movimentos sociais etc.) 

conformou o que ficou conhecido como um campo democrático e popular”. 
19  Dilma Rousseff foi deposta do cargo de Presidente da República em 31 de agosto de 2016, por 
meio de um polêmico processo de impeachment, considerado por pesquisadores como Gomes 

(2017) e Santos (2018) como um golpe de estado, uma vez que o crime de responsabilidade fiscal 
pelo qual a presidente foi acusada não foi comprovado.  
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É fato que de 2003 a 2016, enquanto tivemos um governo democrático 

popular, em nível federal, várias mudanças positivas aconteceram no país. 
Vivenciamos no Brasil a implementação de políticas sociais, de ações 
afirmativas, de combate à fome e à pobreza que possibilitaram 

transformações significativas na situação socioeconômica da população, 
principalmente para a classe trabalhadora e, dentre esta, para a população 
negra. (GOMES, 2017, p. 113). 

 

Corroborando com esta assertiva, Santos (2018) ainda defende que:  

 

Com raríssimas exceções, ao longo da história do Brasil, o ‘alimento 
intelectual’ sempre foi negado à população negra. [...] a partir de meados do 
segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, teve início 

um período de discussões e debates em torno da necessidade de medidas 
de ação afirmativa destinadas a reparar a situação de exclusão 
experienciada pela população negra nas instituições de educação básica, 

como também a criação de medidas com fins de superar a baixa 
representatividade desse segmento social, principalmente nas 
universidades públicas. Medidas estas que tiveram maior inflexão ao longo 

dos dois mandatos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff. (SANTOS, 2018, p. 28). 
 

 Peixoto (2017) atribui a aprovação da lei 10.639/03 pelo então presidente Lula 

uma forte demonstração do compromisso deste projeto político com as questões 

sociais e raciais: 

A citada Lei foi uma das primeiras normas sancionadas pelo recém 
empossado presidente Lula, com forte base de apoio popular. Ao oferecer à 

Nação esse dispositivo legal, a menos de dez dias no exercício do cargo, 
Lula deu mostras explícitas do que seria o compromisso do seu governo 
com o segmento majoritário da população brasileira, insistentemente tratada 

como minoria. Mesmo os negros (pretos e pardos) representando 50,7% 
(CENSO, 2010) da população, esses afro-brasileiros não viam refletidas nos 
currículos a sua história e cultura. (PEIXOTO, 2017, p. 22). 

 

Outras iniciativas empreendidas pelo estado, sob a gestão de grupos 

pertencentes a um campo democrático popular, no plano educacional são 

mencionadas por Gomes (2017) como respostas a reivindicações tensionadas pelo 

movimento negro, sendo elas:  

 

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em 2009, a inserção da questão 
étnico-racial, entre as outras expressões da diversidade no documento final 

da Conferência Nacional da Educação Básica (Coneb) em 2008, e da 
Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010 e 2014; a inserção, 
mesmo de forma transversal e dispersa, da questão étnico-racial e 

quilombola nas estratégias do projeto do Plano Nacional de Educação 
(PNE); A Lei Federal 12.228 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade 
Racial; a aprovação do princípio constitucional da ação afirmativa pelo 

Supremo Tribunal Federal [...] a sanção [...] da lei 12.711 de 29 de agosto 
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de 2012, que dispõe sobre cotas sociais e raciais para ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de Nível 
Médio ; a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Escolar Quilombola [...] pelo Conselho Nacional de Educação (CNE); e a 

sanção da Lei 12.990 de 9 de junho de 2014, que reserva aos negros 20% 
das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, 

das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista controladas pela União. (GOMES, 2017, p. 
37). 

 

Como emblemática vitória do Movimento Social Negro através de articulação 

com a máquina pública, a aprovação da Lei 10.639/03 foi um marco histórico e 

inquestionável avanço em relação as políticas de ação afirmativa principalmente 

para a população negra Brasileira. No entanto a efetiva implementação da lei, que 

sempre lidou com limitações, enfrenta atualmente entraves e desafios ainda mais 

severos para ser devidamente cumprida. 

 

 1.5 A expressividade da cultura negra e dos representantes do movimento 

negro em Ponte Nova 

 

Como já mencionado anteriormente, Ponte Nova, assim como tantas cidades 

brasileiras esteve inserida no sistema escravocrata vigente ao longo do período 

colonial e imperial do Brasil. Acerca destes períodos, existem poucos estudos que 

descrevem e/ou analisam seus aspectos econômicos, sociais e/ou culturais. Antônio 

Brant Ribeiro Filho (1993) é um dos poucos autores que se debruçou a retratar e 

descrever tais aspectos destes períodos históricos de Ponte Nova. Ribeiro Filho, 

(1993) partindo de um ponto de vista conservador, retrata este período afirmando 

que, de maneira geral, em Minas Gerais, e mais especificamente em Ponte Nova, o 

sistema escravocrata teria sido provavelmente mais “ameno” comparado ao resto do 

país, em função da forte influência da igreja, que apesar de ser contra o sistema, 

não confrontava diretamente o Estado com a oposição. Segundo o autor, em Ponte 

Nova o movimento abolicionista já era atuante anos antes da abolição da escravidão 

ser oficialmente proclamada, uma vez que a economia começava a depender 

fortemente dos avanços tecnológicos que exigiam uma forma de mão de obra cada 

vez mais especializada para operar novos instrumentos. Como os proprietários das 

pessoas escravizadas não estavam mais dispostos a arcar com os altos custos em 

inspecioná-los e controlá-los terminaram por não oferecer resistência à corrente 
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abolicionista que tomava conta da região. Ribeiro Filho (1993) indica que em Ponte 

Nova, os escravizados foram libertos antes mesmo da proclamação da Lei Áurea, e 

graças à ausência da preocupação dos abolicionistas com o posterior destino dos 

escravos, os mesmos foram entregues à sociedade desprovidos de qualquer 

iniciativa que os verdadeiramente integrasse. O autor afirma que:  

A Lei Áurea lançou no mercado grande quantidade de libertos, sem 

especialização profissional, sem riquezas, sem organização e totalmente 
sem opção. Só restou ao escravo a simples condição de assalariado, e mal 
remunerado empregou-se nas ricas fazendas e nos maiores comércios. 

(RIBEIRO FILHO, 1993, p. 125). 

 

  

Em relação ao processo da abolição da escravização permitida por lei em 

Ponte Nova, Ribeiro Filho (1993) abarca em sua análise uma perspectiva histórica 

caracterizada por uma descrição que parte de um viés que atribui protagonismo aos 

senhores de engenho e fazendeiros brancos e relega aos negros (as) a condição de 

apenas objetos dos atos justos e progressistas de seus senhores. Este viés contribui 

para a relativização das injustiças advindas da inferiorização racial construída neste 

período, que, mesmo que em diferente configuração, perduram até a 

contemporaneidade, reforçando estereótipos racistas. Tal relativização opera 

fomentando uma ideia de benevolência dos senhores de escravos, minimizando o 

caráter desumanizante e cruel daquele regime, e produzindo uma ideia de 

passividade da população negra escravizada, impedindo que ela seja contemplada 

como protagonista dos seus processos de resistência, através das próprias lutas. 

  Por corresponderem à parcela do Brasil que participou ativamente da 

diáspora africana, território e sociedade de Ponte Nova possuem profundas raízes 

ligadas a história africana e afro-brasileira. No que tange a representatividade racial, 

pudemos observar no gráfico 1 da página 23 a expressividade da população que se 

declara preta e parda do município, totaliza 63%, que é um valor superior a metade 

da população (CENSO 2010, IBGE). Somada a este percentual expressivo, temos a 

percepção da existência destas raízes sendo possibilitada pela observação de uma 

forte presença de diversas manifestações culturais na cidade, que caracterizam a 

cultura afro-brasileira do município e estão diretamente vinculadas ao surgimento e 

atuação do movimento negro organizado da cidade.  

No âmbito político e institucional o movimento e a cultura negra em Ponte 

Nova conquistam um importante avanço com a sanção da Lei Municipal n° 
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2.400/2005, em 22 de março de 2005, e a Lei Municipal n° 2.821/2005, em 12 de 

maio de 2005, ambas regendo as políticas de promoção da igualdade racial no 

município. A Lei 2.821/2005 dispõe sobre as ações em diversos campos que 

deverão ser efetivadas através de políticas públicas oriundas dos principais órgãos 

administrativos do município voltadas a população negra, alvo da discriminação 

racial. É criado no artigo 3° da Lei o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial de Ponte Nova – COMPIR, que de acordo com seu texto é um “Órgão 

deliberativo, normativo e fiscalizador das políticas que visem a defesa dos interesses 

da comunidade negra e aquelas menos favorecidas ou discriminadas” (Prefeitura 

Municipal de Ponte Nova, 2015, p.1).  

O COMPIR foi inicialmente vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, de acordo com o texto da Lei 2.400/2005. Entretanto, o texto da Lei 

2.821/2005 rompe este vínculo, atrelando o COMPIR à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo. Em agosto de 2014, foi sancionada a Lei Municipal nº 3.897/2014 

que altera o artigo 4° da Lei Municipal nº 2.821/2005, que dispõe sobre a relação de 

componentes do COMPIR. De acordo com Lei 2.821/2005, o COMPIR deverá ser 

composto pelo Poder Público do Município e pela Sociedade Civil. Cabe ao prefeito 

indicar seis representantes da Administração Pública do Município, integrantes das 

Secretárias Municipais de: Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Juventude; 

Assistência Social e Habitação; Educação; e por fim Sistema Estadual de Defesa 

Social. A sociedade civil deve ser representada por seis integrantes do Movimento 

Negro Organizado, eleitos através de assembleia e vinculados à entidades da 

religiosidade de matriz africana; grupos de congado; grupos de capoeira; entidades 

de promoção cultural, econômica ou social e de denúncia e combate à discriminação 

e ao racismo. Em 2018, o COMPIR era presidido pela presidente do grupo Ganga 

Zumba, fato que em conjunto com a expressiva representatividade de integrantes do 

movimento evidenciam a sua influência na criação e atuação do Conselho. O setor 

educacional está, portanto, representado no COMPIR por um membro da SEMED e 

por um membro da 33ª Superintendência Regional de Ensino, que deve ser indicado 

por sua diretora. 

Acerca das manifestações culturais, podemos citar a Associação Quilombola 

Herdeiros do Banzo da Irmandade Bantu, cujas atividades se iniciaram três anos 

antes da data oficial de fundação, em 2006 (AMARAL; COSTA, 2019). A associação 
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é um espaço voltado a promoção e valorização da cultura negra pontenovense. Está 

localizada no Bairro de Fátima, local onde também está localizado o Grupo Afro 

Ganga Zumba20, e de acordo com Amaral e Costa (2019, p. 139) surgiu a partir da 

“dissidência” Ganga Zumba, que iniciaram a associação. No entanto de acordo com 

os autores, atualmente ambos os coletivos continuaram a realizar parcerias. Suas 

atividades buscam a reconstrução e a valorização da história e da cultura afro-

brasileira. Em agosto de 2009 a associação foi declarada como Utilidade Pública 

Municipal pela Câmara Municipal de Ponte Nova através do Projeto de Lei Nº 

17/2009 (AMARAL; COSTA, 2019). 

A associação incentiva e promove danças, atividade de percussão, produção 

artesanal e estudos da temática étnico-racial, com o apoio de membros da 

comunidade. Através dessas atividades a associação demonstra ter sido 

notadamente responsável na promoção de importante impacto social e cultural para 

a comunidade como afirmam Amaral e Costa (2019, p.139) “as ações realizadas 

pelo grupo também compreendiam o resgate de sua ancestralidade a partir da arte e 

de oficinas que trabalham as temáticas étnico-raciais”. 

 Outras expressões da cultura negra em Ponte Nova são: o grupo de danças 

Zimbabuwe, e na capoeira o Grupo União e Grupo Senzala – que estabelece 

parceria com o maior representante do movimento negro da cidade, o Grupo Afro 

Ganga Zumba. 

Em Ponte Nova também viveu um dos mais importantes nomes para o 

Congado21 e o movimento negro na cidade: Maria Teodora da Silva, a Mãe 

Quininha. Nascida em 13 de janeiro de 1927, foi nomeada a primeira “Mestre dos 

Saberes e Fazeres de Ponte Nova” graças a sua relação com o Congado União 

Nossa Senhora do Rosário. Como líder da manifestação, conquistou o posto de 

personalidade de maior representação do Congado em Ponte Nova. Belico (2018) 

expõe através de entrevistas informais concedidas por membros do Grupo Afro 

                                                 
20 O Grupo Afro Ganga Zumba é uma instituição do Movimento Negro com atuação ativa no 
município, como será observado no capítulo 4, com a análise dos questionários e entrevistas 

realizados com os professores da Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova.  
21 Considerado um “[...] bem intangível no patrimônio cultural brasileiro e mineiro” (BRETTAS E 
FROTA, 2012, p. 33) o Congado é uma manifestação religiosa e cultural afro-brasileira consistida por 

um “ritual e simbólico bastante complexo, pois envolve ritos variados, danças, cânticos, toques de 
tambores, coroação de reis e outros ritos, que representam símbolos carregados de significados e 
valores para os seus participantes.” (BRETTAS ; FROTA, 2012, p. 38). Por suas características e 

forma de constituição, esta manifestação pode ser considerada como uma forma de resistência e 
preservação da cultura negra. 
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Ganga - Zumba, Dona Quininha como uma mulher que se destacou na comunidade, 

constituindo seu protagonismo negro, e com sua força, levou o congado adiante em 

meio as adversidades que enfrentou ao longo de sua trajetória. 

Em 26 de maio de 2015, o prefeito da cidade Paulo Augusto Malta Moreira 

decretou luto oficial de três dias em ocasião do falecimento de Dona Quininha. De 

acordo com o portal independente de notícias Ponte Nova Online, o prefeito assim 

expressou, em rede social, sua homenagem a Dona Quininha: 

 

“Dona Quininha representa uma história de resistência, de protagonismo, de 

vivência na luta pela igualdade racial e de uma sabedoria imensurável. Sua 
vida foi marcada pela dignidade, respeito, tenacidade, altivez e sobretudo, 
de uma capacidade incrível de mobilização da sua comunidade em torno da 

valorização da cultura afro. Deixa uma legião de herdeiros, de sabedoria 
popular e carinho extremo com todos e todas. Nossa missão agora é reviver 
sua vida todos os dias em todos os cantos da cidade, de forma que seu 

exemplo sejam nossa referência e no nosso Norte em busca de dias 
melhores sempre. Decretarei luto oficial. Presto minha solidariedade e meus 
sentimentos aos familiares e aos amigos e amigas. Bairro de Fátima e São 

Pedro estão de luto”  

 

O mesmo portal de notícias ainda divulgou a nota emitida por Emerson de 

Paula, Secretário de Cultura de Ponte Nova:  

 

“Recebo a notícia do falecimento de D. Quininha, nossa representante 

maior do Congado Pontenovense referenciada como Mestre do Saber e 
Fazer de Ponte Nova. Mais uma perda na representação da cultura afro 
pontenovense. Siga em paz guerreira, tivemos a oportunidade de realizar 

várias ações e encontros contigo. Axé!”  

 

  O ato refletiu o respeito e reconhecimento pela gestão pública da importância 

da representatividade de Dona Quininha e do congado para a comunidade.  

Uma forte representação do passado escravocrata de Ponte Nova, que 

proporciona uma reconhecida ligação entre passado e presente é o cemitério dos 

escravos. Tombado como patrimônio cultural pela Prefeitura Municipal de Ponte 

Nova-MG, o cemitério dos escravos fora construído pelos mesmos, uma vez que não 

podiam ser enterrados junto aos brancos, de acordo com Vidal (2016). O cemitério 

está situado na antiga Fazenda do Pontal, localizada no bairro de Zona Rural Pontal. 

A construção, constituída por muro e um altar, é marcada pela ausência de lápides 

ou demais aparatos de identificação e é visitada anualmente, sobretudo na ocasião 

do dia de finados, data marcada pela celebração de missas e momentos de reflexão. 
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Segundo Vidal (2016) não é possível precisar a data exata da construção do 

cemitério, mas de acordo com o site “Portal 22  do Patrimônio Cultural de Ponte 

Nova” o local possui mais de duzentos anos. 

No município situa-se o anteriormente mencionado Bairro de Fátima ou 

Comunidade de Fátima, que é reconhecido como território quilombola de acordo 

com Amaral e Costa (2019). A comunidade de Fátima pertence a uma região 

conhecida tradicionalmente e popularmente como morro do sapé. Esta região 

também engloba os bairros São Pedro e Nova Horizonte. Estes bairros estão 

localizados em uma área que apresenta forte vulnerabilidade socioeconômica, e é 

alvo de um forte estigma social, relacionado a violência e a pobreza, que promove a 

marginalização da maioria de seus habitantes. Ao analisar a relação entre a 

construção da identidade cultural e o surgimento de lideranças na comunidade 

quilombola de Fátima, Belico (2018) afirma que:  

 

A comunidade de Fátima apresenta uma organização social específica, 
relacionada à diferença cultural. Nesse contexto, a maioria dos moradores 
são negros e descendentes de africanos escravizados, compartilham 

práticas culturais e religiosas de matriz africana, a memória da escravidão 
através da oralidade, o sentimento de pertencimento a um grupo, além da 
resistência relacionada às desigualdades sociais. Ao serem nomeados 

como “quilombolas de Fátima”, estabeleceu-se uma “classificação” que 
distinguia dos de “fora”. Logo, o elemento que norteia a distinção deste 
grupo, está ligado ao lugar de onde advêm aquelas pessoas. (BELICO,  

2018, p. 29). 
 

Fundado em 1988, ano que marca o centenário da abolição da escravidão no 

Brasil, no Bairro de Fátima, o Grupo Afro Ganga Zumba, pode ser considerado como 

a manifestação mais expressiva e reconhecida da cultura negra na cidade por ser “o 

primeiro movimento negro organizado a surgir em Ponte Nova [...]” (BELICO, 2018, 

p. 39). Tal manifestação enquadra-se na caracterização de movimento negro 

defendida por Gomes (2017) principalmente no que tange ao fato de estar inserida 

em um contexto que a torna instrumento de auto afirmação que valoriza e reconhece 

o pertencimento negro e negra, antagoniza a discriminação racial e influencia as 

políticas públicas do município. Cabe ressaltar que neste mesmo período histórico 

que compreende os primórdios do Grupo Afro Ganga Zumba, as manifestações do 

                                                 
22 De acordo com o informativo eletrônico disponibilizado pelo site ipatrimônio.org, o tombamento do 
Cemitério dos Escravos foi justificado pela Prefeitura “por sua importância cultural para a cidade” por 

meio do decreto municipal n° 3.473 em 13 de maio de 1999; além dos decretos n° 6.565/2008 e n° 
10.069/2015. 
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movimento negro em esfera nacional recebiam maior engajamento e ganhavam 

mais força, resultando em uma enérgica retomada da luta de seus integrantes. 

De acordo com Belico (2018), o Grupo Afro Ganga Zumba foi criado após o 

surgimento da necessidade de um espaço para a discussão sobre questões étnico 

raciais na cidade, após uma bem sucedida apresentação de dança temática de 

alguns representantes da comunidade de Fátima. A apresentação foi organizada e 

executada com o objetivo de protestar contra a discriminação racial e promover o 

protagonismo positivo da população negra. A apresentação fez parte de um evento 

promovido pela campanha da fraternidade daquele ano, que tinha como tema “A 

Fraternidade e o Negro, no centenário da abolição da escravatura”. O nome do 

grupo, é uma homenagem ao primeiro líder do Quilombo dos Palmares, Ganga 

Zumba23.  

Belico (2018) aponta que em 2007 a comunidade se autorreconhece como 

remanescente de quilombo, um dos requisitos necessários para a concessão da 

certidões de autorreconhecimento das comunidades quilombolas. Realizado pelo 

Centro de Referência da Cultura Negra de Juiz de Fora – CERNE, o estudo que 

atestou o reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo 

possibilitou que a mesma recebesse “[...] o certificado da Diretoria de Proteção ao 

Patrimônio Afro-Brasileiro, Fundação Cultural Palmares e Secretaria Nacional de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR” (BELICO, 2018, p. 43). Este 

reconhecimento agregou para a comunidade mais assistência, visibilidade, e o 

aumento da autoestima gerada pelas origens étnicas e sociais (BELICO, 2018). 

 

                                                 
23 “A Associação traz em seu nome a homenagem ao primeiro grande líder conhecido do Quilombo 
dos Palmares, tio de Zumbi, segundo o Portal São Francisco (2017), Ganga Zumba teve grande 

importância nas estratégias de resistência do Quilombo de Palmares e ficou conhecido por assinar 
junto ao governo de Pernambuco um tratado de paz, o que mais tarde seria julgado por alguns como 
uma forte traição do líder. A afirmação do grupo enquanto entidade promotora e defensora dos 

direitos Afro-brasileiros está ainda em sua bandeira. A mesma é composta pelas letras G e Z, que 
simbolizam Ganga Zumba. As cores vermelha e preta representam o sangue e o povo negro e a cor 
verde as florestas tropicais da África. O escudo simboliza a defesa, a cruz o sacrifício e, por fim, a 

tabaca representa o instrumento musical que remete a cultura de seus ancestrais. ” (AMARAL; 
COSTA, 2019, p. 138). 
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FONTE: VIDAL, Janice E. Certidão de Autodefinição - Fundação Cultural Palmares. Tempo de folia: 

um estudo do carnaval em Ponte Nova- MG na primeira metade do século XX. VIÇOSA. 2019, p. 
68. 
 

De acordo com Belico (2018) a sede do Ganga Zumba também fornece 

espaço para a oferta de aulas de capoeira em parceria com os mestres do Grupo 

Senzala de Capoeira, que atua em Ponte Nova e região. Ademais, atua no município 

e em cidades vizinhas o Grupo de Capoeira União. A autora conclui que “Resistente 

 Figura 2 : Certidão de Autodefinição- Fundação Cultural Palmares 
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há trinta anos, o Grupo Afro Ganga Zumba desenvolve um trabalho em prol da 

valorização da cultura afro-brasileira.” (BELICO, 2018, p. 46) 

Sobre a importância cultural, social e histórica do grupo Ganga Zumba e 

grupo Herdeiros do Banzo, Amaral e Costa (2019, p. 137) avaliam que “ambos 

carregam em sua origem o resgate cultural de seus ancestrais, desenvolvendo 

atividades voltadas à questão racial, contribuindo para trazer à tona os problemas de 

discriminação existentes na sociedade.” 

Em função desta acentuada presença da cultura negra em Ponte Nova, 

alguns autores debruçaram-se em investigações que envolviam a temática. Silvana 

Peixoto (2017), ao escrever a dissertação intitulada “A formação continuada de 

professores para a educação das relações étnico-raciais na modalidade a distância: 

a experiência do curso UNIAFRO/UFOP” justifica a escolha do município de Ponte 

Nova por identificar uma forte atuação do Movimento Negro da cidade, bem como a 

participação ativa do COMPIR no tratamento da temática étnico-racial no município 

ao longo dos anos. A autora amplamente citada neste capítulo Marynara Belico 

(2018) investigou como as atuais lideranças do movimento negro representado pelo 

Grupo Afro Ganga Zumba constroem suas identidades e reconhecem seu 

pertencimento racial em sua monografia, intitulada “Memória, identidade e 

reconhecimento: um estudo sobre o processo de construção identitária de lideranças 

da comunidade quilombola de Fátima, Ponte Nova/MG”. Ainda acerca das 

lideranças envolvidas com o Grupo Afro Ganga Zumba e com Associação 

Quilombola Herdeiros do Banzo da Irmandade Bantu, os autores Alvino de Souza 

Amaral e Bianca Aparecida Lima Costa (2019) investigaram a relação entre 

emancipação e empoderamento feminino das lideranças negras destes territórios 

quilombolas através da “economia solidária”, gerando o artigo intitulado “Quilombo, 

Cantos e Tambores: As Mulheres nos Grupos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo 

– Ponte Nova /MG”. 

  Janice Estarlino Vidal (2016, 2019) investiga a resistência da população 

negra, a partir do período escravocrata, e que permanece até os tempos mais 

recentes, através da relação com as representações culturais, mais especificamente 

o gênero musical batizado como samba 24 e sua ligação com a escola conhecida 

                                                 
24 Vidal (2016) aponta na musicalidade uma das principais formas de resistência da população negra, 
uma vez que ritmos musicais, como o samba envolvem fortes características africanas, demonstrando 
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como Academia de Samba do Bairro de Fátima, na periferia de Ponte Nova, e com o 

carnaval, gerando a monografia intitulada “ O território do samba em Ponte Nova 

/MG: marca da resistência de um passado escravocrata”. Desta pesquisa surgem 

novas indagações e autora se debruça em uma nova investigação em Ponte Nova, 

que gera a dissertação “Tempo de folia: um estudo do carnaval em Ponte Nova- MG 

na primeira metade do século XX”. Neste trabalho, Vidal (2019) dedicou-se a 

pesquisar sobre o carnaval e a sua relação com a população negra de Ponte Nova, 

ao longo do século XX. Através da análise de registros jornalísticos históricos ela 

demonstra como a população negra, recentemente egressa do regime escravocrata 

era alvo da discriminação racial e social pelas elites, mais especificamente em 

função de seus costumes na maneira de brincar o carnaval. A autora corrobora com 

a afirmação de que a cultura afro-brasileira e a população negra pontenovense (e de 

qualquer outra localidade) enfrenta a discriminação racial historicamente, 

mencionando que: 

 

 [...]até terem sua cultura musical reconhecida, negros e negras tiveram que 

lidar com a inferiorização em diversos campos, como o econômico, social e 
cultural, pois, conforme é sabido, o preconceito era direcionado a tudo que 
tivesse vínculo com a pessoa negra. (VIDAL, 2019, p. 94). 

 

 Este reconhecimento citado, assim como as outras conquistas da população 

negra, não foram concedidos de maneira espontânea, demonstrando, portanto, mais 

um momento de resistência e luta. 

Já nas pesquisas envolvendo a temática étnico-racial no âmbito educacional, 

Carvalho e Gois (2018) investigaram como os professores de uma escola estadual 

da região central de Ponte Nova se relacionam com esta temática. Através da 

aplicação de questionários, os autores puderam identificar que a maioria dos 

docentes das áreas de ciências, inglês, educação física e matemática afirmam não 

encontrar menção à temática étnico-racial nos Conteúdos Básicos Curriculares de 

Minas Gerais – CBC. Até aquele momento, o CBC operava como o referencial 

básico, disponibilizado pelo poder público do estado objetivando a promoção de 

orientação acerca de quais conteúdos deveriam ser priorizados nos sistemas de 

ensino da educação básica. Os autores concluem que apesar da temática não ser 

                                                                                                                                                         
a persistência da população negra em não abandonar sua cultura, lutando pela conservação de suas 
raízes. 
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completamente desconhecida pelos docentes, é baixa a busca individual para o seu 

aprofundamento, e igualmente deficiente a divulgação de cursos de especialização 

que englobem a relações étnico-raciais. 

Silva e Vieira (2018) também investigaram aspectos da abordagem da lei 

10.639/03 por professores de quatro escolas públicas de Ponte Nova, sendo apenas 

uma delas pertencente à rede municipal de ensino. Os autores, através de 

questionários e conversas informais com os professores das diversas áreas do 

conhecimento identificaram a ausência do reconhecimento do racismo estrutural no 

ambiente escolar, conhecimento deficiente da lei e suas diretrizes, e a escassez de 

práticas que abordem a temática de forma consistente e além dos domínios das 

ciências humanas. 25 

Dessa forma, podemos perceber e compreender, em nível nacional, o papel 

gradual, progressivo e decisivo das lutas travadas pelo movimento negro na 

construção, tramitação e aprovação da Lei 10.639/03. Em nível municipal, este 

capítulo nos direciona a identificar Ponte Nova como um município fortemente 

permeado pelas intensas e representativas manifestações da cultura negra e  indica 

a necessidade de que a gestão educacional do município dedique um olhar especial 

as questões englobadas pela discussão étnico-racial e se debruce a reconhecer, 

incentivar e articular de forma ativa tais manifestações culturais tão ricas e 

propulsoras da valorização da cultura e história afro-brasileira e africana com o 

sistema educacional que compõe a rede municipal de ensino de Ponte Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 As investigações conduzidas por Carvalho e Gois (2018) e Silva e Viera (2018) foram apresentadas 
em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) exigidas como requisito para a aprovação no Curso de 
Especialização UNIAFRO, fruto das ações do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas da 

Universidade Federal de Ouro Preto – NEABI / UFOP. Junto a outros trabalhos, compõem o livro 
Práticas pedagógicas na promoção da igualdade racial.  
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2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 2.1 Planos Nacionais e Municipais de Educação – uma análise sob a 

perspectiva do compromisso à inclusão e viabilização do cumprimento da Lei 

10.639/03. 

 

Por caracterizarem os dispositivos legais que norteiam a educação no 

município, determinamos como objeto de análise os planos nacionais e municipais 

de educação. Para a análise do nível de implementação da lei 10.639/03 em Ponte 

Nova a partir dos documentos PNE 2014 - 2024, PDME 2006 – 2015 / 2015 - 2025 

empregaremos os conceitos de implantação e implementação descritos por Gomes 

(2012) em sua pesquisa “Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-

Raciais na Escola na Perspectiva da Lei n.º 10.639/03” de 2012.  Para Gomes 

(2012), as políticas públicas passam inicialmente por uma fase de implantação, 

caracterizada pela apresentação da política a sociedade e construção dos 

dispositivos que irão regulamenta-la. Segundo a autora:  

 

O início de toda e qualquer política pública atravessa um momento 
inaugural, uma etapa de apresentação de uma perspectiva que se abre à 
sociedade, denominado implantação. Em geral, nessa fase, a 

regulamentação do que está proposto pela política ou pela legislação dela 
decorrente ainda se encontra em debate e dependente da análise das 
condições que dificultam ou facilitam essa fundação – identificação dos 

recursos necessários, parcerias na sociedade civil, posicionamentos 
políticos sobre o tema, identificação de tensões. (GOMES, 2012, p. 26). 
 

O processo de implementação por sua vez é caracterizado como sendo: 

 

Decorrente dessa etapa inaugural é a capacidade de implementação da 
política, da execução de um plano, programa ou projeto que leve à sua 

prática por meio de providências concretas. Ao distinguir esses dois 
momentos não se pretende realizar uma passagem estanque e linear entre 
a implantação e a implementação. São momentos interdependentes, que, 

conforme a concepção da legislação em questão, podem se dar como 
movimentos contínuos. À medida que se apresentam as tensões da 
implantação, se estabelece um conjunto de ações articuladas para a 

implementação, em resposta aos problemas identificados (GOMES, 2012, 
p. 26 - 27). 
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Para a análise do nível de implementação da lei 10.639/03 em Ponte Nova 

serão utilizadas como referência as metas presentes no Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que 

objetiva atuar como um “documento pedagógico com o intuito de orientar e balizar 

os sistemas de ensino e as instituições correlatas na implementação das Leis 

10639/2003 e 11645/2008” (BRASIL, 2009, p. 12). Averiguar se, e como, as metas 

do Plano Nacional de Implementação têm sido contempladas pelo novo PNE 2014 - 

2024 e pelo PDME 2015 - 2025 nos permite inferir se o texto que compõe o plano 

municipal de educação indica um alto, médio ou baixo nível de implementação da 

Lei 10.639/03 pela gestão pública em Ponte Nova. 

   Quando a lei 10.639 foi promulgada em de 9 de janeiro de 2003 e 

estabeleceu a obrigatoriedade da inclusão da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira” na Rede de Ensino, a gestão municipal pontenovense era ocupada por 

um representante filiado ao Partido Social Democrático Brasileiro - PSDB. Do 

término deste mandato aos dias atuais, a administração do município foi comandada 

por quatro gestões pertencentes aos grupos políticos: Partido Socialista Brasileiro - 

PSB nas gestões 2005 - 2008 e 2016 – 2020; Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na 

gestão 2009 - 2012 e Partido dos Trabalhadores - PT na gestão 2013 - 2016. 

 Em fevereiro de 2006, foi instituído o Plano Decenal Municipal de Educação – 

PDME que permaneceu em vigor entre 2006 e 2015, de acordo com a Lei nº 

2.905/2006 após ser sancionado pelo prefeito Luiz Eustáquio Linhares (PSB). Em 

2013, Paulo Augusto Malta Moreira (PT), assumiu a gestão da cidade como prefeito, 

e aprovou em junho de 2015 a Lei Municipal nº 3.977/2015 que institui o atual Plano 

Decenal Municipal de Educação – PDME, que deverá permanecer em vigência entre 

2015 e 2025. Por ser firmado como um Plano de Estado, o PDME abrange também 

as escolas da rede estadual de ensino. Ambos os planos contam com uma 

detalhada caracterização geral e educacional do município, bem como a inclusão de 

fatos e aspectos históricos. 

Tanto o PDME 2006 - 2015, quanto o PDME  2015 – 2025 são frutos da 

mobilização da gestão pública, no intento a atender as determinações legais e as 

orientações gerais e específicas construídas pelo Plano Nacional de Educação – 

PNE, instituído pela Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, pelo então presidente 
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Fernando Henrique Cardoso, que vigorou por dez anos. O PNE determina que 

estados e municípios devem construir planos decenais de educação próprios, 

assegurando que desta forma eles possam atender as especificidades de cada 

localidade. O primeiro PNE instituído por lei foi viabilizado em 1998, quando o 

deputado Ivan Valente apresentou formalmente o Projeto de Lei nº 4.155, reflexo da 

aprovação da LDBN de 1996. 

O PNE apresenta objetivos e prioridades gerais elencados como necessários 

ao desenvolvimento de todos os níveis de educação e suas etapas. Dentre eles 

destacam-se a necessidade de valorização do magistério, a universalização do 

ensino com a ampliação de vagas para educação infantil, EJA, ensino médio e 

ensino superior, e consolidação da obrigatoriedade do ensino fundamental, bem 

como as diretrizes para gestão e financiamento dos sistemas de ensino. Cada nível 

de ensino e etapa da escolarização possui diretrizes e metas específicas dentro do 

plano. 

Embora o texto do PNE 2001 - 2010 aborde em algumas metas a 

necessidade do combate às desigualdades sociais e regionais, não ocorre em 

nenhum momento a menção da temática étnico-racial de forma específica. Embora a 

promulgação da lei 10.639/03 ainda não fosse realidade, neste período sua 

construção e debate já estavam ocorrendo. Essa ausência da temática racial merece 

atenção, uma vez que grande parcela destas desigualdades está diretamente 

relacionada as desigualdades raciais provenientes da discriminação racial e racismo 

estrutural insistentemente presentes no Brasil. Para a educação superior, o plano 

elenca como objetivo e meta:  

 

Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso 
à educação superior, através de programas de compensação de 
deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, 

competir em igualdade de condições nos processos de seleção e admissão 
a esse nível de ensino. (BRASIL, 2001, p. 36, grifo nosso). 

 

 A meta, específica para o ensino superior, refere-se a minorias em 

desvantagem por não terem desfrutado de uma Educação Básica que lhes 

possibilitasse igual acesso e permanência ao ensino superior, aos que tem acesso à 

uma formação educacional de qualidade. Entretanto não especifica quais minorias, e 

à quais discriminações se referem, enfraquecendo a importância da meta, e 

dificultando o reconhecimento de quem são os verdadeiros sujeitos em situação de 
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vulnerabilidade social. Finalmente, identificamos que as etapas da Educação Básica 

não receberam metas direcionadas especificamente às minorias. 

  Ao avaliar o PNE 2001 - 2010, Dourado (2010) aponta para as limitações 

enfrentadas pelo plano, indicando qual realidade estabeleceu-se durante sua 

vigência, chamando atenção para a ineficácia da determinação do plano que 

incumbe municípios e estados a construírem planos educacionais próprios. O autor 

indica que: 

  

O PNE, apesar de apresentar metas de amplo alcance, indicando grandes 

desafios para a melhoria da educação nacional, configurou-se como plano 
formal, marcado pela ausência de mecanismos concretos de financiamento. 
[...] Merece ser ressaltado, ainda, que a aprovação de planos estaduais e 

municipais, previstos no PNE como base para a sua organicidade, não se 
efetivou como política concreta na maior parte dos estados e municípios, e, 
desse modo, tal processo não contribuiu para o avanço na dinâmica de 

democratização do planejamento e da gestão da educação no país e para a 
ratificação do Plano como política de Estado. (DOURADO, 2010, p. 685). 
 

 

O PNE, após o levantamento e análise dos principais indicadores 

educacionais, exerce o papel de orientar e fomentar o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da educação básica do país, e assume que um dos pilares para tal, 

situa-se na valorização do magistério, fato que engloba diversas e complexas 

demandas, que partem das questões salariais, passam à questões referentes a 

condições de trabalho e alcançam a necessidade do provimento de espaços 

diversificados para formação docente, inicial e continuada. Como podemos observar 

o PNE, deve atuar, portanto, como norteador, guiando os objetivos que deverão ser 

determinadas pelos Planos Municipais, bem como quais prioridades deverão ser 

estabelecidas.  

Em 25 de junho de 2014, um novo texto para o PNE 2014 - 2024 foi 

implementado pela Lei nº 13.005, na gestão de Dilma Rousseff. Este atual plano, 

segundo Oliveira e Lima, (2015, p. 2) “[...] contém quatorze artigos e aponta vinte 

metas; fatores estes que diferem do anterior, o qual previa duzentas e noventa e 

cinco delas, a serem também cumpridas em dez anos (2001 a 2010) - o que não 

ocorreu”. 

Podemos considerar que o PNE 2014 - 2024 atua como um novo dispositivo 

legal a orientar a construção e implementação de políticas públicas voltadas a 

educação para relações étnico-raciais, uma vez que a temática está inserida no 
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novo plano compondo algumas estratégias para o cumprimento de algumas metas 

estabelecidas. Esta presença configura o intento a atender as determinações 

estabelecidas pela Lei 10.639/03, promulgada onze anos antes. Para a aplicação 

dos critérios presentes no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, julgamos necessária a 

descrição de alguns pontos referentes a temática étnico-racial presentes nos planos. 

A necessidade de superação das desigualdades étnico-raciais é considerada 

pelo novo PNE 2014 - 2024 como um meio para: ampliar o acesso ao ensino técnico 

de nível médio; democratizar o acesso ao ensino superior, incluindo os programas 

de pós-graduação, garantindo o acesso não apenas da população negra, mas 

também de indígenas e quilombolas a estes cursos; investir na formação inicial 

docente, assegurando-se de que os futuros docentes recebam uma formação que os 

capacite e trabalhar a temática étnico-racial, dentre outras que busquem a 

compreensão das diversidades existentes na sociedade (BRASIL, 2014). 

Para o ensino fundamental, o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela 

Lei 10.639/03 também é mencionada como estratégia para o cumprimento da sétima 

meta do plano. Esta meta está relacionada ao cumprimento da Lei Federal já citada 

a cima, que institui obrigatoriamente o ensino da história da África nos 

estabelecimentos de ensino da educação básica do país, atendendo 

consequentemente as demandas pela superação de desigualdades e valorização da 

diversidade, elencadas como diretrizes do plano. Ao analisar os planos educacionais 

no nível municipal, identificamos que o PDME de Ponte Nova/MG incorporou 

integralmente grande parte do texto referente as metas e estratégias do novo PNE, 

inclusive a sétima meta, como veremos mais adiante. A meta, determina que o 

município deve: “Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem [...]” (BRASIL, 2014, 

p. 60). A estratégia 7.25 determina que a gestão pública deve:  

Garantir, nos currículos escolares, conteúdos sobre a história e as culturas 
afro-brasileiras e indígenas e implementar ações educacionais,  nos termos 

das Leis Federais 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes 
curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 

educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil. (BRASIL, 2014, p. 64). 
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A estratégia 11.13, correspondente à décima primeira meta também atende 

as diretrizes determinadas pela Lei 10.639/03, uma vez que esta meta estabelece 

que para “triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público” é necessário, dentre outras estratégias, “reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação 

profissional técnica de nível médio, inclusive mediante adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei”.(BRASIL, 2014, p. 70 - 71) 

Para contemplar a temática racial no ensino superior, o novo PNE 2014 – 

2024 também elenca algumas estratégias específicas para o alcance de suas metas. 

A meta 12 determina que as taxas brutas e líquidas de matrículas de pessoas com 

idade entre dezoito e vinte e quatro anos na educação superior devem ser 

aumentadas. Para alcançar esta meta, uma das estratégias, mais especificamente a 

12.5, determina que é preciso:  

 

Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação 

superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as 
taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes 
egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. (BRASIL,  
2014, p. 73 - 74). 

 

Já a meta 13 estabelece que deve haver a melhoria da formação docente, e o 

aumento de mestres e principalmente doutores no corpo docente efetivo nas 

instituições. Para tal, a estratégia 13.4 propõe que é necessário:  

 

Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, 
por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 

integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação básica, 
de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 
necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos(as), 

combinando formação geral e específica com a prática didática, além da 
educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades 
das pessoas com deficiência; (BRASIL, 2014, p. 76). 
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E por fim, o PNE 2014 – 2024 aborda diretamente a temática étnico racial, em 

uma meta que objetiva o aumento de matrículas na pós-graduação. Para seu 

cumprimento, a estratégia 14.5 indica que é necessário “Implementar ações para 

reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das 

populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de 

mestrado e doutorado” (BRASIL, 2014, p. 77).  

Como foi possível identificar, a Lei 10.639/03 e a abordagem da questão 

étnico-racial foram identificadas e elencadas como instrumento de promoção da 

melhoria da qualidade dos sistemas educacionais brasileiros pelo PNE 2014 - 2024, 

construído ao longo do período em que a gestão pública federal possuía como 

representante uma presidente filiada ao Partido dos Trabalhadores. Como veremos 

a seguir, tal movimento de inclusão de pautas sociais progressistas e voltadas a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária também foi incorporada pela 

gestão no nível municipal em Ponte Nova, em relação a construção do Plano 

Municipal Decenal de Educação, aprovado durante uma gestão municipal também 

alinhada ao campo democrático popular. 

Encaminhando a análise ao âmbito dos planos municipais, identificamos que 

o PDME 2006 - 2015 demonstra sua intenção em ser pautado por uma construção 

de caráter democrático ao incluir como referência para a sua fundamentação, ideais 

propostos pelas escolas do município. Estes ideais abordam, dentre outros 

princípios, a promoção de uma formação de cidadãos portadores de uma 

autoimagem positiva, que desenvolvam o respeito próprio e às diferenças, e que 

reconheçam a escola como intermédio na construção de uma sociedade inclusiva 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, 2006, p. 14). O PDME 2006 é 

dividido em seção normativa e outras três subdivisões. As duas primeiras 

encarregam-se em apresentar dados que descrevem as características gerais e 

expõe seus indicadores educacionais detalhadamente. A última parte é composta 

pelas metas que deverão ser alcançadas em prol do desenvolvimento educacional 

do município. 

As metas constituintes do PDME 2006 – 2015 estão separadas por 

modalidades e níveis de ensino, e subdivididas para os diferentes segmentos.  No 

nível da educação básica, para seus segmentos o plano compreende vinte e uma 

metas para a educação infantil, dezenove metas para o ensino fundamental, quinze 
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metas para o ensino médio e vinte e uma metas para a Educação Jovens e Adultos 

– EJA. Para a formação e valorização do magistério foram elencadas dez metas.  

Ainda que o PDME 2006 - 2015 abarque a representatividade das escolas ao 

incluir fundamentos construídos pelas mesmas, a questão da diversidade não é 

abordada de forma mais ampla e consistente, sendo possível observar a ausência 

de um tratamento mais abrangente e específico em relação a como e qual (ou quais) 

diversidade (s) deve (m) ser respeitada (s), especialmente em relação à temática 

étnico-racial. As metas para o ensino fundamental e para a formação e valorização 

do magistério, por exemplo, não incluem a abordagem de temáticas essenciais, 

como a valorização da cultura, estética, história africana e afro-brasileira, ou do 

combate à discriminação racial, no currículo. 

  No contexto da elaboração e aprovação do plano, a Lei 10.639/03 já havia 

sido promulgada, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e cultura afro-brasileira e 

africana já haviam sido publicadas. É, portanto, notável a ausência do compromisso 

da gestão pública com o reconhecimento e cumprimento da Lei 10.639/03 e com a 

construção de um sistema educacional que reconheça como indispensável o 

tratamento das várias dimensões que envolvem a questão racial para seus alunos e 

para sua comunidade. Logo, dada à ausência de qualquer menção a temáticas que 

promovam a educação para as relações étnico-raciais, e a lei 10.639/03 ou 

quaisquer formas de ação afirmativa, podemos determinar que o nível de 

implantação da lei 10.639/03 pelo PDME 2006 - 2015 foi muito baixo, tendendo a ser 

nulo, entregando para o próximo plano a incumbência de mobilizar a gestão pública 

a cumprir os pressupostos pela lei e seus dispositivos de regulamentação. 

Avançando para o novo Plano Decenal Municipal de Educação 2015 - 2025, 

observamos que o documento é dividido em parte normativa e três seções. A 

primeira sessão, ou o primeiro anexo, elenca as metas que a educação municipal 

deve almejar, e as estratégias consideradas como o meio ideal para alcançá-las. A 

segunda elenca os principais indicadores educacionais que atuaram como referência 

para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do plano. A terceira e última 

ação traça uma descrição geral dos aspectos sociais do município e reúne os 

indicadores. O Art. 2° da lei que institui o plano contém dez diretrizes que deverão 

orientá-lo, sendo que a terceira diretriz determina a “superação das desigualdades 
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educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação” e a décima diretriz determina a “promoção dos princípios 

do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, 2015, p. 1).  

Para alcançar estas diretrizes, o PDME 2015 - 2025 incorporou em seu texto 

as metas e estratégias elencadas pelo PNE 2014 - 2024, intervindo com algumas 

alterações em alguns pontos, de modo a adaptar o texto as especificidades do 

município. Dessa forma, o primeiro anexo do PDME 2015 - 2025 finda-se constituído 

por dezoito metas, sendo que cada uma destas metas é acompanhada pelas 

devidas estratégias com a finalidade de atingi-las. 

 A sétima meta do PDME 2015 - 2025 elenca a seguinte determinação para o 

município: “Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir 

as médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, 2015, p. 18).  O gráfico abaixo 

representa o desempenho no Ideb da Rede Municipal em Ponte Nova: 
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Gráfico 2 : Resultados do Ideb – Escolas Municipais de Ponte Nova 

 

FONTE: Elaboração própria através do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP26. (2021) 

 

 

 Observando o gráfico, verificamos que o desempenho das escolas nas 

avaliações externas se manteve abaixo das metas projetadas em 2007, 2009, 2011 

e 2013. Apenas em 2015, a meta foi atingida e a média ultrapassada em 0,1 ponto. 

Em 2017 e a média voltou a cair, e se manteve abaixo das metas projetadas em 

2019. Portando, desde 2015 as escolas não tem conseguido alcançar as metas. 

Objetivando que a sétima meta seja alcançada, dezoito estratégias foram pontuadas 

pelo PDME. Encontramos a temática étnico-racial comtemplada pela estratégia 7.13, 

que é composta pelo mesmo texto verificado no PNE 2014 - 2024 e citado 

anteriormente neste texto. Esta estratégia determina que a Lei 10.639/03 e suas 

diretrizes sejam cumpridas pelas instituições por elas determinadas. O cumprimento 

da lei é, portanto, apresentado como um dos possíveis recursos que proporcionem o 

aumento na qualidade da Educação, atestado também, pelo alcance das metas 

projetadas pelo Ideb.  

                                                 
26 Dados retirados do portal do INEP. Disponível em: 
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=5993733 
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A temática racial, ainda é citada pela estratégia 11.5 no PDME (11.13 no novo 

PNE) como suporte em prol do cumprimento da meta 11, que determina que se 

devam “Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, 

2015, p. 23). A estratégia 11.5 estabelece que para o cumprimento da meta também 

é necessário “Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 

permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante 

adoção de políticas afirmativas, na forma da lei” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE NOVA, 2015, p. 24). 

Para a educação superior, a meta 12 determina que ocorra o aumento da taxa 

das matrículas em cursos de graduação e pós graduação. Uma das estratégias para 

o cumprimento desta meta, enumerada como 12.1 aponta que para o cumprimento 

da meta seria necessário “Ampliar a participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, 

2015, p. 24).  

O PDME 2015 - 2025 ainda menciona que a gestão municipal atende ao novo 

PNE no que diz respeito a formação continuada docente, especificamente aos 

professores da Rede Pública. Duas iniciativas, ambas fruto de parcerias com 

instituições federais são mencionadas: a adesão ao “Programa Escola de Gestores” 

com a Universidade Federal de Viçosa / Minas Gerais e ao curso “Uniafro: política de 

promoção da igualdade racial na escola” com a Universidade Federal de Ouro Preto/ 

Minas Gerais. Este último tinha como objetivo promover a formação continuada de 

professores para a educação das relações étnico-raciais. Porém, tal menção ao 

incentivo à formação continuada para capacitação de profissionais aptos a trabalhar 

a educação para as relações étnico-raciais em sua prática docente aparenta figurar 

no plano apenas para fins de registro dos resultados de uma oportunidade 

ocasional, em decorrência da parceria com a Universidade Federal e não como uma 

política instituída, periódica e permanente. 

A consulta ao Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História 

e Cultura afro-Brasileira e Africana nos permite identificar a construção de quarenta 
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e nove metas, que designam as instâncias/instituições específicas responsáveis pelo 

seu cumprimento e separadas por eixos. Consideramos que averiguar se tais metas 

são levadas em consideração no texto dos planos nos possibilita inferir o nível de 

implantação/implementação da lei 10.639/03 no município. É necessário atentar ao 

fato que nem todas as metas são designadas às Secretarias Municipais de 

Educação, ou às instituições de ensino básico. Por fim, mesmo com a aprovação da 

Lei 10.639/03 ter ocorrido mais de uma década antes do PDME 2015 - 2025 ser 

aprovado, o termo implantação também será utilizado em função do plano anterior 

não ter proposto nenhuma meta ou estratégia voltada ao cumprimento da Lei. 

A presença de estratégias que reconhecem a inclusão de ações afirmativas, 

no cumprimento da Lei 10.639/03 e a abordagem das relações étnico-raciais como 

recursos necessários para o alcance das metas que objetivam a democratização e 

aperfeiçoamento da educação brasileira representam avanços das políticas públicas 

municipais e respostas as determinações promovidas pela Lei e seus dispositivos de 

regulamentação. Tais estratégias atendem de forma direta e/ou indireta dez das 

trinta metas atribuídas aos Sistemas Municipais de Ensino pelo Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Podemos assim concluir que o PDME 2015 - 2025 apresenta em seu texto um nível 

médio de determinação voltadas a implantação/implementação da Lei 10.639/03. 

As estratégias e metas elencadas pelo PNE 2014 - 2024 e reproduzidas pelo 

PDME 2015 – 2025 nos permite inferir que para que a lei 10.639/03 seja cumprida, 

são necessárias ingerências tanto na educação básica, quanto no ensino superior. 

Para que os professores adquiram subsídios teóricos e práticos para a abordagem 

da temática em espaços de formação, é necessário além do investimento na 

formação inicial e continuada docente, a articulação entre professores, gestores e os 

dispositivos de regulamentação da educação, no nível das instituições de Educação 

Básica. 

 Partindo da concepção teórica de Oliveira (2006), no que diz respeito a 

prática docente, a autora compreende que é necessário que os gestores escolares 

estejam sempre aptos a incluir no Projeto Político Pedagógico - PPP da instituição 

determinações propostas pelos dispositivos legais que regulamentam a educação no 

Brasil, chamando atenção para a alteração trazida a LDBN pela Lei 10.639/03. A 
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autora considera que tal postura da gestão irá impactar perceptivelmente a prática 

docente, uma vez que o planejamento de ensino deve ser coerente com o currículo 

implementado, que está representado pelo PPP. Logo a autora estabelece a ligação 

entre planejamento de ensino e currículo, e neste contexto a temática étnico-racial, 

ao assumir que:  

 

Planejar para atender à diversidade étnico-racial significa acreditar na 
possibilidade de mudança das relações raciais na sociedade e no ambiente 

escolar o que repercutirá na transformação das condições subalternas de 
vida da população negra. Um planejamento com bases progressistas 
amplas, coerente com a corrente de pensamento dialético, ao estabelecer a 

sua relação com o contexto social e político, necessariamente deverá 
caracterizar a sociedade e os sujeitos a serem educados, o que deverá ser 
realizado no planejamento curricular em nível de escola, a qual traçará as 

diretrizes para o trabalho em sala de aula. A referida caracterização deverá 
incluir a classificação da população presente por cor tanto na sociedade 
quanto na escola. Nesta deve-se estabelecer a relação cor e desempenho 

escolar para evidenciar se a escola reproduz ou não as desigualdades 
raciais. (OLIVEIRA, 2006, p. 61, grifo nosso). 

 

 

Gomes (2017) discute a questão da abordagem da temática étnico-racial pelo 

currículo escolar, enfatizando a crítica ao fato de que os saberes produzidos pelo 

movimento negro são desconsiderados da produção teórica educacional, o que é 

considerado pela autora um “[...] desperdício da experiência desse movimento 

social” (GOMES, 2017, p. 53). Sobre esta supressão dos saberes “construídos pela 

comunidade negra e sistematizados pelo movimento negro” Gomes (2017, p. 53) 

indaga que se para que tais saberes: 

 

[...]ocupem um lugar na escola e na produção do conhecimento bastaria 

somente uma mudança na estrutura do currículo e das políticas 
educacionais? Ou no investimento em ciência e tecnologia? Portanto, uma 
intervenção reformista nos bastaria? Ou precisaríamos ser mais radicais e 

elaborar uma proposta que rompa com a estrutura secular da escola, 
universidade e da ciência que temos? (GOMES, 2017, p. 53). 

 

A autora responde tais indagações defendendo “[...] uma mudança radical no 

campo do conhecimento. Mais do que somente na teoria educacional e na escola” 

(GOMES, 2017, p. 53). 

No nível da educação superior, Oliveira e Lima (2015) atentam para esta 

questão que relaciona currículo, formação inicial docente, as disposições propostas 

pelo PNE e a Lei 10.639/03. Partindo da constatação da importância da abordagem 
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das temáticas que englobam a incorporação da diversidade, ao problematizar a 

questão da necessidade de uma formação inicial em consonância com as diretivas 

implicadas pela aprovação da lei, os autores indicam a necessidade de profunda 

análise dos currículos que orientam os planos de ensino dos licenciandos, e 

questionam:  

 

Ao concluir o curso de formação inicial, estaria o docente habilitado 
profissionalmente para lidar com esta diversidade? Estaria o professor, no 

dia a dia, em sua sala de aula, frente a estas constantes e inúmeras 
realidades, apto para agir e conduzir pedagogicamente os aprendizados 
que os inúmeros enfrentamentos exigem? [...] quais perspectivas 

educacionais podem corresponder a uma educação para as relações étnico-
raciais que, incorporada na formação inicial docente, possa dar conta das 
demandas que adentram as paredes escolares, provenientes destas 

mesmas relações? (OLIVEIRA; LIMA, 2015, p. 17). 

 

 

Compartilho tais indagações proferidas pelos autores. Podemos considerar a 

aprovação da Lei 10.639/03, e publicação de suas diretrizes, a inclusão da  lei e o 

reconhecimento da necessidade em dedicar metas e estratégias específicas para a 

população negra, no Plano Nacional de Educação vitórias inquestionáveis, uma vez 

que o reconhecimento da desigualdade racial como mecanismo de desigualdade 

social no Brasil é fundamental para a tomada de consciência para a construção de 

políticas de ação afirmativa para a promoção de justiça e bem estar social em nosso 

país. Porém, para que as leis sejam cumpridas e tenham seus objetivos alcançados, 

são necessárias análises sistemáticas que detectem quais são as intervenções que 

precisam ser colocadas em prática em todos os âmbitos educacionais, da educação 

básica, a pós-graduação. Do contrário, podemos entender que as leis são apenas 

cumprimento de formalidades burocráticas, que buscam atender superficialmente as 

demandas reivindicatórias de coletivos organizados, como o movimento negro por 

exemplo. Não podemos, claro, considerar que seja simples e fácil proceder tais 

detecções e intervenções. Toda mudança deve ser ancorada em estudos, que 

ofereçam aporte teórico rigorosamente construído nas bases científicas. Todavia, 

concordo com Gomes (2017) quanto a necessidade de completa ruptura com os 

paradigmas educacionais atuais, para conseguir de fato, alcançar o cumprimento 

das diretrizes pressupostas pelas leis educacionais. Inclusive, é de autoria de 

Gomes e Jesus (2013) um estudo conduzido em escolas públicas e privadas que 
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teve por objetivo não apenas “identificar, mapear e analisar as iniciativas 

desenvolvidas pelas redes públicas de ensino e as práticas pedagógicas realizadas 

por escolas pertencentes a essas redes na perspectiva da Lei 10.639/2003” 

(GOMES; JESUS, p. 21) , mas “trazer elementos teóricos em diálogo com a prática 

pedagógica a fim de ajudar a aprimorar a construção e a implementação de políticas 

públicas educacionais voltadas para a Educação das Relações Étnico-Raciais” 

(GOMES; JESUS, p. 21). A discussão dos resultados deste estudo será abordada 

no espaço dedicado a discutir a implementação da Lei no Brasil, seus desafios e 

limites neste texto. 

A inclusão das estratégias acima mencionadas no Plano Decenal Municipal 

de Educação 2015 - 2025 representa um avanço em relação ao Plano Decenal 

Municipal de Educação 2006 - 2015, cujo texto não apresenta metas ou estratégias 

direcionadas direta ou indiretamente ao cumprimento e efetivação da Lei 10.639/03, 

ou das políticas de ação afirmativa, apesar do plano ter sido instituído três anos 

após a aprovação da referida lei, e ter sido instituído também como resposta às 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Porém, 

entendemos que apesar deste avanço, outros esforços da gestão pública são 

necessários para o cumprimento tanto da lei 10.639/03 quanto do PDME 2015 - 

2025. Para compreender de maneira mais aprofundada, qual é o nível de 

implementação da lei em Ponte Nova, é necessário identificar quais ações a SEMED 

tem empreendido para a promoção da educação para as relações étnico-raciais nas 

escolas do município. 

 

2.2 Iniciativas da Secretaria Municipal de Ensino de Ponte Nova voltadas ao 

cumprimento da Lei 10.639/03 

 

 É possível identificar algumas iniciativas de gestão municipal que atendam ao 

novo PNE, ao PDME 2015 - 2025, mais especificamente no que tange ao 

cumprimento da Lei 10.639/03. Tais iniciativas são identificadas principalmente 

durante a gestão de grupos políticos pertencentes a uma vertente democrática 

popular. Pode-se apontar como exemplo a promoção do Curso Uniafro: política de 

promoção da igualdade racial na escola, em 2014, empreendido mediante a parceria 

entre o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de 
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Ouro Preto UFOP (NEABI/UFOP) e UAITEC-Ponte Nova, cuja sede é conhecida 

como CVT, e apoiada pela Secretaria Municipal de Educação de Ponte Nova. 

Alguns dos participantes que concederam entrevistas para a investigação de Belico 

(2018), declararam ter participado do Curso Uniafro. 

  Ofertado como possibilidade de promoção de formação continuada para 

servidores da Educação Básica de Ponte Nova, o Curso Uniafro foi inserido no 

contexto da Educação à Distância e de acordo com Peixoto (2016) aborda a 

discussão da temática étnico-racial nas escolas da rede pública de ensino, 

objetivando a construção e ampliação dos conhecimentos acerca desta temática. A 

autora contabilizou o total de 64 inscritos no polo de Ponte Nova. A seleção dos 

alunos deveria obedecer a critérios determinados, e para a inscrição no curso os 

candidatos deveriam escrever uma carta que contivesse informações previamente 

solicitadas pelo edital. 

A carta de intenção deveria conter as seguintes informações:  

 

“[...] (i) o interesse e experiências quanto ao conteúdo do Curso (História, 

Cultura e Literatura Africana e Afro-brasileira); (ii) experiências anteriores 
em curso de pós-graduação no campo da diversidade; (iii) interesse e 
conhecimento da modalidade EAD; (iv) expectativas em relação ao Curso, 

mais especificamente no que diz respeito às possibilidades de aplicação 
dos conteúdos; (v) outras informações consideradas relevantes pelo 
candidato. (PEIXOTO, 2016, p. 149). 

 

Os critérios de seleção dos alunos foram os seguintes: 

 

(i) análise de currículo; (ii) análise da carta de intenção e (iii) verificação da 

disponibilidade para dedicar-se ao curso (via plataforma Moodle e encontros 
presenciais). A partir destes critérios os alunos foram selecionados, 
lançando-se mão, também, de candidatos da demanda social. (PEIXOTO, 

2016, p. 149-150). 
 

Ao concluir sua investigação, Peixoto (2016) pode perceber que o Curso 

Uniafro conseguiu atingir o objetivo de contribuir com a formação continuada 

docente, mais especificamente agregando conhecimento acerca da temática étnico-

racial e possibilitando uma ampliação na sua reflexão pelos alunos do curso. 

 Segundo Peixoto (2016) o Conselho Municipal de Educação e o COMPIR, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação foram os responsáveis pela 

criação de uma disciplina, que deveria ser obrigatoriamente ofertada para o ensino 

fundamental, abordando a temática das relações étnico-raciais. Essa disciplina é 
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fruto de uma experiência piloto, que abordou a temática racial em uma comunidade 

quilombola urbana. Porém, não foram encontradas informações em arquivos oficiais 

sobre tal experiência, e nenhum dos envolvidos retornaram ao serem contatados. 

Portanto, a informação complementar sobre este projeto provém apenas da 

contribuição dos professores que participaram da pesquisa respondendo ao 

questionário e concedendo as entrevistas, o que nos leva diretamente ao âmbito 

específico das escolas. 

Para compreender de forma mais aprofundada como cada escola inclui a 

temática das relações étnico-raciais e efetiva o cumprimento da Lei 10.639/03 

julgamos necessário iniciar a investigação através da análise do Projeto Político 

Pedagógico de cada instituição. 

 

 

2.3 Projeto Político Pedagógico das escolas que ofertam os anos finais da rede 

municipal – análise no contexto das relações étnico-raciais 

 

 Uma das dimensões da análise documental realizada por esta pesquisa está 

calcada na leitura e análise dos Projetos Político Pedagógico das escolas da rede 

municipal de ensino de Ponte Nova. Inicialmente foi realizado o contato com todas 

as escolas, com o objetivo de apresentar e detalhar a pesquisa aos seus 

representantes. Neste contato, solicitou-se que fosse disponibilizado o Projeto 

Político Pedagógico de cada uma das seis instituições que fazem parte da rede 

municipal. Destas seis escolas que oferecem as séries que englobam os anos finais 

do ensino fundamental, e foram contatadas, quatro atenderam a esta solicitação e 

encaminharam os arquivos mais recentes que tinham a seu dispor através de correio 

eletrônico. São elas: Escola Municipal Reinaldo Alves Costa, Escola Municipal 

Senador Miguel Lana, Escola Municipal Luiz Martins Soares Sobrinho, Escola 

Municipal José Maria da Fonseca. Sendo assim, definiu-se analisar o Projeto Político 

Pedagógico das escolas devido ao fato de que este documento deve reunir as 

principais informações e dados de todo o universo escolar, bem como os princípios e 

diretrizes que devem nortear as práticas desenvolvidas no âmbito escolar. Segundo 

Betini (2005): 

 



80 

 

 

 

O projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a instituição 

escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e estratégias 
permanentes, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, como 
às funções administrativas. Portanto, o projeto político-pedagógica faz parte 

do planejamento e da gestão escolar. [...] A importância do projeto político-
pedagógico está no fato de que ele passa a ser uma direção, um rumo para 
as ações da escola. É uma ação intencional que deve ser definida 

coletivamente, com consequente compromisso coletivo. Chamamos de 
político porque reflete as opções e escolhas de caminhos e prioridades na 
formação do cidadão, como membro ativo e transformador da sociedade em 

que vive. Chamamos de pedagógico porque expressa as atividades 
pedagógicas e didáticas que levam a escola a alcançar os seus objetivos 
educacionais. (BETINI,2005, p. 38-39). 

 

Para a averiguar como as escolas incluem a educação para as relações 

étnico-raciais em seu funcionamento, um dos pontos de partida deve ser a análise 

de seu documento próprio e específico mais significativo. Para proceder a análise, 

desenhou-se como objetivo identificar qualquer trecho do texto que incluísse os 

termos descritores Lei 10.639/03, educação para as relações étnico-raciais, raça, 

negra ou negro. Foi realizada a leitura completa dos quatro documentos, e análise 

do texto permitiu desenvolver as considerações elencadas a seguir. 

 A análise dos Projetos Políticos Pedagógicos permitiu identificar a ocorrência 

de um texto padronizado em determinados pontos. Todos os PPP’ s apresentam em 

seu texto os mesmos princípios, divididos em éticos, políticos e estéticos. Os 

princípios éticos apresentados nos PPP’ s como norteadores para a atuação da 

instituição abordam diretamente as questões raciais, ao defenderem uma educação 

que deve ser comprometida com o combate a todos os tipos de preconceito, com 

menção direta aos preconceitos referentes a raça e cor. Quando os princípios éticos 

pontuados pelos PPP ’s também mencionam estar comprometidos em exercer um 

processo educativo pautado em defender o combate a preconceitos de qualquer 

outra ordem, podemos incluir de forma indireta a questão racial através de diversas 

práticas discriminatórias que caracterizam o persistente preconceito em relação a 

manifestações religiosas oriundas da matriz africana, por exemplo.  

 Podemos incluir a questão racial de forma indireta, dentre os princípios 

estéticos apresentados pelos PPP’ s das quatro escolas que disponibilizaram o 

documento. Ao elencarem como princípio a “valorização das diferentes 

manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira” (Projeto Político 

Pedagógico, Senador Miguel Lana, 2015, p.19) podemos inferir que as 
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manifestações da cultura africana e afro-brasileira também devem ser levadas em 

consideração, tem sua relevância reconhecida e suas possibilidades de 

manifestação asseguradas. O tópico que aborda currículo está padronizado, uma 

vez que os quatro documentos apresentam o mesmo texto para este tópico. De 

acordo com os documentos, a organização curricular da rede municipal de ensino de 

Ponte Nova “propõe-se à formação do pensamento global e sistêmico do aluno e a 

sua autonomia, inserção social e a resolução de problemas complexos pertinentes à 

realidade. ” (Projeto Político Pedagógico, Escola Municipal José Maria da Fonseca, 

2015, p. 25). Dessa forma, podemos inferir que as questões relativas à temática 

étnico-racial e seus desdobramentos devem ser englobadas por esta proposta, 

ainda que a mesma não se refira a elas de forma específica. No que tange a 

formação de pensamento global do aluno, podemos associar que tal asserção esteja 

envolvida com as questões ligadas as ideias do pensamento complexo, que 

discutem a relação entre o todo e as partes. Os quatro documentos compartilhados 

ainda afirmam que o currículo da rede municipal de ensino de Ponte Nova “privilegia 

a formação humana, orienta-se para a inclusão de todos ao acesso aos bens 

culturais, ao conhecimento e está a serviço da diversidade, da democracia, da 

valorização da vida, do respeito ao ambiente e da promoção da paz.” (Projeto 

Político Pedagógico, Escola Municipal Reinaldo Alves Costa, 2015, p. 25). 

Novamente, podemos considerar que a partir dessa premissa, ainda que de forma 

indireta, as temáticas relativas à educação para relações étnico-raciais justas e 

positivas, a luta antirracista e a valorização da cultura africana e afro-brasileira pelos 

conteúdos trabalhados com os alunos podem estar inclusas no currículo da rede 

municipal de ensino de Ponte Nova. Entretanto, a ausência de menções específicas 

e melhor detalhadas a termos como Lei 10.639/03, educação para as relações 

étnico-raciais e discussão étnico-racial, permite que permaneçam indagações e 

dúvidas: As instituições de ensino levam de fato em consideração a necessidade da 

abordagem desse tema de forma contínua e sistemática pelos currículos? Uma vez 

que a menção destes temas no PPP deve ser considerada indispensável. 

O texto do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Luís Martins 

aborda a temática étnico-racial de forma mais direta, ainda que pouco específica. O 

texto defende que uma educação de qualidade só pode ser alcançada a partir da 

formação de cidadãos e cidadãs conscientes acerca dos aspectos da diversidade 
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que permeiam a sociedade. Para tanto, de acordo com o documento, a escola deve 

desenvolver “ações para a cidadania e os direitos humanos, para a educação das 

relações étnico-raciais e para a educação ambiental.” (Projeto Político Pedagógico, 

Luís Martins, 2020, p. 31) 

O PPP da Escola Municipal Senador Miguel Lana reserva espaço para uma 

breve descrição histórica de Ponte Nova, que finaliza com uma caracterização 

socioeconômica mais atual do município. Neste espaço, o texto do documento 

reconhece a importância da cultura negra e a importância histórica e cultural do 

bairro de Fátima e de suas raízes (cabe retomar ao fato que o bairro ou comunidade 

de Fátima foi admitido legalmente como remanescente de quilombo e suas raízes) 

quando menciona com relativo destaque as origens desta comunidade, bem como o 

surgimento e notória presença do grupo Afro Ganga Zumba no bairro, que integra 

fortemente a comunidade escolar. 

Ao apresentar os descritores socioeconômicos  da escola, que permitem que 

seja constatada a vulnerabilidade social apresentada pelas famílias dos alunos que 

a frequentam, o PPP da Escola Municipal Senador Miguel Lana dedica um espaço 

para contrapor tal vulnerabilidade socioeconômica ao mencionar de forma 

enaltecedora a importância das Congadas, de Dona Quininha e do o Grupo de 

Congado Nossa Senhora do Rosário para o cenário cultural pontenovense, 

chamando atenção para um baixo reconhecimento da importância cultural deste 

grupo dentro do município de Ponte Nova. Esta escola está diretamente ligada ao 

contexto das manifestações da cultura negra da cidade, uma vez que antes de ser 

municipalizada era denominada Grupo Escolar do Sapé, localizado no bairro de 

Fátima, já mencionado como comunidade reconhecidamente remanescente de 

quilombo. Ao ser municipalizada e rebatizada como Escola Municipal Senador 

Miguel Lana, passa a funcionar no bairro São Pedro, quase uma extensão do bairro 

de Fátima, dada a extrema proximidade e ligação entre os dois bairros. De acordo 

com o PPP, o surgimento do bairro São Pedro, e de outros bairros igualmente 

próximos está relacionado a um movimento de expansão do bairro de Fátima que 

ocorreu na década de 1970. O documento ressalta em diversas oportunidades a já 

mencionada situação de vulnerabilidade social vivida pelos cidadãos que compõe a 

comunidade escolar, além do estigma sofrido por estes cidadãos, e evidencia em 
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diversos momentos que os habitantes destas comunidades são extremamente 

carentes de oportunidades e apoio do poder público. 

O PPP da Escola Municipal Senador Miguel Lana encerra seu texto incluindo 

um anexo que descreve todos os projetos desenvolvidos pela escola ao longo do 

ano letivo. Dentre estes projetos, está presente a “Amostra cultural – Consciência 

Negra”, cujo título é valorização da cultura afro-brasileira, que engloba os seguintes 

subtemas: “Paz; violência na escola; bullying; preconceito racial; diferença social” 

(Projeto Político Pedagógico, Senador Miguel Lana, 2015, p. 48). A descrição do 

projeto ainda possui em sua descrição aspectos relacionados ao público alvo, 

justificativa, objetivos gerais e específicos:  

Justificativa: O dia 20 de novembro foi instituído no Brasil como o Dia da 
Consciência Negra e deve ser comemorado em todas as escolas. É uma 
forma de valorizar o negro, reconhecendo sua imagem, visto somente como 

ex escravo ou em uma condição menos privilegiada um elemento submisso 
e sem direitos de cidadão. Objetivo geral: Valorizar a cultura negra, bem 
como seus costumes, valores, lutas e ensinamentos transmitidos a 

sociedade. Objetivos específicos: Elevar a autoestima dos alunos, 
respeitando seus talentos; listar as causas de existir um dia dedicado a 
consciência negra; defender ideias de justiça social e de direitos iguais para 

todos; conscientizar todos os envolvidos quanto ao respeito às diferenças, 
através de resgate de valores; respeitar a cultura e manifestações dos 
negros. Incentivar o bom relacionamento entre todos. Ler e interpretar 

textos que valorizem a cultura negra. Criar mural com figuras e informações 
dentro dos subtítulos; Interpretar gráficos que demonstram a população 
negra dentro das regiões brasileiras e até na nossa cidade; Localizar o 

continente africano no mapa mundi e internet; Diferenciar os conceitos de 
abolição e libertação; Construir linha de tempo que retrata o período da 
escravidão no Brasil; Desenvolver a criatividade e a linguagem dentro dos 

temas propostos; Trabalhar de forma interdisciplinar os temas violência na 
escola/ bullying/preconceito racial/ diferença social/ valores/ paz/ exclusão; 
Desenvolver o gosto pela música e pela dança através de interpretação de 

letras de música e conhecimento de alguns passos de dança de origem 
negra. Conhecer biografia de negros famosos. Pesquisar os tipos de 
violência em que as pessoas de um modo em geral são vítimas; conhecer a 

cultura negra em suas diversas manifestações (religião, esporte, música, 
culinária, dança, etc.); pesquisar o grau de estudo dos negros em relação 
aos brancos. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, SENADOR MIGUEL 
LANA, 2015, p. 49). 

  

 Incluir no PPP os tópicos que descrevem os projetos desenvolvidos pela 

escola, no caso desta análise, especificamente do projeto que trabalha de forma 

direta as relações étnico-raciais, elencando a justificativa, os objetivos gerais e 

específicos para o desenvolvimento e realização do projeto acima demonstra que a 

escola está envolvida com a efetivação Lei 10.639/03 de forma positiva e diversa, 

uma vez que o PPP deve ser considerado como um documento fundamental e 



84 

 

 

 

imprescindível, no que diz respeito a determinar as diretrizes que aquela instituição 

elege como essenciais para seguir. Porém, a análise dos PPP’s de todas as escolas, 

incluindo o da Escola Municipal Senador Miguel Lana não permite inferir possíveis 

ações voltadas para a promoção de relações étnico-raciais justas e positivas que 

perpassem de forma sistemática o âmbito curricular, uma vez que os tópicos que 

abordam tal dimensão da instituição escolar não mencionam nenhum aspecto 

voltado a inclusão da temática étnico-racial no mesmo. 

 A leitura e análise destes quatro documentos nos permite inferir que a 

temática étnico-racial é possivelmente levada em consideração de uma forma mais 

ampla, ao ser mencionada nos princípios que devem nortear a condução dos 

processos educativos que perpassam estas instituições.  

Porém, não identificamos a incorporação da temática étnico-racial e da Lei 

10.639/03 de forma específica e direta em nenhuma outra dimensão presente nos 

documentos de três escolas, com a exceção do PPP da Escola Municipal Luís 

Martins, que ainda que de forma breve e superficial, menciona ações voltadas para a 

promoção da educação para as relações étnico-raciais como um dos processos que 

entremeiam uma educação de qualidade que reconheça a diversidade. Seja na 

dimensão que aborda o currículo, ou que aborda a necessidade de melhoria dos 

processos de ensino-aprendizagem que objetivam a melhoria do desempenho das 

escolas nas avaliações externas, a educação para as relações étnico-raciais ou a 

Lei 10.639/03 não recebem menção em nenhum ponto do texto dos PPP’s das 

quatro escolas que forneceram acesso ao documento para esta análise. Entretanto, 

a Escola Municipal Senador Miguel Lana pode ser elencada como a única escola 

que inclui no texto de seu PPP menções a cultura negra da cidade, e as ações 

efetivamente voltadas a educação para as relações étnico-raciais viabilizadas pela 

instituição. Tal relação, evidenciada pelo texto do PPP relaciona-se diretamente a 

esta passagem defendida por Betini (2005): 

Ao se construir o projeto político-pedagógico, é fundamental que se tenha 

em mente a realidade que circunda a escola; realidade que se expressa no 
contexto macro da sociedade: econômico, político e social; e aquela que se 
verifica ao entorno da escola. A realidade macro da sociedade, certamente, 

afeta a vida da escola, assim como também a afeta a sua realidade interna 
específica, o seu funcionamento, possibilidades e limites. (BETINI, 2005, p. 
39). 
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Ainda que as conclusões possibilitadas pela análise do PPP da Escola 

Municipal Senador Miguel Lana estejam em acordo com a realidade asseverada 

pelos diversos estudos que demonstram que a abordagem das relações étnico-

raciais no âmbito escolar vem sendo privilegiada apenas no contexto da Semana da 

Consciência Negra, é interessante observar que esta escola é a única que descreve 

de maneira mais detalhada seus projetos, o que demonstra que em relação ao 

cumprimento da Lei 10.639/03, e abordagem das relações étnico - raciais, em nível 

de reconhecimento e registro documental, a Escola Municipal Senador Miguel Lana 

pode ter a sua atuação considerada mais atenciosa e incisiva. Tal diferença em 

relação ao texto dos PPP’ s das outras instituições provavelmente consiste no fato 

de a escola estar inserida na comunidade diretamente ligada as manifestações da 

cultura negra, especialmente o grupo Afro Ganga-Zumba, dada a forte proximidade, 

entre o Bairro São Pedro e Bairro de Fátima. Logo, a relação entre a comunidade e 

as manifestações são estreitas, como pode ser observado no texto do PPP e 

também em algumas respostas fornecidas pelos professores que participaram do 

questionário aplicado para a realização desta pesquisa.  

A leitura e análise do Projeto Político Pedagógico destas quatro escolas da 

Rede Municipal de Ponte Nova nos permite concluir, que de forma geral, a Lei 

10.639/03 e suas diretrizes são contempladas de forma breve e superficial pelo texto 

de duas instituições e fortemente desconsideradas pelo texto das outras duas. Tais 

constatações são preocupantes e inquietantes, uma vez que a Lei 10.639/03 

completou 17 anos de existência em 2020, conferindo as escolas um considerável 

prazo e para adequar e atualizar os documentos. Além do mais, a reformulação dos 

Projetos Políticos Pedagógicos e currículos das instituições de ensino, com o 

propósito de incluir a Lei 10.639/03 e suas diretrizes é uma das atribuições 

delegadas às instituições de ensino determinadas pelo Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Esta 

reduzida demonstração de adesão e cumprimento da Lei 10.639/03 observada 

através da análise dos Projetos Políticos Pedagógicos ainda indicam uma possível 

omissão da Secretária Municipal de Educação, ao levarmos em consideração que o 

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para ensino de História e Cultura Afro-
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brasileira e Africana também elenca as Secretárias Municipais de Educação como 

um dos atores responsáveis por incentivar a readequação dos currículos e do PPP,  

de forma que os mesmos passem a contemplar a Lei 10.639/03 e suas diretrizes, 

sendo o período para a execução da ação classificado como de curto prazo. As 

conclusões aqui apresentadas demonstram a frágil e lamentável situação em que o 

cumprimento da Lei 10.639/03 e as relações étnico-raciais se encontram. Podemos 

considerar que a Lei não recebeu um processo de implantação e implementação 

efetivos, estando ausente em um documento de extrema importância para indicar os 

caminhos que as instituições de ensino devem seguir. Em uma sociedade em que as 

práticas racistas não concedem trégua, e diariamente fazem vítimas em todos os 

âmbitos sociais, é ultrajante, perverso e antidemocrático que objetivos, metas, 

determinações, projetos e diretrizes que incluam diretamente a Lei 10.639/03 e suas 

diretrizes se encontrem ausentes dos documentos que balizam as instituições 

públicas de ensino, que deveriam obrigatoriamente atuar como agentes educadores 

e reeducadores para uma sociedade mais justa e igualitária. Contudo, para uma 

análise mais completa e fiel acerca de como a Lei 10.639/03 está representada no 

Projeto Político Pedagógico das escolas que ofertam os anos finais da Rede 

Municipal de Ponte Nova, seria necessária a análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos das outras duas escolas restantes, uma vez que estes documentos 

poderiam acrescentar elementos diversificados a análise, complementando-a e 

enriquecendo-a. 
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3 O ENSINO DE CIÊNCIAS NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 Um dos objetivos desta investigação é compreender como os professores de 

ciências concebem a questão que evidencia que o ensino de ciências deve estar 

voltado para a educação para as relações étnico-raciais, e como estes docentes 

incluem temáticas relacionadas as contribuições dos povos africanos e afro-

brasileiros em sua prática docente. O ensino de ciências da natureza é alçado ao 

foco da análise, de acordo com as seguintes justificativas: A primeira delas se dá 

pelo fato de ter a licenciatura em ciências biológicas como a minha formação inicial. 

Ao estudar os temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, tomar conhecimento da Lei 10.693/03 e experimentar o espaço escolar e 

a prática docente, me debrucei diante do seguinte questionamento: como estudantes 

da licenciatura em ciências biológicas estavam se preparando, e sendo preparados 

em sua formação inicial para a inclusão desta temática em sua prática docente? 

Como os professores já atuantes se relacionavam com esta temática? Posto isto, 

consideramos importante destacar que relações étnico-raciais podem ser entendidas 

como: 

 

[...] aquelas estabelecidas entre os distintos grupos sociais, e entre 
indivíduos destes grupos, informadas por conceitos e ideias sobre as di -
ferenças e semelhanças relativas ao pertencimento racial destes indivíduos 

e dos grupos a que pertencem. Relacionam-se ao fato de que, para cada 
um e para os outros, se pertence a uma determinada raça, e todas as 
consequências desse pertencimento. Em outras palavras, quando estamos 

face a face com outra pessoa, é inegável que seu fenótipo, cor da pele, 
penteado e forma de vestir-se desencadeiam, de nossa parte, julgamentos 
sobre quem é, o que faz e até o que pensa tal pessoa. Dessa forma, 

informados por estereótipos, se não estivermos atentos, podemos 
manifestar, por palavras e gestos, discriminação, desrespeito, 
desqualificação. Estes julgamentos decorrem de preconceitos.  

(VERRANGIA, 2010, p. 709). 

 

Sendo assim, a sua relação com a educação pode ser compreendida através 

das relações sociais em diferentes âmbitos, de maneira que: 

 

A origem da educação das relações étnico-raciais se dá nas experiências, 

vividas no ambiente da família, da comunidade, da prática docente e no 
contato com a mídia. Esses espaços são marcados pelas relações sociais: 
étnico-raciais, de gênero e de classe social. É na experiência que os 

processos educativos, ao longo da vida, geram conhecimentos, valores e 
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são perpassados por ideologias, elementos que orientam as relações 

vividas com os/as outros/as. Essas aprendizagens podem levar ao 
estabelecimento de relações pautadas em hierarquias raciais e também à 
procura por superar preconceitos e engajamento em lutas contra o racismo 

e discriminações, assim como valorizar a diversidade étnico-racial. 
(VERRANGIA,2009, p.190). 

 

 Outra justificativa atende ao fato de tanto a Constituição Federal de 1988, 

quanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 27 de 1997 serem claros, 

específicos e diretos ao determinar que o ensino fundamental, e o ensino de 

ciências consequentemente, deve estar integralmente voltado, dentre outras 

capacidades, à formação de sujeitos que sejam capazes de exercer a cidadania 

plena, reconhecer e valorizar a diversidade em todas as suas dimensões. Embora 

atualmente o currículo da educação básica seja fundamentado pela Base Nacional 

Comum Curricular, consideramos importante retomar uma breve descrição e análise 

sobre os PCN’s, uma vez que este documento ofereceu subsídios e elementos mais 

consistentes para uma abordagem da educação para as relações étnico-raciais 

caracterizada por permear todo o currículo, principalmente através da proposta de 

temas transversais. Constituintes dos PCN’s, os temas transversais, englobam as 

questões relativas à ética, à pluralidade cultural, ao meio ambiente, à saúde e à 

orientação sexual. Sua inclusão nos PCN’s evidencia já a partir de sua 

denominação, o reconhecimento do papel de todos os componentes curriculares do 

ensino fundamental no tratamento de questões sociais relevantes em seu currículo, 

uma vez que tais temas devem ser incorporados as disciplinas já existentes no 

currículo. Krasilchik e Marandino (2007) entendem que os temas transversais 

surgiram como resultado das transformações designadas ao currículo escolar, 

objetivando justamente romper a ausência do intercâmbio entre os saberes 

provocada pelos moldes estabelecidos à estrutura curricular nos sistemas de ensino.  

As variadas definições gerais acerca do conceito de ensino de ciências da 

natureza tendem a convergir ao atribuir a esta área a função de ser a responsável 

por permitir que os sujeitos se conheçam e reconheçam como um indivíduo, que ao 

ser parte de um todo, atua como agente pertencente, suscetível, e transformador do 

espaço natural. Ao caráter de pertencimento e ao caráter de transformação 

                                                 
27 Atualmente, e nível nacional, as Diretrizes Curriculares são norteadas pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) de 2017, que deverá ser completamente implantada por estados e municípios até 
2020. O estado de Minas Gerais, determinava sua matriz curricular a partir do Currículo Básico 

Comum (CBC). Com a implantação da BNCC, Minas Gerais passa a ter, a partir de 2019, sua matriz 
curricular orientada pelo Currículo Referência de Minas Gerais. 



89 

 

 

 

podemos adicionar os aspectos sociais e tecnológicos que permeiam as ciências da 

natureza. Verrangia (2009) entende as ciências naturais como “[...] um conjunto de 

conhecimentos e práticas, com metodologia definida e que gera novos 

conhecimentos. Sua função social está relacionada com a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas” (VERRANGIA, 2009, p. 140). 

Os PCN’s compõem um acervo documental que norteavam e subsidiavam o 

currículo educacional no Brasil, e deveriam orientar práticas educacionais da 

Educação Básica, de forma que estas permanecessem alinhadas ao conjunto das 

orientações provenientes da LDBN/1996. Um dos dez objetivos gerais para o Ensino 

Fundamental pontuado pelo documento determinava que os educandos deveriam 

ser capazes de: 

 
Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. (BRASIL, 1997, p. 

69). 

 

O texto do documento ainda considera necessário “[...] conhecer 

características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais 

como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao País” (BRASIL, 1997, p. 69). E por fim, 

dentre os pontos gerais: 

 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-

se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de 
classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais. (BRASIL, 1997, p. 69). 

 

Para as ciências da natureza no Ensino Fundamental os PCN’s específicos 

entendem que: 

Ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de escolarização 
obrigatório no Brasil, não se pode pensar no ensino de Ciências como um 
ensino propedêutico, voltado para uma aprendizagem efetiva em momento 

futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse 
sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de 
participação social e viabilizar sua capacidade plena de participação social 

no futuro. (BRASIL, 1997, p. 22 - 23). 
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 As ciências naturais produtoras de conhecimentos científicos englobam os 

campos da astronomia, biologia, física, geociências e química, pautados por leis e 

teorias complexas (PCN’s, 1997). De acordo com os PCN’s específicos para as 

ciências naturais, o ensino de ciências da natureza deve ser voltado, portanto, para 

a compreensão do significado dos conhecimentos científicos acumulados e seu 

impacto em nossa trajetória ao longo da história. Aqui, o termo ensino de ciências, 

portanto, faz referência aos conhecimentos relativos às áreas da física, da química e 

da biologia que integram o componente curricular denominado como ciências da 

natureza. Complementando, o ensino de ciências abordado por este texto pode ser 

entendido como:  

 

[...] práticas escolares dedicadas a ensinos e aprendizagens de 
conhecimentos científicos produzidos no âmbito das Ciências Naturais. No 

sistema de ensino formal, estas ciências são tratadas sob a forma de 
disciplinas, a saber: Ciências e/ou Ciências Naturais, no ensino 
fundamental; Biologia, Física e Química, no ensino médio e em algumas 

escolas privadas no ensino fundamental. (VERRANGIA, 2010, p. 707). 

 

 Por fim, o foco no ensino de ciências da natureza é justificado pela 

necessidade de produção de trabalhos científicos que proponham investigações, 

reflexões e discussões acerca da relação entre o ensino de ciências e a promoção 

da educação voltada para as relações étnico-raciais e o cumprimento da Lei 

10.639/03, que é bem clara ao determinar que as relações étnico-raciais devem ser 

promovidas por todos os componentes curriculares compreendidos pela Educação 

Básica. Douglas Verrangia (2009), ao levantar a produção existente na área, 

identifica poucos trabalhos que abordem a temática até o ano de 2009:  

 

Ao procurar trabalhos que, especificamente, abordassem as relações étnico 
raciais na formação de professores de Ciências, constatou-se uma ausência 

total de teses e dissertações a esse respeito. Em consulta realizada ao 
banco de dados da CAPES, entre mais de 3.500 trabalhos sobre a questão 
da formação docente, nenhum dos estudos que investigou as relações 

étnico-raciais o fez na área curricular do ensino de Ciências. (VERRANGIA, 
2009, p. 39). 
 

Partindo desta escassez, Verrangia (2009) produziu trabalhos que auxiliam 

substancialmente no aporte teórico de pesquisas que objetivam a investigação da 

temática que envolve as relações étnico-raciais e sua relação com professores de 

ciências. Portanto, a presente dissertação estabelecerá diálogo com as 

contribuições geradas pela produção do pesquisador, além de realizar o 
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levantamento da situação atual da produção e divulgação de trabalhos que 

englobem esta temática. Para tal, foram realizadas buscas nos principais bancos de 

consulta a produções cientificas por meio dos seguintes descritores ou palavras-

chave: Educação para as relações étnico-raciais, ensino de ciências e Lei 10.639/03. 

Este levantamento identificou o aumento do número de produções sobre a temática 

a partir de 2009. No entanto, mesmo com este aumento, de acordo com o 

levantamento atual realizado por Jesus, Paixão e Prudêncio (2019) ainda é possível 

considerar que o número de pesquisas sobre o tema é bastante reduzido:  

 

 
 
Outro aspecto importante se refere aos poucos trabalhos sobre as relações 

étnico-raciais e o ensino de Ciências, indicando a necessidade de mais 
pesquisas sobre a abordagem das relações étnico-raciais nas mais diversas 
áreas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. (JESUS; 

PAIXÃO; PRUDÊNCIO, 2019, p. 234). 

 

 

 Como anteriormente mencionado neste texto, a Lei 10.639/03 promoveu a 

alteração na LDBN/1996, ao determinar obrigatório ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira no ensino fundamental e no ensino médio de todas as 

redes de ensino brasileiras, públicas e privadas. Como dispositivo de 

regulamentação da lei, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana – DCN’s afirmam a necessidade da elaboração e execução, no nível 

institucional, de pedagogias antirracistas pelos profissionais da educação, 

independente de questões relacionadas a pertencimento racial, religião, dentre 

outras. Uma passagem importante do texto das DCN’s indica explicitamente a 

necessidade de que todos os componentes curriculares estejam preparados para 

estabelecer uma prática aderida a educação para as relações étnico-raciais:  

 

Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não 
negros, além de ter acesso a conhecimentos básicos tidos como 
fundamentais para a vida integrada à sociedade, exercício profissional 

competente, recebam formação que os capacite para forjar novas relações 
étnico-raciais. Para tanto, há necessidade, como já vimos,  de professores 
qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos  e, além 

disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações entre 
pessoas de diferente pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito e 
da correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a 

necessidade de se insistir e investir para que os professores, além de sólida 
formação na área específica de atuação, recebam formação que os 
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capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas  à 

diversidade étnico-raciais, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo 
criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las. (BRASIL, 
2004, p. 17). 

 

 

Recentemente o currículo da educação básica brasileira sofreu profundas 

transformações em função da construção e aprovação de um referencial básico e 

comum para os conteúdos englobados pelo ensino fundamental, e pouco depois 

para o ensino médio: a Base Nacional Comum Curricular - BNCC.  Atualmente, 

todos os estabelecimentos de ensino brasileiros devem construir seus currículos em 

acordo com as orientações estabelecidas pelo documento. Instituída pela 

resolução28 CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, a BNCC é definida como:  

 

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 
de Educação (PNE). (BRASIL,2017, p.7). 

 

 

A elaboração e implementação da BNCC estava prevista pelo Artigo 210 da 

Constituição Federal de 1988, que estabelecia a necessidade de que os conteúdos 

mínimos fossem ser fixados de forma a garantir que todos os alunos tivessem direito 

a sua aprendizagem, respeitando especificidades culturais e regionais (BRASIL, 

1988). Além da Constituição Federal de 1988, a BNCC é legalmente respaldada pelo 

Artigo 26 da LDBN/1996, que também determina que os currículos da educação 

infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem possuir uma base 

curricular comum que deverá ser complementada por uma parte diversificada 

(BRASIL, 1996). Por fim, o PNE 2014 – 2024   aponta como estratégia para o 

                                                 
28 A título de complementação acerca dos dispositivos legais que embasam a criação e instituição da 
BNCC, de acordo com a resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, a mesma foi instituída 

de acordo com: “P[...] o disposto no § 1º do art. 9º e no art. 90 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, no § 1º do art. 6º e no § 1º do art. 7º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a 
redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento nos artigos 205 e 

210 da Constituição Federal, no art. 2º, no inciso IV do art. 9º, e nos artigos 22, 23, 26, 29, 32 e 34, 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nas metas e diretrizes, definidas no Plano Nacional de 
Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, bem como no Parecer CNE/CP nº 

15/2017, homologado pela Portaria MEC nº 1.570, de 20 de dezembro de 2017, publicada no Diário 
Oficial da União de 21 de dezembro de 2017 [...] “(BRASIL,2017, p.1) 
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cumprimento das metas 2, 3 e 7 o estabelecimento e implantação de uma base 

nacional comum dos currículos (BRASIL, 2014). 

Com o advento da implementação da BNCC, toda a matriz curricular das 

escolas brasileiras passa a ser orientada pelo documento. De forma mais ampla, a 

sua estrutura organizacional está dividida em competências gerais e competências 

específicas para cada área. O ensino fundamental se organiza em cinco áreas, que 

são compostas por um ou mais componentes curriculares. O currículo fica, portanto, 

dividido em unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades que se 

esperam que sejam desenvolvidas pelos estudantes. A área das ciências da 

natureza compreende apenas o componente curricular ciências. A estrutura do 

ensino médio também passou por uma significativa reforma estabelecida pela Lei nº 

13.415/2017. A referida lei alterou a LDBN, promovendo mudanças na estrutura do 

ensino médio, cujo currículo também deverá ser composto pelas chamadas 

aprendizagens essenciais, que estão presentes nas cinco áreas do conhecimento, e 

pelos itinerários formativos permitirão aos alunos que optem por um estudo 

aprofundado em alguma destas áreas do conhecimento através de diferentes 

arranjos curriculares. Tais áreas são: Linguagens e suas tecnologias; matemática e 

suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e 

sociais aplicadas e formação técnica e profissional. 

Para a educação básica, o texto da BNCC compreende que as aprendizagens 

essenciais devem garantir aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de 

exercer dez competências gerais (BRASIL, 2017). Para este estudo é relevante 

destacar as seguintes competências:  

 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade; 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;  
 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2017, p. 9 – 10. Grifo nosso).  
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No que se refere especificamente a área das ciências da natureza, o texto da 

BNCC propõe oito competências específicas para a etapa do ensino fundamental. 

As competências 2 e 5 podem ser diretamente relacionadas ao estabelecimento de 

um ensino de ciências comprometido com a promoção da cidadania:  

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das 
Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e 
procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no 

debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo 
do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a 
consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 

valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2017, p. 324. Grifo nosso). 

 

No artigo “Ensino de ciências e as relações Étnico-Raciais: um olhar para a 

Base Nacional Comum”, Bruno Correia de Oliveira e Edson Luiz Lindner (2020) 

analisaram as três versões da BNCC (2015, 2016 e 2017) com o objetivo de 

compreender como as versões do documento abordaram a educação para as 

relações étnico-raciais no ensino de ciências. Partindo desta análise os autores 

construíram um gráfico que demonstra a ocorrência dos termos relacionados a 

temática étnico-racial nos textos das três versões da BNCC:  
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Gráfico 3: Ocorrência de termos relativos a temática étnico-racial nas três 

versões da BNCC: 

 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, Bruno Correa de. LINDNER, Edson Luiz. Ensino de ciências e as 

relações Étnico-Raciais: um olhar para a Base Nacional Comum Curricular. 2020, p.11.  

 

O gráfico nos permite observar a ausência dos termos negro (a), racismo, 

etnia/ étnico-racial nos textos das três versões da BNCC. Em sequência, 

observamos o aumento da ocorrência dos termos diversidade, desigualdade e 

África/africana. Sobre este aumento, os autores identificam uma variedade de 

significados que o termo diversidade pode assumir, afirmando que:  

 

Em muitos casos, o vocábulo relaciona-se à compreensão da diversidade 
biológica, entendida como a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 

espécies e de ecossistemas. Porém, e alinhado aos objetivos desse 
trabalho, observou-se que os aparecimentos do termo diversidade se 
relacionavam com diferentes saberes, manifestações culturais e visões de 

mundo. Nesse sentido, as versões da Base analisadas expressam e 
assumem o compromisso do ensino de Ciências da Natureza em colaborar 
na formação intelectual e emocional de crianças, jovens e adultos para a 

atuação consciente no mundo, partindo do entendimento de que a ciência é 
uma construção humana, permitindo então, que os estudantes tenham 
oportunidade de se engajarem na investigação de questões que estão 

diretamente relacionadas ao seu contexto social e cultural. (OLIVEIRA; 
LINDNER, 2020, p. 12). 
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A ausência dos termos racismo, negro(a), e etnia/étnico-racial nos permite 

constatar que ocorre no texto da BNCC uma pulsante ausência da discussão acerca 

das temáticas que envolvem as práticas de discriminação racial que permeiam a 

história e a cultura do Brasil, sendo um dos fatores que influenciam diversas 

configurações sociais estabelecidas atualmente. Concordo com o sentimento de 

surpresa que Oliveira e Lindner (2020) afirmam sentir em relação a esta ausência. 

Ainda afirmo que a ausência de tais termos, implicada na ausência da discussão da 

temáticas étnico-raciais de forma mais explícita pela BNCC representam uma 

deficiência e ineficiência no que diz respeito ao cumprimento da Lei 10.639/03, e do 

próprio PNE 2014-2024, que indicam o cumprimento da lei como estratégia para o 

alcance de determinadas metas, como já mencionado neste texto, além de um 

retrocesso em relação aos PCN’s, que englobavam temáticas relacionadas a 

diversidade, incluindo de forma clara e direta a discussão étnico-racial como tópico 

específico a ser desenvolvido em um caráter transversal pela Educação Básica, de 

forma a perpassar todos os componentes curriculares. 

Por fim, compartilho plenamente da preocupação de Oliveira e Lindner (2020) 

a respeito de possíveis significados e efeitos de retrocessão implicados na 

existência de uma Base Nacional Comum Curricular que abre mão de suscitar a 

discussão étnico-racial e abordar enfaticamente discussões sobre práticas de 

discriminação racial e seus nefastos efeitos. Em tempos marcados pela ascensão do 

conservadorismo no âmbito da gestão pública, é necessário que dispositivos 

legítimos e incontornáveis como a Base se posicionem de forma consistente e 

explícita no que diz respeito a promoção de uma educação voltada para relações 

étnico-raciais justas e positivas, em prol da construção de uma sociedade 

antirracista.  

Em função da ausência de uma menção direta e evidente das questões 

étnico-raciais no texto da BNCC, Oliveira e Lindner (2020) construíram, a partir do 

referencial teórico produzido por Verrangia (2010) possibilidades de articulação entre 

os objetivos e habilidade propostos pelas três versões BNCC para o ensino de 

ciências nas séries que compreendem os anos finais do Ensino Fundamental, que 

serão descritos detalhadamente mais adiante. 

Desta forma, ao observarmos que a Constituição Federal de 1988, a   

LDBN/1996, suas alterações e dispositivos regulamentadores que regem as leis e 
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normas que pautam a organização social e a Educação, determinam 

indiscutivelmente a Educação como a responsável direta pelo desenvolvimento da 

cidadania e promoção de uma sociedade justa e igualitária, e da promoção de 

relações étnico-raciais voltadas para a valorização e reconhecimento positivo da 

cultura e contribuição afro-brasileira para a sociedade, fica passível o 

questionamento: como os sistemas educacionais e seus componentes curriculares, 

e especificamente o ensino de ciências da Natureza vem desempenhando este 

papel na sociedade fortemente entremeada por práticas racistas?  

 

3.1 O que dizem os trabalhos científicos voltados para análise das relações 

étnico-raciais através da perspectiva da sua articulação com o ensino de 

ciências. 

 

Com o objetivo de elencar produções que relacionam o ensino de ciências e 

as relações étnico-raciais, foi realizada uma consulta no intento a identificar as 

produções científicas voltadas para esse campo. A consulta foi realizada nos 

principais acervos eletrônicos, e incluiu o banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, o portal 

de periódicos da CAPES, o acervo da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação - Anped, e bancos de dados e repositórios de instituições 

acadêmicas federais. Para a consulta foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

Ensino de ciências, ensino de ciências da natureza, relações étnico-raciais, Lei 

10.639/03. 

 Esta consulta possibilitou que fossem identificados dezenove trabalhos 

voltados ao ensino de ciências, e três trabalhos voltados especificamente ao ensino 

de Química: Pinheiro e Silva (2010); Benite et al (2017); Carvalho, Monteiro e Costa 

(2019). Assim como para Jesus, Paixão e Prudêncio (2019) chamou atenção a 

ausência de trabalhos relacionados ao ensino de física. 

 Dos dezenove trabalhos identificados o maior número é do pesquisador 

Douglas Verrangia, que produziu a tese “A educação das relações étnico-raciais no 

ensino de ciências: diálogos possíveis entre Brasil e Estados Unidos – 2009” 

amplamente mencionada por este texto, além de mais quatro artigos: Verrangia 

(2010); Verrangia e Silva (2010), Verrangia (2014) e Verrangia (2016). A leitura e 



98 

 

 

 

análise de todos os artigos mencionados neste texto ainda permitiu identificar que é 

majoritária a presença de menções ao pesquisador nestas produções analisadas, 

fato que confere a Douglas Verrangia o posto de principal referência no campo que 

integra especificamente o ensino de ciências e a sua relação com a temática étnico-

racial. Jeobergna de Jesus vem se debruçando em pesquisas sobre o tema, e em 

2017 produziu a dissertação “As relações étnico-raciais na formação inicial dos 

licenciandos de Ciências Biológicas, Química e Física da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – Bahia” além de mais dois artigos em parceria com outras 

pesquisadoras: Christiana Andréa Vianna Prudêncio e Marília Costa Santos da 

Paixão em Jesus, Paixão e Prudêncio (2019) e Prudêncio e Jesus (2019). 

No contexto das produções acadêmicas que englobam trabalhos de 

conclusão de curso, identificou-se cinco trabalhos, sendo quatro dissertações:  Ana 

Lucia Mathias (2011), Luís Antônio J. Domingues (2012), Ellen Pereira Lopes de 

Souza (2014), e Jeobergna de Jesus (2017) e um trabalho de conclusão de curso de 

especialização: Iara Archanjo da Conceição (2018).  

Através da identificação destes trabalhos empreendemos uma análise que em 

um primeiro momento objetivou conhecer e descrever as reflexões que tem sido 

produzidas e as pesquisas que vem sendo realizadas e sobre a relação e atuação 

do ensino de ciências da natureza no campo das relações étnico-raciais, com o 

intuito de  compreender a realidade do campo e identificar como os resultados e 

considerações das pesquisas aqui analisadas se relacionam com os dados obtidos 

no contexto da investigação conduzida na rede municipal de Ponte Nova. O objetivo 

geral é produzir contribuições para o campo através da articulação e discussão das 

contribuições oferecidas por estes pesquisadores advindos de diversas regiões do 

Brasil. 

Essa análise parte da tese de Verrangia (2009) na qual o autor discute quais 

são as possíveis contribuições do ensino de ciências para a educação das relações 

étnico-raciais. O autor, que realiza um profundo estudo da interação destes campos, 

traça uma linha temporal que elenca quais pesquisas e debates acerca do tema já 

foram promovidos, e ressalta a escassez de pesquisas sobre este tema. O autor 

expõe a noção de que o ensino de ciências não constitui espaço propício ao diálogo 

com questões sociais ao constatar por meio da sua coleta de dados que: 
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Para vários/as docentes, o ensino de Ciências é um campo de menor 

atuação frente às relações raciais. Outros componentes curriculares foram 
mencionados como mais apropriados ou com maior afinidade para discutir 
questões relativas ao pertencimento étnico-racial, racismo, diversidade 

étnico-racial ou “outras questões sociais”. Como explicou Dahoma, em 
disciplinas como História e Estudos Sociais as relações entre conteúdo e 
questões sociais são mais claras que na Biologia. (VERRANGIA, 2009, p. 

180). 

 

 Dentre as pesquisas descritas por Verrangia (2009, p. 26), na esfera 

internacional, os autores Gill e Levidow (1989), e Gill et. al. (1989) identificam a 

ocorrência de um ensino de ciências “acrítico” na Inglaterra, pautado pela dificuldade 

de articulação da temática racial com as ciências naturais ocasionada 

especificamente pelo receio dos docentes em serem acusados de ministrar aulas 

com viés político/ideológico. De acordo com Krasilchik e Marandino (2004), tal 

dificuldade também pode ser observada no Brasil, e também se relaciona com o 

distanciamento entre os conteúdos propostos pelos currículos, que impedem o 

intercâmbio entre as áreas do conhecimento e seus saberes. As autoras afirmam 

que as dificuldades para estabelecer o intercâmbio entre estes saberes estão 

relacionadas:  

 

[...] tanto da insegurança dos professores frente as exigências da 
interdisciplinaridade como da incompreensão dos que consideram que há 
perigo de perda de informação e rigor fora dos modelos habituais. Outro 

conjunto de dificuldades advém do receio que muitos educadores têm de 
discutir temas que envolvem valores. Repressão política, possibilidade de 
divergências com as famílias, preconceitos levam a manutenção das aulas 

em patamar seguro em que as discussões sobre diferentes pontos de vista 
são evitadas. (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004, p. 7). 

 

 A afirmação supracitada nos permite ressaltar a importância dos processos 

formativos na aprendizagem da docência e de formação continuada voltada a 

temáticas sociais relegadas nos espaços formais de aprendizagem, como a inclusão 

da temática étnico-racial na prática docente, abordada neste texto. Tais processos, 

unidos a uma gestão pública preparada a respaldar os profissionais, podem 

oportunizar a capacitação dos mesmos, que de posse de aportes teóricos e práticos 

sintam-se incentivados e encorajados a adotarem abordagens diversas a temáticas 

invisibilizadas e/ou consideradas como “tabus”. 

Partindo para a literatura nacional, Verrangia (2009) conduz à discussão os 

resultados das pesquisas realizadas por um grupo originado pela Secretaria de 

Estado de Educação de São Paulo nos anos 1980 chamado Grupo de Trabalho para 
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Assuntos Afro-Brasileiros (GTAAB, 1988) e descrito como responsável por “ 

experiências pioneiras no Brasil no sentido de discutir o papel do ensino de ciências, 

mais especificamente de Biologia, no combate ao preconceito racial e a 

discriminações” (VERRANGIA, 2009, p. 26). Segundo o autor, os estudos 

produzidos pelo grupo apontaram a “necessidade de se desenvolver, no Brasil, uma 

prática pedagógica antirracista no contexto do ensino de Ciências” (VERRANGIA, 

2009, p. 27) levando-se em consideração principalmente o fato de que o conceito de 

raça foi uma poderosa ferramenta de manutenção das formas de dominação social 

através da atribuição de inferioridade imputada a “raças” 29  que não eram brancas.  

 No que tange à profissão e à práxis docente a revisão de literatura realizada 

por Verrangia (2009, p. 31) aponta para o fato de que diversos autores identificam 

que as questões relacionadas ao pertencimento étnico-racial são enfrentadas por 

docentes “despreparados e inseguros” e tal constatação, de acordo com Verrangia 

(2009) perpassa os professores de ciências. No que se refere ao material didático, 

Verrangia (2009) identificou que existem poucas pesquisas que se debruçam em 

analisar como o negro(a) é representado pelos livros didáticos, e se os mesmos 

estão aptos a promover uma educação voltada a temática étnico-racial. De acordo 

com o autor os trabalhos do GTAAB, permitem verificar a “inadequação dos livros 

didáticos em questões que envolvem as relações sociais, étnico-raciais e de gênero” 

(VERRANGIA, 2009, p. 34).  

Ao divulgar os resultados da investigação com os professores brasileiros e 

estadunidenses, Verrangia (2009) nos permite construir processos de identificação, 

e/ou afastamento a suas concepções, reflexões e maneiras de conduzir a sua 

prática. Não apenas o pesquisador e os sujeitos da pesquisa adquirem a capacidade 

de ressignificar seu pensar e fazer docente, mas permitem que os possíveis sujeitos 

alcançados pela produção sejam submetidos a estes mesmos processos. 

No artigo “Cidadania, relações étnico-raciais e educação: desafios e 

potencialidades do ensino de Ciências” de 2010, Douglas Verrangia e Petronilha 

Beatriz Gonçalves e Silva construíram grupos que organizam temas relativos à 

discussão étnico racial, capazes de possibilitar aporte teórico-prático que permita a 

um ensino de ciências voltado a educação para relações étnico-raciais nas escolas. 

Tais grupos foram frequentemente mencionados por autores que se debruçam em 

                                                 
29 Referente ao conceito biológico de raça. 
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pesquisas voltadas para as relações étnico-raciais no ensino de ciências. Tais 

grupos são: “a) impacto das Ciências Naturais na vida social e racismo; b) 

superação de estereótipos, valorização da diversidade e Ciências Naturais; c) África 

e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial; d) Ciências, mídia e 

relações étnico-raciais, e) conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-

brasileira e Ciências” (VERRANGIA; SILVA, 2010, p.707). Tais grupos temáticos são 

frequentemente mencionados e utilizados como referencial teórico em produções 

científicas de pesquisadores já mencionados por este texto, como Jesus, Paixão e 

Prudêncio (2019) ,Prudêncio e Jesus (2019) , Souza e Ayres (2016) e Oliveira e 

Lindner (2020). 

Com o intuito de complementar as possibilidades propostas por estes grupos, 

o artigo “Conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira no ensino de 

Ciências: um grande desafio” de Verrangia (2010) parte do pressuposto de que a 

valorização dos conhecimentos tradicionais de matriz africana depende de uma 

apresentação positiva e enaltecedora destes conteúdos, uma vez que foram 

construídos por povos que formaram a sociedade brasileira. De acordo com o autor:  

  

[...] A cultura Africana e Afro-Brasileira, presente no cotidiano do Brasil, se 
expressa e é mantida/transformada nas manifestações histórico-culturais 
diretamente vinculadas a visões de mundo de raiz africana, também 

chamadas de africanidades. Essas visões de mundo estão enraizadas em 
jeitos de ser, viver, pensar e de construir existências próprias do mundo 
africano, lembrando que o mundo africano inclui a diáspora,  considerada a 

sexta região desse imenso e rico continente. Dessa forma, entendo que 
para pensar, e ensinar, cultura afro-brasileira é preciso compreender sua 
continuidade com conhecimentos e significações que começaram a ser 

elaborados no continente africano milênios antes da chegada lá de povos 
colonizadores. [...] produzir esse diálogo entre conhecimentos é um desafio 
importante lançado a nós, educadores de Ciências. Abordar de forma 

adequada práticas culturais de origem africana pode contribuir para que 
os/as estudantes passem a respeitar essa raiz cultural de nosso povo e, ao 
mesmo tempo, aprender Ciências. (VERRANGIA,2010, p. 5-6) 

 

 Dessa forma, Verrangia (2010) demonstra que existem diversos caminhos e 

temáticas dentro dos conteúdos ligados a diversidade biológica e as interações 

presentes nos ecossistemas, temas relativos às ciências passíveis de serem 

abordados sob a perspectiva da cultura africana: 

Podem ser realizadas atividades que discutam, sob a ótica cultural das 
populações tradicionais africanas e afro-brasileiras, o estudo: da vida; dos 
fenômenos naturais; dos animais; das plantas; das relações entre formas 

vivas e não vivas; da saúde; da produção de alimentos; entre outros. 
(VERRANGIA, 2010, p. 6). 
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 O autor ainda detalha como alguns apontamentos presentes no Parecer 

CNE/CP 003/2004 acerca da valorização de diversos meios de expressão da cultura 

africana e afro-brasileira podem contribuir com a promoção do ensino de ciências 

voltado para a educação das relações étnico-raciais. Tais meios são destacados por 

Verrangia (2010) e incluem a valorização da oralidade, da ancestralidade e da 

corporeidade.  

 No artigo “Criações docentes e o papel do ensino de ciências no combate ao 

racismo e a discriminações” de 2016, Verrangia detalha os procedimentos e 

resultados de uma pesquisa desenvolvida em 2007, em São Carlos, no estado de 

São Paulo. A partir de entrevistas com professoras da rede pública de São Carlos 

que participaram de um curso de formação continuada, complementada por 

observações realizadas em cursos de formação inicial de professores, Verrangia 

(2016) afirma que objetivou compreender através de quais iniciativas o ensino de 

ciências poderia se configurar com um instrumento apto a promover a valorização da 

cultura e história africana e afro-brasileira, atuando consequentemente no combate 

as práticas racistas. A partir desta investigação, Verrangia construiu o quadro 

“Características do ensino de ciência para educar relações étnico-raciais positivas” 

organizando possíveis características que o ensino de ciências pode adotar para 

direcionar sua prática a educação das relações étnico-raciais. O quadro pode ser 

observado a seguir. 

 

Tabela 1: Características apropriadas ao ensino de ciências direcionado as 
relações étnico-raciais:  

Relativas ao docente Relativas ao ensino – atividades 

Assumir a existência de discriminação 

racial na sociedade e 
em muitas salas de aula 

Envolver alunos/as negros/ 

as nas aulas, com o intuito de 
incentivar sua participação e 
elevar sua autoestima 

Conhecer as ideias e concepções  
dos/as alunos/as sobre si  

mesmos/as para planejar ação 
pedagógica 

Promover a assunção do pertencimento 
étnico-racial dos/ 

as estudantes 

Conhecer aspectos da história  
e cultura africana e afro-brasileira, 
cientistas negros, formas 

tradicionais de produção de 
conhecimento 

Inserir conhecimentos sobre a 
população negra no cotidiano 

Realizar atividades contínuas, 
e não pontuais, e que envolvam 

Transmitir informações sobre 
contribuições africanas e afrodescendentes  
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todos/as estudantes para o desenvolvimento 
mundial  

Realizar atividades em que, ao 

mesmo tempo, abordem diferentes  
formas de discriminação 

Divulgar contribuições dos  

diferentes grupos étnico-raciais, 
inclusive as provenientes da 
história e cultura africana e 
afro-brasileira 

Compreender que discriminação 

se pauta em padrões, que podem 
variar segundo interesses  

Discutir a história de conceitos  

sociais util izados como base 
para estereótipos (raça, sexo, 
beleza, entre outros) 

Saber em que momento deve o/a 
docente intervir nas interações  

entre os/as alunos/as  

Destacar a igualdade (biológica  
e cultural) entre os seres 

humanos 

 
Identificar estudantes que sofrem 
com discriminações 

Valorizar a diversidade étnico-racial  

Agir para mudar visões estereotipadas  
de estudantes 

Identificação e util ização de 
materiais adequados aos objetivos  

de ensino 

Assumir o papel de mediador 
de conflitos 

Promover atividades/projetos 
interdisciplinares com objetivo 
de educar relações sociais  

Fonte: Adaptado de: VERRANGIA, Douglas. Criações docentes e o papel do ensino de ciências no 
combate ao racismo e a discriminações. 2016, p.93 – 94. 
  

Os estudos do autor conduzem a importante compreensão e assimilação de 

que o ensino de ciências possui papel essencial para a promoção de relações 

étnico-raciais que promovam um verdadeiro reconhecimento e valorização das 

contribuições africanas para a construção do Brasil desde seus primórdios. Entender 

que, apesar da dominância eurocêntrica ainda ser massivamente presente na 

sociedade, o nosso contexto permanece sendo milimetricamente permeado pela 

influência dos povos advindos da diáspora africana ao longo dos séculos é um 

passo essencial para o reconhecimento da importância de uma educação voltada 

para o reconhecimento e valorização da contribuição deste povo para a construção 

da cultura afro-brasileira, a qual todos fazemos parte. 

 A educação formal, concretizada em espaços formais de aprendizagem 

possui várias dimensões. Uma dessas dimensões situa-se na separação de 

componentes curriculares, cada um destes detentor de um currículo específico. É 

imperativo a compreensão de que todas as dimensões da educação formal, e todos 

os componentes curriculares fazem parte deste contexto social, que ainda é 

entranhado por profundos, persistentes e perversos mecanismos de desvalorização 

e inferiorização racial que por ainda permanecer no Brasil, apresenta-se de forma 

incontornável nas escolas. Portanto, por ser um componente curricular que deve 
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estar alinhado promoção da cidadania e de avanços que promovam o bem estar 

social, é inconcebível que o ensino de ciências seja observado como descolado da 

função em promover relações étnico-raciais justas e positivas, pressupostas pela Lei 

10.639/03.  

Ademais, não apenas o ensino de ciências, e os componentes curriculares 

correspondentes as ciências humanas devem aderir a este propósito. Todos os 

componentes que fazem parte da educação formal, devem estar alinhados. Das 

políticas públicas, a atuação de gestores públicos no nível federal, estadual, 

municipal, responsáveis, a título de exemplo, pela promoção de cursos formação 

continuada, que como foi (e será ao longo deste e do próximo capítulo) possível 

perceber, vem desempenhando um papel determinante para a concretização de 

uma formação voltada para temáticas étnico-raciais. No nível institucional, 

encontramos no PPP e nos planos de ensinos, nas metodologias e planejamento 

das aulas, as dimensões responsáveis pela composição da prática e da práxis 

docente, que devem estar comprometidas com a educação para as relações étnico-

raciais. Por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

corroboram com esta afirmação, e vão além ao afirmar que o sucesso das políticas 

afirmativas depende de “trabalho conjunto, de articulação entre processos 

educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças 

éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à 

escola” (BRASIL, 2004, p. 13). Assim, os estudos de Verrangia e Silva (2010) e 

Verrangia (2009, 2010, 2016) contribuem amplamente não apenas para evidenciar e 

afirmar a importância e atribuição do ensino de ciências para a promoção de 

relações étnico-raciais positivas e construtivas, mas também para elucidar 

possibilidades teóricas, didáticas e metodológicas genuinamente norteadas à 

promoção da igualdade racial. 

No âmbito das pesquisas produzidas em cursos de pós-graduação, Mathias 

(2011) desenvolveu uma investigação que objetivou compreender como materiais 

didáticos vem abordando questões relacionadas a hierarquia de pessoas negras 

brancas. Em sua dissertação “Relações Raciais em Livros Didáticos de Ciências” 

Mathias (2011) analisou por meio do procedimento de análise de conteúdo, livros 

didáticos de ciências direcionados a alunos que cursam os anos finais do Ensino 
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Fundamental, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD entre 

os anos 2008 e 2011. A autora buscou compreender como estes materiais retratam 

as relações étnico-raciais, e especialmente como o (a) negro (a) está representando 

(a) nestes livros, comparando tal representação a representação de não-negros(as). 

Mathias (2011) trabalhou com um total de 09 livros destinados à 7ª série 30(8º ano) e 

justificou esta escolha em função deste período abordar conteúdos relacionados ao 

estudo do corpo humano. A autora também objetivou verificar como conceitos 

relativos à cultura africana e afro-brasileira eram abordados nestes materiais. Em 

sua fundamentação teórica Mathias (2011) expõe os resultados obtidos pela 

pesquisa de Auxiliadora da Silva (2005), que analisou livros de ciências voltados da 

1ª a 7° série do Ensino Fundamental de escolas da Rede Municipal de Recife/PE. 

De acordo com Mathias (2011, p. 47), a análise conduzida pela pesquisa de Silva 

(2005) identificou que os personagens negros(as) além de aparecerem em minoria 

percentual, eram majoritariamente retratados como pobres, estereotipados e 

desvalorizados.  

 Mathias (2011) ainda menciona estudos de livros didáticos de ciências 

desenvolvidos por Soares e Bordini (2011) voltados aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. De acordo com Mathias (2011), as pesquisas de Soares e Bordini 

(2011) também apontam a predominância de personagens brancos, e a retratação 

de personagens negros(as) através de estereótipos conservadores, atribuindo-lhes 

características originadas pelo senso comum, de como por exemplo que negros(as) 

são melhores em esportes e brancos(as) possuem maior aptidão intelectual, ao 

retratar personagens brancos(as) como cientistas e personagens negros(as) como 

esportistas.  

 Os resultados da pesquisa de Mathias (2011) indicam alguns avanços e 

limitações para a promoção das relações étnico-raciais através da representação do 

negro(a) em livros didáticos. Mesmo detectando algumas formas positivas de 

valorização, em sua pesquisa, a autora conclui que:  

Analisando os livros didáticos de ciências, alertamos para o fato da falta de 
conteúdos relacionados às relações raciais, que deveriam fazer parte do 

currículo, proposta para produção cientifica nas escolas e métodos de 
aprendizagem que enfatiza a lei 10.639/03, não apenas no sumário dos 
livros didáticos, mas em todo seu contexto de leitura, ilustrações e 

personagens de textos. (MATHIAS, 2011, p. 97).  

 

                                                 
30  Atualmente a 7ª série corresponde ao 8º ano. 
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A análise dos livros permitiu que a autora identificasse que, mesmo 

apresentando personagens negros(as) em situações estereotipadas e número de 

personagens negros(as) menor que personagens brancos, caracterizando uma sub-

representação, os personagens negros(as) também aparecerem representados em 

situações que os valorizavam, os incluindo em atividades diversas e representativas. 

Tais situações são exemplificadas através de personagens negros(as) 

representando a espécie humana, ou atuando como médicos, cientistas, rompendo 

com o que a autora chama de “branquidade normativa31”, conceito presente nos 

trabalhos que a autora utilizou como fundamentação teórica. Mathias (2011) 

considerou tal fato como avanços, embora tenha concluído que o desenvolvimento e 

produção dos livros didáticos de ciências ainda demandam avanços que o 

aperfeiçoem e atualizem, e especialmente em relação a necessidade da inclusão de 

conteúdo específico que permita a abordagem das relações étnico-raciais de forma 

que as mesmas permeiem todas as dimensões do material. 

 Domingues (2012) investigou como professores de biologia abordam o 

conceito de raça em seu discurso docente em sua dissertação “O tema racial em 

aulas de biologia concepções docentes”. Ao entrevistar professores da rede estadual 

do Paraná, no município de Curitiba, o autor buscou identificar como o discurso 

docente aborda o conceito de raça nas aulas de biologia. Domingues (2012) 

recorreu aos conceitos relativos ao pensamento32 complexo propostos por Edgar 

Morin 33em apoio a sua fundamentação teórica. Ao explorar e transpor as ideias de 

Morin acerca da complexidade que caracteriza os processos cognitivos dos sujeitos 

em aprendizagem para o debate que questiona a abordagem do conceito de raça 

pelo professor de biologia, Domingues (2012) entende que é possível que o docente 

seja capaz de articular este conceito com outros campos, produzindo, como defende 

                                                 
31 Mathias (2011) utiliza o conceito de branquidade normativa proposto por Giroux (1999). De acordo 
com Mathias (2011), a branquidade normativa “estabelece o branco como modelo de humanidade, 

mas utiliza o outro racial (nesse caso o negro) na composição de quadro de diversidade apenas para 
confirmar a posição dominante do branco” (MATHIAS,2011, p.87).  
32 De forma simplificada, de acordo com Morin (2005), o pensamento complexo surge da necessidade 

de se perceber os seres como pertencentes à variadas e diversas dimensões. A ideia de pensamento 
complexo critica o fato de tais dimensões não serem consideradas como parte de um todo, e serem 
desconsideradas de forma conjunta e articulada. O pensamento complexo se encarrega da 

compreensão da relação entre o todo e as partes. Compreende que o todo não deve ser considerado 
apenas a união das partes, uma vez que elas são dotadas de particularidades e especificidades, que 
ao serem unidas promovem modificações ao todo. 
33 Edgar Morin é um sociólogo, antropólogo e filósofo francês. Nascido em 8 de julho de 1921, 
produziu uma vasta obra, dedicada a compreensão da complexidade das ciências e dos indivíduos.  
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Morin (2003), a compreensão dos fenômenos de maneira global. Ao concluir a 

investigação, Domingues (2012) constata que os professores entrevistados 

reconhecem a importância em explorar tanto os saberes ligados à construção 

biológica quanto da construção social dos indivíduos para a compreensão dos 

alunos acerca da sua própria existência. A investigação de Domingues (2012) 

demonstra como as relações étnico-raciais e os conceitos presentes nesta temática 

tão abrangente podem oferecer múltiplas e complexas possibilidades de 

investigação e articulação em áreas que poderiam ser consideradas não 

convencionais, como neste caso, as Ciências Biológicas, que também constitui 

Ciências da Natureza, e a Filosofia, com as ideias de pensadores como Edgar 

Morin. 

Em sua dissertação “Estudos sobre a formação de professores de ciências no 

contexto da lei 10.639/03” Ellen Pereira Lopes de Souza (2014) investigou a Lei 

10.639/03 no contexto da formação inicial de professores. Ao entrevistar docentes 

de um curso de graduação de licenciatura em química, professores formadores e 

professores formadores/coordenadores dos cursos de ciências de Ensino Superior 

do estado de Goiás a autora identificou o desconhecimento da temática por parte 

dos entrevistados, bem como uma forte dificuldade, assumida pelos entrevistados 

como incapacidade de articular os conhecimentos relativos história e cultura afro-

brasileira e africana com os conhecimentos específicos da área das ciências, e 

especificamente da química neste caso. Souza (2014) também recorre a crítica a 

compartimentalização dos conhecimentos propostas por Edgar Morin para 

contextualizar e analisar tais dificuldades e entraves apresentados pelos professores 

formadores entrevistados. 

Na dimensão que engloba a formação de professores, Jesus (2017) 

investigou como cursos de licenciatura em química, física e ciências biológicas da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, no município de Ilhéus, no estado da Bahia. 

Conduzem a discussão étnico-racial e a Lei 10.639/03 com os docentes em 

formação, na dissertação intitulada “Relações étnico-raciais na formação inicial dos 

licenciandos de Ciências Biológicas, Química e Física da Universidade Estadual De 

Santa Cruz – Bahia Ilhéus/BA”. Os dados foram construídos a partir da realização de 

entrevistas com licenciandos as vésperas de concluírem o curso além da análise do 

perfil dos alunos egressos, bem como da ementa das disciplinas dos cursos. Os 
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resultados apontaram um alto grau de desconhecimento da Lei 10.639/03 e seus 

tópicos por parte dos licenciandos, a ausência da discussão da temática nos cursos 

de licenciatura, que é reafirmada através da análise de ementas que não incorporam 

de forma sistemática as relações étnico-raciais e a cultura africana e afro-brasileira. 

Embora sejam reconhecidas as responsabilidades, potencialidades e desafios do 

ensino de ciências da natureza na discussão étnico-racial pelos licenciandos, alguns 

entrevistados relatam que os momentos em que as discussões ocorrem são 

caracterizados como pontuais e/ou provenientes de iniciativas isoladas de 

professores e/ou alunos, o que ocasiona nos discentes o entendimento de que não 

estão sendo sujeitos a um processo de formação mais amplo, que não contempla 

conteúdos e conceitos relacionados a diversidade, como fica evidenciado pela 

autora:  

 

Todos os licenciandos entrevistados acreditam que o ensino de Ciências 

pode diminuir o preconceito e ressaltam a falta de material didático 
adequado que subsidie o trabalho com as relações étnico-raciais e o ensino 
de Ciências. Os futuros professores sinalizaram que suas formações iniciais 
não foram suficientes e que não se sentem aptos a fazer muitas conexões 

com o ensino de Ciências e as relações étnico-raciais, mas não deixam de 
reconhecer a importância de trabalhar essa temática na Educação Básica e 
na formação de professores de Ciências. Essa formação deve se 

comprometer em destacar os conhecimentos científicos e tecnológicos 
oriundos da África, desmistificando teorias de que o negro era 
intelectualmente inferior. (JESUS, 2017, p. 80). 

 

 A pesquisa de Jesus (2017) demonstra a grande responsabilidade dos 

cursos de licenciatura, de forma geral, em construir um espaço que forme alunos 

aptos a promover uma educação voltada para as relações étnico-raciais. O impacto 

de uma formação inicial que não se compromete e se esforça em preparar 

professores nessa direção irá contribuir para que a discussão das relações étnico-

raciais, especialmente no ensino de ciências permaneça como uma realidade longe 

de ser alcançada. 

Wilmo Ernesto Francisco Júnior (2008) reconhece a dificuldade de 

incorporação das temáticas raciais pelos professores aos conteúdos relativos ao 

ensino de ciências no artigo “Educação anti-racista: reflexões e contribuições 

possíveis do ensino de ciências e de alguns pensadores” de 2008. O autor atribui 

esta dificuldade ao fato de que a inferiorização advinda dos violentos processos de 

colonização dos povos e da cultura africana construíram a ideia de que estes povos 
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não produziram conhecimentos, uma vez que dada a ausência da incorporação 

destes conhecimentos nos conteúdos propostos pelo currículo, é produzida a 

invisibilização e apagamento destes conhecimentos, reafirmando a hegemonia 

europeia como o único sítio de gênese de todo o conhecimento. As considerações 

de Francisco Júnior (2008) nos auxiliam a compreender que as dificuldades 

identificadas por Souza (2014) em suas investigações com professores são 

provenientes desta ausência de conhecimentos descolados deste eurocentrismo. 

Júnior (2008) ainda desconstrói a ideia de impossibilidade de articular 

conhecimentos, ao expor exemplos simples, porém muito eficazes em evidenciar as 

contribuições dos povos africanos para a ciência:  

 

Não obstante, é salutar uma ressalva quando se abordarem tais questões. 
O discurso do professor não deve sublinhar de forma adversativa a Ciência 

e tecnologia dos povos africanos; por outro lado, deve demonstrar que tais 
povos possuíam conhecimentos científicos, por vezes bem avançados. No 
campo da metalurgia, habitantes de uma região onde hoje é a Tanzânia 

produziam aço em fornos que atingiam temperaturas 200ºC a 400ºC 
superiores aos fornos europeus até o século XIX. Tal tecnologia de fundição 
e produção de aço é bastante utilizada atualmente, e envolve 

conhecimentos físico-químicos acerca das propriedades periódicas de 
elementos. Registros de 1879, de um cirurgião inglês, numa região que hoje 
compreende a Uganda, mostram uma cesariana realizada, o que demonstra 

a necessidade de conhecimentos sobre conceitos e técnicas de assepsia, 
anestesia, cauterização etc. Há cerca de cinco ou sete séculos,  povos 
habitantes da região de Mali já conheciam o Sistema Solar, a Via Láctea e 

os anéis de Saturno, o que nos faz pensar no adjetivo de moderna dado à 
Ciência europeia após a revolução copernicana, mediante a qual se iniciou 
a migração do geocentrismo para o heliocentrismo. Os egípcios 

desenvolveram balanças com o uso de pesos, o que nos remete a conceitos  
físicos de equilíbrio de corpos. Papiros egípcios descobertos no final do 
século XIX demonstraram relatos pelos quais são descritas receitas de 

pomadas e colírios, o que requereria conhecimentos de preparo de 
soluções e solubilidade. A construção das pirâmides exigiu conhecimento 
físico para transportar enormes pedras até pontos altos por meio de planos 

inclinados. A pirâmide de Quéops tem, por exemplo, mais de 23 milhões de 
blocos de pedras calcárias que chegam a pesar 2,5 toneladas cada. O 
conhecimento matemático e aritmético dos egípcios também era evoluído, 

permitindo o desenvolvimento da agrimensura e de um sistema de irrigação 
que aproveitara os períodos de cheia. Também foram capazes de identificar 
o valor de π com grande exatidão, e calcular ângulos à precisão de 0,07º ; 

(FRANCISCO JÚNIOR, 2008, p. 406). 

 

Possibilitar aos professores em formação inicial, e aos já atuantes a aquisição 

deste modelo de conhecimentos favoreceria o desenvolvimento de estratégias e 

metodologias de inclusão da temática nos conteúdos trabalhados com os 

estudantes. Podemos ainda considerar que os exemplos elencados por Francisco 

Júnior (2008), cooperam com o preenchimento da provável lacuna existente na 
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abordagem da temática pelo ensino de Física, evidenciada pela falta de estudos 

sobre a temática, por exemplo. Tais estudos oferecem ainda mais elementos para a 

defesa de que o cumprimento da Lei 10.639/03 de forma plena por todos os 

componentes curriculares está diretamente relacionada a uma reforma dos 

currículos tanto em nível da educação básica, quanto nos cursos de formação inicial 

e continuada de professores.  

Gercina Santana Novais, Guimes Filho e Patrícia Flávia Silva Dias Moreira 

(2012) abordam os resultados do estudo de caso que conduziram no artigo 

“Concepções de professores de ciências do ensino fundamental e médio a respeito 

da lei federal 10.639/03” de 2012.O estudo envolveu como metodologia a realização 

de entrevistas com nove professores de ciências, divididos entre os que lecionam 

Química, Física, Matemática e Biologia de um curso de especialização em ensino de 

ciências de uma turma de 2009 da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas 

Gerais com o intuito de identificar as concepções docentes acerca da Lei 10.639/03. 

Para tal, foram definidos pelos pesquisadores os seguintes eixos de análise: 

“impactos da Lei 10.639/03; possibilidade de reorganizar a prática pedagógica; 

formação de professores; necessidade de acesso a materiais referentes à Lei 

10.639/03; limites e possibilidades da Lei 10.639/03; a falta de alunos (as) negros 

(as) em sala de aula do Ensino Médio” (NOVAIS; GUIMES FILHO; MOREIRA, 2012, 

p. 399). A partir destes eixos, a análise das entrevistas demonstrou que a maioria 

dos professores desconhece a Lei 10.639/03 e suas temáticas, e aqueles que 

conhecem deparam-se com dificuldades em se desenvolver estratégias pedagógicas 

para desenvolver o tema em sala de aula, uma vez que a temática referente a 

discriminação racial e seus efeitos na sociedade ao longo da História são 

compreendidas de forma superficial, relacionando tal questão apenas a existência 

do período escravocrata do Brasil, sem levar em consideração outras dimensões 

relativas aos povos africanos e a cultura afro-brasileira. Os professores participantes 

do estudo ainda indicaram que não contam com suporte pedagógico por parte da 

gestão da instituição em que atuam, e identificam na ausência da discussão da 

temática com outros colegas um fator que participa da ausência da abordagem 

eficiente e orgânica da temática. Por fim, os docentes entrevistados reconhecem a 

necessidade da reorganização da sua prática pedagógica, e demonstram disposição 

para tal, uma vez que estejam providos de saberes teóricos e práticos que auxiliem 
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a articulação entre os conteúdos. A aquisição de tais saberes e a construção de 

metodologias seria favorecida pela realização de atividades de promoção de 

formação continuada, reconhecida pelos docentes como necessária, mas com a 

realização acompanhada por entraves que impedem que os professores participem 

de tais momentos formativos.  

Paulo Henrique Mueller e Valéria Maria Munhoz Sperandio Roxo (2014) 

desenvolveram uma pesquisa-ação no âmbito de uma turma do Programa de 

desenvolvimento educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná em parceria com a Universidade Federal do Paraná, gerando o artigo 

“Inserção da história e cultura afro-brasileira no Ensino de biologia” de 2014. A 

pesquisa, motivada pela identificação de processos de formação inicial docente 

caracterizados pela ausência de referências a temáticas que tratem sobre a cultura 

africana e afro-brasileira, que contribuem com a produção da dificuldade enfrentada 

por professores em obter materiais didáticos que auxiliem a construção de 

metodologias de abordagem do assunto nas aulas de biologia, o foco da pesquisa. 

Os autores objetivaram encadear conteúdos relativos à história e cultura africana a 

Biologia, através do uso de TIC’s - Tecnologias da Informação e Comunicação, mais 

especificamente de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, neste caso o 

Moodle, ferramenta escolhida no intento a atrair os jovens, que costumam dominar 

este tipo de tecnologia. Dessa forma, os alunos puderam realizar diversas atividades 

na plataforma, através do laboratório de informática da escola e de seus 

equipamentos eletrônicos pessoais, em suas casas. Divididos em cinco módulos os 

conteúdos das atividades foram abordados através de textos explicativos, vídeos e 

imagens, além das avaliações. Os cinco módulos compreendiam as seguintes 

temáticas: História geral da África; A formação da população brasileira; O conceito 

de raça e o racismo no Brasil; Contribuições da cultura africana na medicina popular; 

A África na cozinha (Mueller e Roxo,2014). Com este trabalho os autores concluíram 

que a experiência, ainda que isolada e pontual obteve efeitos positivos e 

enriquecedores, no que diz respeito a envolver os alunos com o conteúdo, e 

despertar nos mesmos o interesse e mais atenção a relação dos saberes africanos 

com a formação da sociedade brasileira. Iniciativas como a empreendida pelos 

autores reforçam as múltiplas possibilidades que o ensino de ciências possui para a 

promoção da educação para as relações étnico-raciais, e nos permite afirmar de 
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forma enfática a existência da urgente necessidade em se desenvolver e incluir 

metodologias como a utilizada, dentre outras, na prática docente dos professores.  

José Luís Schifino Ferraro e, Leni Vieira Dornelles (2015) exploram 

possibilidades didáticas para se trabalhar a educação para as relações étnico-raciais 

no ensino de ciências na Educação Infantil. No artigo “Relações étnico-raciais: 

possibilidades do ensino de ciências na educação infantil” de 2015, os autores 

partem da compreensão que práticas didáticas que almejem abordar esta temática 

devem ter como princípio o entendimento e naturalização dos conceitos de diferença 

e biodiversidade. Os autores defendem que a organização dos currículos escolares 

não privilegia a inclusão de determinados valores indispensáveis para a formação 

humana das crianças. A educação para as relações étnico-raciais trata-se de um 

marcante exemplo dessa ausência da abordagem de temáticas voltadas a 

construção da cidadania. Partindo de diversos questionamentos e reflexões acerca 

dos objetivos e da complexa organização curricular, Ferraro e Dornelles (2015) 

incluem a perspectiva de Nilma Lino Gomes (2012) que defende a necessidade de 

descolonização dos currículos, como base para refletir e investigar as possíveis 

contribuições do ensino de ciências para este processo de descolonização 

curricular. Segundo Ferraro e Dornelles (2015), tais questionamentos acerca do 

papel do ensino de ciências para a naturalização da compreensão e percepção da 

diversidade biológica através do viés da necessidade da descolonização dos 

currículos é uma tarefa complexa pois:  

 

[...] ao mesmo tempo em que pretende desconstruir, no sentido de pensar 
diferente do que se pensava sobre currículo, a realidade de um currículo 
organizado a partir de um discurso que circula como o se ter uma raça ou 

etnia “certa”, que está longe de atacar radicalmente o problema do racismo, 
que se omite frente a essa questão e não contempla elementos de outras 
culturas – e por isso do emprego do termo “[...] descolonização curricular” 

como proposta. O trabalho quer mostrar como o ensino de Ciências, de 
conceitos científicos, como o de “biodiversidade”, pode contribuir desde a 
educação infantil para a compreensão de que a diferença é algo natural, e 

por isso deve ser naturalizada. Neste caso, a diversidade biológica se 
constitui como um todo de irregular, tendo em vista que por trás de si existe 
um patrimônio genético diferente para cada espécie e que, mesmo dentro 

destes grupos específicos, apresenta graus de variabilidade. A partir da 
percepção da diferença, acreditamos que sua naturalização seja um 
primeiro passo para que exatamente, e principalmente, as crianças possam 

lidar com naturalidade frente as situações em que se deparam com o 
diferente de si. (FERRARO; DORNELLES, 2015, p. 282). 
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 Dessa forma, os autores identificam que as relações étnico-raciais podem ser 

trabalhadas na educação infantil por meio da diferenciação dos conceitos 

diversidade e diferença através das práticas didáticas que propõe que as crianças 

estudem e analisem o corpo humano e os diferentes fenótipos que ele apresenta 

através do uso de bonecos, obras literárias34 que possibilitem esta discussão. 

Também são propostas práticas que evidenciem a discussão e críticas ao conceito 

de eugenia35, extraindo a partir dos conceitos das ciências biológicas relacionados a 

biodiversidade da fauna e da flora, a adaptação e seleção natural. Embora os 

autores direcionem a análise e indique possibilidades para a educação infantil, esta 

discussão está em uma posição pertinente e compatível ao ensino fundamental e 

ensino médio, resguardados os devidos processos de transição de abordagem dos 

conteúdos ao longo das etapas. 

 Kelly Meneses Fernandes (2015) propõe uma série de reflexões voltadas aos 

cursos formadores de biólogos e professores de ciências/biologia no que concerne a 

formação /preparação dos docentes que atuam como formadores nos cursos de 

ciências biológicas no artigo “Biologia, educação das relações étnico-raciais e 

inversão epistemológica” de 2014. A autora adota como ponto de partida a 

constatação científica de que temáticas que envolvem uma formação que discute as 

relações étnico-raciais não está presente nos currículos dos cursos de graduação 

em ciências biológicas, e crítica tal realidade, uma vez que defende que o ensino de 

ciências e biologia é responsável pela desconstrução de práticas e ideias racistas, 

                                                 
34 Ferraro e Dornelles (2015) sugerem as seguintes obras como possibilidade para a abordagem da 

raça e etnia na Educação Infantil : “Obax, escrito e ilustrado por André Neves, cuja história traz a 
aventura de um menino nas savanas africanas; Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, escrito e 
ilustrado por Rubem Filho, a história reinterpreta o clássico “Branca de Neve e os Sete Anões”, 

transportando-o para o continente africano e incluindo elementos dessa cultura; O cabelo de Lelê, 
escrito por Valéria Belém e ilustrado por Adriana Mendonça, publicado pela Companhia Editora 
Nacional, livro traz a personagem principal Lelê, que não gosta de seus cabelos cacheados e não 

entende de onde eles vêm, tudo se modifica quando ela descobre suas origens africanas, capa do 
livro; Histórias da Cazumbinha, de Meire Cazumbá e Marie Ange Bordas, traz histórias de uma 
menina nascida em um Quilombo na Bahia; Cadê, escrito e ilustrado por Graça Lima, onde, na 

brincadeira de esconde-esconde entre mãe e filho, professores e crianças, explora-se o imaginário 
infantil.” (BISCHOFF; DORNELLES, 2012, apud FERRARO; DORNELLES, 2015, p. 288) 
35 O conceito de Eugenia se refere a ideia, baseada em conceitos genéticos, de que se é possível 

criar populações humanas “melhoradas” através da seleção e cruzamento entre humanos detentores 
dos “melhores” genes. A Eugenia contribuiu para reforçar ideias racistas e discriminatórias, através da 
crença da existência de “raças superiores”. De acordo com Ferraro e Dornelles (2015) “a eugenia 

está no cerne de uma discussão que fez parte da história do Brasil. Seu legado em termos de 
“missão”, ou “intuito” – a eliminação das diferenças para o “branqueamento da raça”, ligado a corrente 
higienista que se desenvolvia entre o final do século XIX e início do XX no país – tem 

desdobramentos, inclusive, nas relações étnico-raciais da contemporaneidade.” (FERRARO; 
DORNELLES 2015, p. 297) 
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neste caso, especificamente, através da preparação de docentes habilitados a 

trabalhar a temática na educação básica. Fernandes (2015) defende a 

responsabilidade dos cursos de ensino superior – especificamente os de ciências 

biológicas na formação tanto de biólogos quanto professores a partir de um viés que 

entende como necessária a realização de uma inversão epistemológica. A autora 

argumenta que o movimento de questionamento e possível reforma dos currículos 

destes poderia eleger como solução para este problema a criação de uma disciplina 

específica que abordasse temáticas referentes a discussão étnico-racial. Porém, 

Fernandes (2015) a partir de subsídios teóricos propostos por Verrangia (2010) e 

Gomes (2005; 2012) entende que tal iniciativa implicaria em apenas “tematizar” os 

professores acerca destas questões, em detrimento a uma reeducação através da 

aquisição de valores, que indiquem que as relações étnico-raciais perpassam por 

todas as áreas do conhecimento. Segundo a autora:  

  
Em quaisquer ensinos é importante que se busque formas de dar sentido ao 
que se é ensinado na Biologia e Ciências, vinculando os conteúdos da área 
com fatos da realidade brasileira, incluindo a questão racial. Isto, porque 

penso que trabalhar com a educação das relações étnico-raciais não é um 
tema, não é um campo à parte de tudo. É compreender que podemos nos 
reeducar também revisando os conteúdos das diferentes áreas do 

conhecimento, como a Biologia. [...] Essa inversão da lógica é algo 
importante para se pensar tanto no ensino superior de Biologia como no 
ensino de Ciências e Biologia na educação básica. Assim, pode-se partir do 

entendimento que são os conteúdos conceituais que vão ajudar auxiliar no 
processo da educação das relações étnico-raciais. Quando se buscar 
inverter a lógica, selecionando primeiramente os valores importantes para a 

educação das relações étnico-raciais, constroem-se sentidos diferentes 
para os conteúdos de ciência e Biologia, assim como sentidos outros  para 
quem está se formando como professor/a de ciências e biologia ou 

biólogo/a. São estes sentidos que farão com que a questão racial não se 
constitua numa listagem de conteúdo, e sim num viver que a sociedade 
brasileira está necessitando. (FERNANDES, 2015, p. 13). 

 

 Tal pensamento é pertinente, pois nos permite aprofundar a discussão, no 

sentido de refletir acerca da formação daqueles que serão os futuros formadores em 

cursos de graduação. Este texto, a partir da análise das concepções de docentes 

apresentadas em produções acadêmicas, defende que o ensino de ciências só 

contemplará de forma plena, justa e positiva a educação para as relações étnico-

raciais quando os professores de ciências da educação básica adquirirem 

instrumentos teóricos e práticos em seus cursos de formação inicial, e continuada. 

Porém, as ideias abordadas por Fernandes (2015) nos conduzem a uma reflexão 

mais ampla e profunda acerca do que significa educar e reeducar o outro, se educar 
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e se reeducar para as relações étnico-raciais, uma vez que apenas a aquisição de 

saberes que articulem temáticas provenientes das culturas e dos povos africanos e 

afro-brasileiros ao ensino de ciências, ainda que constitua um movimento necessário 

e significativo, não seja suficiente para a promoção de relações étnico-raciais 

profundas que atuem ativamente na superação do racismo. É necessário que os 

docentes formadores recebam uma formação que os permita compreender e 

incorporar valores antirracistas em todos os campos do conhecimento, para que 

possíveis subsídios teóricos práticos não sejam apenas transmitidos aos docentes, e 

sim compreendidos como valores que devem estar incorporados as ideias e práticas 

dos professores tanto em sala de aula, quanto em quaisquer outros espaços.  

 No que tange tais subsídios práticos, o artigo “O ensino de biologia e a lei 

10.639/03: construindo possibilidades didáticas” de 2018 apresentado por 

Fernandes (2018) elenca algumas propostas didáticas para o ensino médio, que 

indicam possíveis abordagens de conteúdos relativos à história e cultura afro-

brasileira e africana vinculados a conteúdo específicos do ensino de biologia. 

Fernandes (2018) segue a tendência apresentada pelas pesquisas aqui descritas de 

justificar suas propostas a partir desta tendência apresentada pelo ensino de 

ciências e biologia em não levar em consideração a Lei 10.639/03 na elaboração 

dos currículos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, influenciando 

diretamente a existência de uma prática docente que também não leva a referida lei 

em consideração. 

 Tal qual os estudos e produções mencionados anteriormente, Fernandes 

(2018) se mobiliza “visando uma operacionalização da lei 10.639/03”, e sugere 

“propostas didáticas que possam alterar os currículos de Biologia, mais 

especificamente voltadas para o ensino médio” (FERNANDES, 2018, p. 4) em seu 

trabalho submetido ao décimo Congresso Brasileiro de Pesquisadores(as) Negros 

(as) – COPENE. A autora sugere diversos vídeos, filmes e textos como recursos 

didáticos para o trabalho com os alunos os conteúdos relativos a duas temáticas: 

Origem da diversidade fenotípica humana a partir do continente africano e 

Ancestralidade Africana e Genética. Dessa forma, Fernandes (2018) oferece 

possibilidades que podem culminar em projetos dentro da escola e para a 

comunidade escolar, bem como influenciar a elaboração e desenvolvimento de 

novas temáticas e novos recursos didáticos. Ainda que relevantes, é necessário que 
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se analise tais propostas com atenção, pois o objetivo maior a ser almejado é a 

inclusão sistemática da discussão étnico-racial em conteúdos atribuídos ao ensino 

de ciências. Inclusões pontuais são significativas e relevantes, mas é necessário que 

essa discussão avance, e que a prática docente seja norteada pela inclusão 

orgânica destes conteúdos em seu planejamento didático. 

 Bárbara Cristina Morelli Costa de Souza e Ana Cléa Moreira Ayres (2016) 

realizaram uma pesquisa descrita como quanti-qualitativa, na qual aplicaram 65 

questionários a professores de ciências e biologia das redes pública e privada no 

Estado do Rio de Janeiro entre 2013 e 2014, construindo com base nestes dados o 

artigo “Educação das relações étnico-raciais: implicações no ensino de ciências em 

escolas do Rio de Janeiro” de 2016. De acordo com as autoras, vinte questionários 

foram respondidos, de um total de sessenta e cinco questionário enviados. A partir 

da análise das respostas concedidas pelos professores, as autoras identificaram que 

a maioria dos professores possuem conhecimento acerca da Lei 10.639/03, embora 

poucos tenham acesso a atividades voltados para a sua discussão. Integrava o 

questionário uma indagação que objetivava compreender se os docentes 

acreditavam que os conteúdos específicos ao ensino de ciências e de Biologia 

ofereciam possibilidades para trabalhar questões étnico-raciais. Todos os 

professores responderam que sim, e cinquenta docentes apresentaram 

exemplificaram quais conteúdos acreditam apresentar potencial para o trabalho da 

temática, sendo eles: genética e evolução (apontado por 15 professores) , 

taxonomia e biodiversidade ( apontado por 11 professores) , ecologia ( apontado por 

10 professores) , sociobiologia e educação ambiental (apontado por 3 professores) , 

corpo humano e fisiologia (apontado por 3 professores) , ética, qualidade de vida e 

ecossistemas africanos (apontado por 3 professores) . Dessa forma, Souza e Ayres 

(2016) concluem os professores possuem conhecimento acerca da Lei 10.639/03 e 

reconhecem que os conteúdos específicos das ciências da natureza oferecem 

potencial para a abordagem da temática. Porém, a partir da análise dos dados 

concedidos pelos docentes, Souza e Ayres (2016) apontam fatores como a ausência 

do reconhecimento da inclusão das relações étnico-raciais como indispensável nos 

conteúdos curriculares, bem como o grande volume de conteúdos , baixa autonomia 

para modificação destes conteúdos pré-estabelecidos e ausência de espaços e 

momentos de formação continuadas voltados especificamente para este assunto 
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como alguns dos principais entraves para a inclusão sistemática de conteúdos que 

articulem história e cultura africana com conteúdo das ciências da natureza. 

 Cientes das dificuldades encontradas pelo ensino de ciências no cumprimento 

da Lei 10.639/03, Prudêncio e Jesus (2019) realizaram entrevistas semiestruturadas 

com professores de ciências de sete escolas estaduais do município de Itabuna, no 

estado da Bahia, com o objetivo de compreender algumas de suas concepções no 

que diz respeito ao conhecimento e da lei 10.639/03 e possibilidades do ensino de 

ciências no seu cumprimento. No artigo “As relações étnico-raciais e o ensino de 

ciências: visão de professores de Itabuna-BA” de 2019, as autoras apontam a 

existência de uma série de fatores dificultadores deste processo, como o 

desconhecimento dos professores sobre a Lei 10.639/03 de forma geral, além do 

fato de “[...] que muitas vezes nem se dão conta da existência de conhecimentos 

científicos de matriz africana e de seu impacto na sociedade brasileira.” 

(PRUDÊNCIO; JESUS, 2019, p. 191).  

 As entrevistas realizadas pelas autoras identificaram que existe o 

reconhecimento por parte dos professores do encargo da escola na discussão das 

relações étnico-raciais como parte da formação de alunos que não apenas 

desconstruam preconceitos e estereótipos sobre as diferentes etnias, mas também 

transmitam tais conhecimentos, atuando como “agente multiplicadores” 

(PRUDÊNCIO; JESUS, 2019, p. 197). Porém, ainda que reconheçam a 

responsabilidade da escola para o trabalho destas questões, as autoras apontam 

que quando ela ocorre, fica restrita as áreas de humanas e ao dia da Consciência 

Negra, demonstrando a ausência da inclusão sistemática da discussão nos 

currículos, e consequentemente no cotidiano dos alunos. 

Entendemos que as ações desenvolvidas para essa data em específico, 
atendem, em parte, ao artigo 79B da Lei 10.639/03 que institui a 
comemoração do dia da Consciência Negra no calendário escolar (BRASIL, 

2003).Porém, quando dizemos que elas atendem em parte ao que é 
preconizado pela lei, nos baseamos no fato de que somente a 
comemoração da data não tem a força necessária para combater 

sistematicamente o racismo, promover a valorização da cultura e da 
identidade negra e nem inserir os conhecimentos de matriz africana e 
afrodescendente no currículo. Ainda mais se pensarmos que essas festas, 

muitas vezes, ajudam a perpetuar estereótipos na forma de concursos de 
beleza negra, como se essa fosse uma das únicas maneiras de valorização 
dos povos negros, deixando de se pensar em ações e atividades cognitivas 

e, foco de nosso trabalho, científicas. (PRUDÊNCIO; JESUS, 2019, p. 200). 

  



118 

 

 

 

 As entrevistas realizadas por Prudêncio e Jesus (2019) ainda permitiram que 

as autoras detectassem que os professores participantes da pesquisa consideram 

que a sua formação inicial não os capacitou no sentido de conceder instrumentos 

teórico-práticos para exercer a Lei 10.639/03 e suas diretrizes em sua prática 

docente: 

A respeito da visão que os professores possuem sobre a associação entre 

as discussões das relações étnico raciais e o ensino de Ciências, nossa 
pesquisa revela que ainda que esses profissionais busquem em alguns 
momentos desenvolver ações nesse sentido, enfrentam algumas 

dificuldades para fazer isso de uma forma sistematizada, talvez por 
considerarem que esse trabalho é de responsabilidade maior dos 
professores da área de humanas. Nesse caso, acabam encontrando 

soluções descontextualizadas, óbvias ou pautadas somente no âmbito 
cultural e que não tratam do desenvolvimento científico e tecnológico dos 
povos africanos e afrodescendentes, que continua invisível nos currículos 

escolares. (PRUDÊNCIO; JESUS, 2019, p. 205). 

 

 

No que tange ao status atual da produção científica no campo das relações 

étnico-raciais sob a perspectiva do ensino de ciências, a pesquisa de Jesus, Paixão 

e Prudêncio (2019) apresenta um relevante panorama. No artigo “Relações étnico-

raciais e o ensino de ciências: um mapeamento das pesquisas sobre o tema” as 

autoras analisaram as atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências – ENPEC, evento bienal de expressiva importância por abranger diversos 

estados brasileiros e reunir as produções realizadas na área. As atas analisadas 

foram obtidas no site da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências – ABRAPEC, e o recorte temporal definido pelos pesquisadores 

compreendeu os eventos que ocorreram entre 2003 (ano de promulgação da Lei 

10.639/03) e 2015. 

Jesus, Paixão e Prudêncio (2019) analisaram 6.148 trabalhos apresentados 

no ENPEC. Deste total, detectaram que 16 trabalhos abrangiam a temática referente 

ao ensino de ciências voltado a promoção das relações étnico-raciais, 

correspondendo a aproximadamente 0,3% do total das pesquisas. Tal percentual, 

segundo as autoras, vai ao encontro de constatações de pesquisas anteriores, que 

indicam a existência de uma baixa produção científica abordando este tema. De 

acordo com Prudêncio e Jesus (2019) de um total de 1.335 trabalhos apresentados 

no XI ENPEC que ocorreu no ano de 2017, 5 trabalhos tinham como tema as 

relações étnico-raciais. Sendo assim, de 7.483 trabalhos apresentados nas edições 
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do ENPEC compreendidas entre 2003 e 2017, 21 trabalhos tinham como temática o 

ensino de ciências e as relações étnico-raciais. 

As autoras dividiram os trabalhos analisados em categorias, de acordo com o 

principal tema abordado. Esta organização gerou quatro categorias. A primeira 

categoria corresponde aos “Trabalhos sobre concepções (discentes/docentes) com 

a temática étnico-racial no ensino de Ciências, Química, Física e/ou Biologia” com 

três trabalhos (JESUS; PAIXÃO; PRUDÊNCIO 2019, p. 229). A segunda categoria 

englobou os trabalhos sobre “ensino de Ciências, Química, Física e/ou Biologia com 

a temática étnico-racial” com três trabalhos (JESUS; PAIXÃO; PRUDÊNCIO 2019, p. 

230). A terceira categoria abarcou os trabalhos sobre “sobre formação de 

professores (inicial/continuada) com a temática étnico-racial no ensino de Ciências, 

Química, Física e/ou Biologia” com três trabalhos (JESUS; PAIXÃO; PRUDÊNCIO 

2019, p. 231). A quarta categoria englobou os trabalhos “sobre material didáticos 

para o ensino de Ciências, Química, Física e/ou Biologia com a temática étnico-

racial com cinco trabalhos” (JESUS; PAIXÃO; PRUDÊNCIO 2019, p. 233). 

Dessa forma observamos um importante aumento do número de pesquisas 

que se debruçam sobre esta temática, uma vez que este aumento demonstra uma 

ampliação do interesse em investigar as diferentes dimensões que compõe o campo 

de estudos da promoção de relações étnico-raciais pelo ensino de ciências, além de 

uma redução de um retrógado receio em se levantar, aprofundar e discutir um 

assunto que lamentavelmente ainda é considerado restrito (um tabu) por muitos 

profissionais da educação.  

Notamos que os professores apresentam dificuldades em discutir as 
relações étnico-raciais por diversos motivos: alguns não se sentem 
responsáveis por conduzir o debate por não serem negros ou, ainda, por 

não conseguirem visualizar em suas áreas de conhecimento e disciplinas 
possibilidades de conexão entre as relações étnico-raciais. [...] Outro fator 
relevante a ser mencionado diz respeito à organização dos currículos tanto 

da educação básica quanto dos cursos de formação de professores, que 
poderão permitir ou não que os assuntos referentes à diversidade étnico-
racial sejam abordados. (JESUS; PAIXÃO; PRUDÊNCIO, 2019, p. 226 - 

227). 

 
 Por efeito da influência produzida pelas pesquisas realizadas por Jesus, 

Paixão e Prudêncio (2019) e Prudêncio e Jesus (2019) realizamos uma consulta ao 

site do XII ENPEC, cuja décima segunda edição ocorreu entre 25 e 28 de junho de 

2019, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, com o 

objetivo de identificar, se a temática relacionada ao ensino de ciências voltado a 



120 

 

 

 

promoção da educação para as relações étnico-raciais e para o cumprimento da Lei 

10.639/03 foi contemplada pelos resumos submetidos na edição de 2019 do evento,  

que foi a última a ser realizada, por seu caráter bienal. Os trabalhos foram 

pesquisados no site do XII ENPEC no espaço dedicado a busca pelos trabalhos 

completos que foram apresentados. No campo36 indicado para a busca foram 

inseridos os seguintes descritores/ palavras-chave: Educação das relações étnico-

raciais, ensino de ciências, discussão étnico-racial, Lei 10.639/03. De um total de 

1.246 resumos, foram identificados cinco trabalhos contendo as seguintes palavras-

chave utilizadas no campo de busca:  afrofuturismo, educação das relações étnico-

raciais, ensino de ciências, diversidade, formação de professores, relações étnico-

raciais, democracia racial, relações étnico-raciais, escolarização, diversidade, 

tendências de pesquisa, história da ciência, educação para as relações étnico-

raciais, descolonização do saber. A tabela a seguir apresenta a relação dos autores 

e seus respectivos trabalhos: 

 

 

Tabela 2 : Relação de autores e trabalhos apresentados no XII ENPEC 

Autores Título Palavras-chave 

Mateus Dumont Fadigas, 

Claudia Sepulveda, 
Jacqueline Melo de Souza 
Morais, 

Maura Evangelista dos Santos 
 

Afrofuturismo como plataforma 

para promoção de relações 
étnico-raciais positivas no 
ensino de Ciências 

Afrofuturismo, educação das 

relações étnico-raciais, ensino de 
ciências 

Waldemar Borges de Oliveira 

Junior, 
Maria da Conceição Gemaque 
de Matos  

Diálogos das Diferenças: as 

relações étnico-raciais no 
ensino de Ciências 

Ensino de ciências, diversidade, 

formação de professores, 
relações étnico-raciais. 

Pollyana Santos Coelho, 

Wellington Barros da Silva 
 

O Mito da Democracia Racial e 

o Ensino de Ciências: uma 
reflexão sobre o imaginário 
social que permeia a Educação 

das Relações Étnico-Raciais no 
Brasil 

Democracia racial, relações 

étnico-raciais, escolarização, 
ensino 
de ciências. 

 Ingrid Leticia Pinto, 
 Marinho da Silva, 

Ana Cléa Moreira Ayres 
 

Diversidade e Ensino de 
Ciências: Análise da Produção 

Envolvendo as Relações Étnico-
Raciais em Periódicos 
Nacionais 

Relações étnico-raciais, 
diversidade, tendências de 

pesquisa 

Mariana Brasil Ramos, Contexto histórico na educação História da ciência, educação 

                                                 
36 As pesquisas foram realizadas no site  http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.ht 
em 25 de outubro de 2020. 

http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.ht
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Suellen Souza Fonseca 
 

para as relações étnico-raciais: 
para além da discussão de 

racismo no ensino de Ciências. 

para as relações étnico-raciais, 
descolonização do saber 

Total: 5 trabalhos  
 Fonte: Elaboração própria a partir da consulta no site do XI ENPEC 2019. 

  
 

Dentre as pesquisas do XI ENPEC presentes na tabela, destaque para o 

levantamento realizado por Silva e Ayres (2019), que para compreender como a 

temática étnico-racial é abordada nos periódicos nacionais, analisaram trabalhos de 

oito revistas classificados como Qualis A1 a B4 entre 2006 e 2017. A análise das 

autoras permitiu a identificação de nove artigos que versam a respeito das relações 

étnico-raciais e sua relação com o ensino de ciências, em um total de 2.401 artigos. 

Os trabalhos analisados abordam a temática em diversos campos, demonstrando 

como o tema é complexo e tem a diversidade como forte dimensão. A conclusão 

obtida pelas autoras confirma as constatações de Verrangia (2009; 2010) Jesus, 

Paixão e Prudêncio (2019) e Prudêncio e Jesus (2019) no que diz respeito ao 

volume de produções científicas concentradas em articular ensino de Ciências e a 

discussão étnico-racial:  

Nota-se que há uma pequena quantidade de trabalhos que abordam a 

Educação das Relações Étnico-raciais nos periódicos do campo de Ensino 
de Ciências. Foram encontrados trabalhos em diversas áreas: Ensino de 
Matemática, Educação Ambiental, Saúde e Ensino de Ciências, o que 

auxilia na compreensão das amplas dimensões que a questão da 
diversidade nos desafia. Embora a legislação que determina a inclusão do 
tema na educação tenha completado 15 anos, o baixo número de trabalhos 

indica a dificuldade de sua incorporação no ensino das Ciências Naturais, 
que muitas vezes ocorre de forma tradicional, deslocado das questões 
sociais que afetam seus conteúdos. (SILVA; AYRES, 2019, p. 6). 

 

 Fadigas et al (2019) apresentam no resumo submetido ao XI ENPEC os 

resultados da pesquisa do Grupo Colaborativo de Pesquisa em ensino de ciências 

da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, que vem desenvolvendo 

pesquisas no âmbito do ensino de ciências voltado para a promoção das relações 

étnico-raciais. O objetivo da pesquisa é divulgar propostas de uma intervenção 

pedagógica que permita que as relações étnico-raciais sejam trabalhadas pelo 

ensino de Ciências a partir de uma perspectiva afrofuturista 37. Dessa forma, os 

                                                 
37 De acordo com Yaszek, (2006) citado por Fadigas et al, (2019) o movimento afrofuturista pode ser 
considerado como “um modo estético mais amplo que engloba uma gama diversificada de artistas 
trabalhando em diferentes gêneros e mídias que estão unidos por seu interesse comum em projetar 

futuros negros derivados de experiências afrodiaspóricas” (YASZEK, 2006, p. 42 apud FADIGAS et al 
2019, p. 4). 
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autores concluem o resumo apresentando e sintetizando cinco princípios/ 

características que poderão atuar norteando práticas pedagógicas voltadas para o 

tema “Afrofuturismo e a participação de pessoas negras na ciência” (FADIGAS et al, 

2019, p. 5) desenvolvidos ao longo da pesquisa, a saber: 

[...] Apresentação de narrativas afrofuturistas nas atividades pedagógicas da 
intervenção, discutir as relações entre ciência, raça e racismo, promover 
uma imagem positiva do povo negro na ciência, apresentar uma visão plural 

do continente africano, a intervenção educacional ser interdisciplinar. 
(FADIGAS et al, 2019, p. 5 – 6). 

 

  Os demais trabalhos de Oliveira Junior e Matos (2019), Coelho e Silva (2019) 

e Ramos e Fonseca (2019) também descrevem pesquisas, propõe reflexões 

epistemológicas e tecem críticas sobre as temáticas comuns presentes nas 

discussões no âmbito das relações étnico-raciais e ensino de ciências. As 

pesquisas, de forma geral abordam discussões sobre essas temáticas, que 

envolvem principalmente os processos de formação inicial dos professores de 

ciências. As pesquisas constatam que a formação inicial pode ser caracterizada 

como insuficiente no que tange a preparação docente para educar para as relações 

étnico-raciais, temas relacionados ao reconhecimento da responsabilidade e 

potencial do ensino de ciências na promoção das relações étnico-raciais, divulgação, 

valorização e reconhecimento das contribuições científicas dos povos africanos e da 

cultura africana e afro-brasileira, ao currículo atual da educação básica. Consideram 

ainda que este currículo não favorece que o ensino de ciências seja conduzido 

através de um viés que leve em consideração a necessidade do educar para 

relações étnico-raciais justas e positivas, voltadas para construção de uma 

sociedade mais justa e antirracista. Tais trabalhos ressaltam que o campo apresenta 

diversas possibilidades a serem exploradas através de investigações científicas. A 

análise de todos estes estudos, indicam que houve um relevante aumento das 

pesquisas voltadas para as relações étnico-raciais através do ensino de ciências. 

Entretanto, é consenso dentre os pesquisadores aqui mencionados que o volume de 

produções voltados para este campo ainda é tímido e reduzido, sendo essa uma 

área que demanda o aumento do volume de pesquisas realizadas. Outra dimensão 

da análise de artigos, dos mais antigos aos mais atuais está relacionada a 

necessidade em defender políticas de ampliação à divulgação científica. Ainda que 

em volume reduzido, quando comparado a outras áreas, as produções existentes 

oferecem discussões, reflexões, dados de diferentes regiões passíveis de 
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comparação entre si, propostas teórico-práticas que apresentam possibilidades para 

intervenções pedagógicas que certamente atuariam fazendo a diferença para a 

práxis docente de professores atuantes.  

Em função da ausência de uma menção direta e evidente das questões 

étnico-raciais no texto da BNCC, Oliveira e Lindner (2020), como anteriormente 

mencionado, através do intermédio da técnica metodológica análise textual 

discursiva elaboraram e pontuaram possibilidades de articulação entre os objetivos e 

as habilidades propostas pelas três versões BNCC para o ensino de ciências nas 

séries que compreendem os anos finais do ensino fundamental.  Oliveira e Lindner 

(2020) analisaram os objetivos e habilidades da BNCC a luz do referencial teórico 

constituído pelos grupos temáticos estabelecidos por Verrangia (2010) , a saber: a) 

impacto das ciências naturais na vida social e racismo; b) superação de 

estereótipos, valorização da diversidade e ciências naturais; c) África e seus 

descendentes e o desenvolvimento científico mundial; d) Ciências, mídia e relações 

étnico-raciais, e) conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira e 

Ciências. Oliveira e Lindner (2020, p.5) identificaram estes grupos como 

“marcadores temáticos mais amplos” e através deles pontuou possíveis abordagens 

para as diferentes habilidades propostas. Tal esforço de análise dos autores resultou 

construção de três quadros (um para cada versão da BNCC) que relacionavam as 

habilidades determinadas pela BNCC e possibilidades para a Educação para as 

Relações-Étnico Raciais – ERER. O terceiro quadro relacionou algumas habilidades 

da terceira versão da BNCC com referenciais teóricos, possibilidades de intervenção 

pedagógica, de acordo com as séries dos anos finais do ensino fundamental. As 

categorias, representadas por letras, se referem aos grupos temáticos propostos por 

Verrangia (2010). Sobre as possibilidades para a ERER, contempladas na 

construção dos quadros mencionados, os autores entendem que:  

[...] de modo a legitimar a leitura dos autores sobre as possibilidades 
implícitas no documento, optou-se por incluir apenas as alternativas que se 

sustentam em outros trabalhos científicos da área do Ensino de Ciências 
que corroboram e sistematizam caminhos metodológicos para a efetivação 
de tal possibilidade. Assim, nas tabelas apresentadas, inclui-se referências 

como balizadoras dessas opções. Dessas referências, observamos uma 
larga gama de trabalhos atuais no campo do ensino que trazem propostas 
já colocadas em prática que dialogam com as definições da BNCC e com o 

contexto atual. Destaca-se a ideia de um Ensino de Ciências que aborde os 
aspectos relacionados ao racismo científico e as contribuições da ciência 
para a construção das teorias eugenistas. Mas, também, é preciso destacar 

no sentido de fomentar a pesquisa que trata de elementos relações à 
história e cultura africana e afro-brasileira que contribuam na construção de 
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uma imagem positiva. Nesse sentido, salientamos a perspectiva que traz à 

tona a discussão sobre metalurgia na África, os movimentos e estratégias 
para barrar o avanço do Deserto do Saara, e o link com produções 
midiáticas como as do herói Pantera Negra e o filme, baseado em uma 

história real, “O Menino que descobriu o Vento”. Destaco, por último,  os 
trabalhos que apresentam dados acerca da população negra, com relação à 
saúde pública, por exemplo, que permite uma leitura crítica da realidade 

vinculada aos conteúdos conceitos das Ciências. Foi possível observar em 
todas as versões da Base, que os marcadores balizadores puderam ser 
contemplados, mostrando que na perspectiva nacional, as compreensões 

oficiais de Ensino de Ciências possibilitam abordagens sobre o impacto do 
conhecimento científico na vida social, mesmo que implicitamente. Além 
disso, identificamos as abordagens impulsionadoras da superação de 

estereótipos de inferioridade, apresentando a história da produção de 
conhecimentos no continente africano, e viabilizando noções críticas sobre 
e das interações entre o conhecimento científico ocidental e os 

conhecimentos tradicionais de raiz africana e afro-brasileira, bem como 
formas e formatos. (OLIVEIRA E LINDNER, 2020, p. 17). 

 

Dessa forma, reproduzimos o quadro voltado para a terceira versão da BNCC 

construído por Oliveira e Lindner (2020): 

 

Tabela 3: Possibilidades de articulação entre temáticas relacionadas as 
relações étnico-raciais e habilidades elencadas pela terceira versão da BNCC 

para o ensino de ciências.  

ANO CATEGORIA HABILIDADE BNCC POSSIBILIDADES 
PARA A ERER 

6° E (EF06CI04) Associar a produção de 

medicamentos e outros materiais sintéticos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, 
reconhecendo benefícios e avaliando impactos 

socioambientais. 

Etnobotânica e 

desenvolvimento de 
fármacos. 
Ferreira, Pereira e 

Santo 
(2017) 

7° C (EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da 
história, das máquinas simples e propor 

soluções e invenções para a realização de 
tarefas mecânicas cotidianas. 

Moinho do Malaui – O 
Menino que descobriu 

o vento. Marcelino, F. 
(2019). 

 D (EF07CI09) Interpretar as condições de saúde 
da comunidade, cidade ou estado, com base 

na análise e comparação de indicadores de 
saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência 

de doenças de veiculação hídrica, atmosférica 
entre outras) e dos resultados de polít icas 
públicas destinadas à saúde. 

A utilização da variável 
raça/cor em Saúde 

Pública. 
Araujo, Costa, Hogan, 
Araujo, Dias, Oliveira 

(2009) 

 D (EF07CI11) Analisar historicamente o uso da 

tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 
dimensões da vida humana, considerando 
indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

Impacto do 

conhecimento 
científico na vida 
social: ciência, 

tecnologia, sociedade 
e relações étnico-
raciais Verrangia 

(2008) 

 D (EF07CI16) Justificar o formato das costas 
brasileira e africana com base na teoria da 

Conexão Brasil- 
Namíbia. 
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deriva dos continentes. Goulart (2017) 

8° B (EF08CI08) Analisar e explicar as 
transformações que ocorrem na puberdade 

considerando a atuação dos hormônios 
sexuais e do sistema nervoso. 

Educação sexual na 
sala de aula e 

igualdade étnico-
racial. 
Furlani (2011)  B (EF08CI11) Selecionar argumentos que 

evidenciem as múltiplas dimensões da 

sexualidade humana (biológica, sociocultural, 
afetiva e ética). 

9° A (EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre 
hereditariedade (fatores hereditários, 

segregação, gametas, fecundação), 
considerando-as para resolver problemas 
envolvendo a transmissão de características 

hereditárias em diferentes organismos. 
 
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas 

de Lamarck e Darwin apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando 
semelhanças e diferenças entre essas ideias e 

sua importância para explicar a diversidade 
biológica. 

Genética e Reflexão 
sobre Preconceito 

racial. Bonfim e Guelfi 
(2013) 
Evolução Humana e 

Relações Étnico-
raciais. 
Castro (2018) 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, Bruno Correa de. LINDNER, Edson Luiz. Ensino de Ciências e as 
relações Étnico-Raciais: um olhar para a Base Nacional Comum Curricular. 2020, p.18.  

 

Esta relação construída por Oliveira e Lindner (2020) não apenas demonstra 

as possibilidades inerentes ao ensino de ciências no que diz respeito a sua conexão 

com as temáticas que permitem que os conhecimentos científicos que a BNCC 

designa como obrigatórios. Também podemos considerar que a análise e produção 

dos autores reafirma como esses conhecimentos científicos impostos como válidos, 

legítimos, e direito dos alunos em receber em sua formação, apresentam uma 

tendência em ignorar as relações étnico-raciais. O currículo proposto pela BNCC 

para o ensino de ciências apresenta-se como um documento que falha em cumprir a 

Lei 10.639/03, desconsiderando-a completamente. A BNCC não apresenta um 

currículo que reconhece e reverbera a diversidade étnico-racial brasileira e atua 

contra práticas racistas. Dessa forma, surge a necessidade da realização de 

esforços externos e voluntários, em prol da construção de possibilidades de 

associação da temática às habilidades e conteúdos da BNCC. A iniciativa de Oliveira 

e Lindner (2020) se une a produção teórica de Verrangia (2009, 2010) e constitui um 

potencial referencial teórico-prático passível de oferecer caminhos e possibilidades 

para que professores de ciências ampliem suas perspectivas sobre o tema, 

tornando-se mais aptos a incluí-lo em sua prática docente. Porém, é necessário 

estar atento a não endossar um discurso que incentive iniciativas voluntárias e 

aposte apenas na autonomia do professor em se capacitar para educar para as 
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relações étnico-raciais sejam apontadas como principal alternativa, uma vez que a 

gestão pública deve ser alçada a principal responsável pela promoção de políticas 

públicas que ofereçam subsídios a gestores educacionais e docentes instrumentos 

necessários para o cumprimento da Lei 10.639/03.  

Desta forma, ao reunir fatos que atestam que o ensino de ciências (e de 

outros componentes curriculares) desempenha função indispensável não apenas 

para a promoção de cidadania, desenvolvimento e bem estar social, que só seriam 

verdadeiramente possíveis através do desenvolvimento de relações étnico-raciais 

justas e harmoniosas e da erradicação permanente do racismo, constatamos que o 

ensino de ciências não tem sido diretamente responsabilizado a desempenhar este 

papel. Sendo assim, nos perguntamos: Porque a estrutura curricular, a construção 

de planos de ensino, de planejamentos de aula e o desenvolvimento de 

metodologias didáticas no ensino de ciências são eximidos da necessidade de 

incorporar, temáticas de cunho social, como a promoção da educação voltada as 

relações étnico-raciais? As próximas sessões buscam encontrar caminhos que 

levem às possíveis respostas para estes questionamentos. 
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4 ANÁLISE DA PRÁTICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE PONTE NOVA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DA LEI 

10.639/03 

 

4.1 Metodologia e instrumentos da coleta de dados 

 

 Este capítulo tem como objetivo compreender como os professores da rede 

municipal de Ponte Nova, e mais especificamente os professores de ciências que 

integram a Lei 10.639/03 em sua prática docente. Para alcançar este objetivo, uma 

das dimensões do plano de análise proposto envolve a coleta de dados por meio da 

aplicação de questionários e da realização de entrevistas. A proposta inicial 

planejava o emprego destes instrumentos de coleta de dados por meio de uma 

pesquisa em campo. Desta forma, o objetivo era realizar visitas as escolas que 

ofertam os anos finais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Ponte 

Nova, e aplicar os questionários e realizar as entrevistas de forma presencial. 

Entretanto, a pandemia causada pelo vírus SARS-cov2, promoveu profundas 

alterações no cotidiano de milhões de pessoas pelo mundo inteiro e passou a atingir 

o Brasil em março de 2020. Dentre as medidas que tiveram de ser tomadas com a 

finalidade de se combater o avanço da pandemia está o fechamento de todas as 

escolas brasileiras, e o ensino teve de ser retomado de forma remota38. No momento 

em que esta dissertação foi concluída as escolas ainda não voltaram a receber 

alunos, e o ensino segue de forma remota. Com a impossibilidade de realizar o 

trabalho de campo para a coleta de dados, esta pesquisa optou por recolher as 

informações necessárias para análise por meio de instrumentos alternativos. Os 

questionários foram construídos através da ferramenta Google Forms, que oferece 

diversos recursos para a criação, envio e posterior análise de formulários e 

questionários. A segunda etapa da coleta de dados em campo envolveu a realização 

de entrevistas. Para realiza-las, optamos por realizar videoconferências através da 

ferramenta Google Meet, que oferece recursos que permitem a realização e a 

gravação das reuniões. O processo de coleta de dados empreendido por esta 

                                                 
38  Após um mês de aulas suspensas, as escolas da Rede Municipal de Ponte Nova retomaram suas 

atividades de forma remota. As aulas síncronas e atividades assíncronas estão sendo realizadas por 
meio das ferramentas englobadas pela plataforma Google for education.  
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investigação obedeceu a todos os preceitos éticos exigidos em pesquisas que 

envolvem a participação de seres humanos. O projeto inicial já havia sido submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisas da UFOP – CEP/UFOP e aprovado pelo mesmo 

em fevereiro de 2020 através do parecer número 3.837.342. Após as adaptações na 

metodologia, o projeto foi submetido novamente ao CEP com as devidas alterações 

informadas, e foi novamente aprovado em novembro de 2020 pelo parecer número 

4.424.620. 

 Optamos por aplicar os questionários para todos os professores que atuam 

nos anos finais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova, 

no cargo denominado PII (Professor Ensino Fundamental II). De acordo com o portal 

de transparência da prefeitura de Ponte Nova, 102 servidores atuam no cargo de PII. 

O contato inicial com as diretoras das escolas foi realizado por e-mail e telefone. 

Este contato foi realizado com o intuito de apresentar a pesquisa, encaminhar o 

formulário com o questionário39 e solicitar que as diretoras contatassem os 

professores para informa-los da pesquisa e solicitar a permissão para o 

compartilhamento de seu endereço de e-mail. Das seis escolas que ofertam as 

séries que abrangem anos finais do ensino fundamental da rede municipal de ensino 

de Ponte Nova, cinco escolas retornaram o contato. Três escolas encaminharam os 

endereços de e-mail dos professores que autorizaram o compartilhamento, 

totalizando 39 endereços de e-mail. Uma escola preferiu compartilhar link do 

formulário que continha o questionário com o grupo de WhatsApp dos professores, 

que totalizava 37 docentes. Uma escola respondeu ao e-mail apenas declarando 

ciência do recebimento do e-mail com a apresentação da pesquisa e com o link do 

formulário, e não concedeu nenhum parecer quanto a solicitação dos e-mails ou 

outra forma de encaminhamento do formulário aos professores. Uma escola não 

retornou nenhuma das tentativas de contato realizadas. Desta forma, foram 

encaminhados diretamente 76 questionários a professores que atuam nos 

componentes curriculares contidos nos anos finais do ensino fundamental: artes, 

ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua portuguesa, 

matemática. Como esta pesquisa segue as normas éticas, todos os e-mails 

encaminhados aos professores continham o link que os direcionava ao formulário 

contendo o questionário a ser respondido e um arquivo no formato PDF anexo. Este 

                                                 
39 Os questionários foram encaminhados por e-mail para as escolas com o intuito de apresentar a 
pesquisa e como estratégia para aumentar o alcance dos questionários. 
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arquivo continha o Termos de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, que 

apresenta e detalha a pesquisa e a pesquisadora responsável, bem como informa 

ao participante todos os seus direitos.  O cabeçalho do formulário também 

apresentou os objetivos da pesquisa e reafirmou todos os direitos do participante. 

Os e-mails cedidos pelos professores no ato de preenchimento do questionário 

serão mantidos em sigilo e o anonimato dos professores será garantido. De acordo 

com preceitos éticos, o professor podia optar por responder ou não qualquer 

pergunta (não existiam perguntas de caráter obrigatório para registro40 de resposta). 

A única pergunta de caráter obrigatório para registro de resposta versava sobre a 

ciência do participante acerca de seus direitos e sobre a autorização do participante 

para o uso do pesquisador das informações ali concedidas. Esta pesquisa utilizou 

apenas os dados concedidos pelos questionários cujo participante concedeu a 

anuência ao uso das informações prestadas no ato da resposta ao 

questionário.100% dos respondentes concederam a anuência ao uso das 

informações ali concedidas para fins científicos. O questionário foi composto por 33 

perguntas, sendo que 18 perguntas eram compostas por opções a serem marcadas 

e a opção outros, para o caso de nenhuma das outras alternativas contemplar a 

resposta que o respondente desejava declarar e 15 perguntas eram dissertativas, e 

cediam espaço para que os professores respondessem de forma livre. Além disso, 

os professores podiam optar em responder ou não qualquer pergunta, uma vez que 

não existiam perguntas de caráter obrigatório para registro de resposta. O sistema 

foi mantido aberto para receber respostas entre novembro de 2020 e fevereiro de 

2021. Foram registradas pela plataforma Google Forms 44 respostas.  Dessa forma, 

44 professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental da rede municipal 

de ensino de Ponte Nova nos diferentes componentes curriculares participaram 

desta pesquisa respondendo aos questionários e compõe a análise de dados a 

seguir.  

 

 

 

                                                 
40 Todos os formulários preenchidos e enviados com sucesso pelos participantes são denominados 
como respostas registradas pela plataforma Google formas. 



130 

 

 

 

4.2 Análise dos questionários: Qual é o perfil dos professores da Rede 

Municipal de Ensino de Ponte Nova? 

 

 Como mencionado anteriormente, esta investigação tem como objetivo 

empreender uma análise mais profunda e detalhada acerca da relação dos 

professores de ciências com a Lei 10.639/03, bem como a inclusão da temática 

étnico-racial em sua prática docente. Porém, optamos por estender a aplicação dos 

questionários aos demais professores que ocupam o cargo de PII, com o intuito de 

traçar um perfil mais amplo destes professores, para compreender, ainda que de 

forma mais generalizada como docentes da rede municipal de ensino trabalham a 

Lei 10.639/03 com seus alunos e realizar a comparação com o perfil e com a prática 

docente dos professores de ciências. Os resultados obtidos através do estudo dos 

questionários e das entrevistas foram construídos por meio da utilização da 

metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) e Franco (2005). De 

acordo com Franco (2005) a análise de conteúdo possui a mensagem como ponto 

inicial. Além desta mensagem poder ser expressa de diversas formas, ela também 

sempre está vinculada ao contexto dos sujeitos que emitem a mensagem. No caso 

dos questionários, a mensagem que analisaremos é verbal escrita. Detentora de 

uma dimensão quantitativa, a primeira etapa da análise consistiu em separar as 

perguntas que ofereciam opções a serem escolhidas das perguntas dissertativas. 

Em seguida as perguntas que continham opções a serem marcadas foram 

organizadas em tabelas, e em uma coluna foram elencadas as opções e em outra 

coluna o número de respostas que cada uma daquelas opções recebeu. Tal 

organização permitiu a construção de novas tabelas, gráficos e a extração do 

percentual das respostas. 

 A análise dos dados obtidos através da aplicação dos questionários permitiu 

que identificássemos que 9, dos 10 professores de ciências que atuam na rede 

municipal de ensino responderam aos questionários. No que tange os demais 

componentes curriculares de outras áreas do conhecimento, identificamos um total 

de 35 questionários respondidos pelos professores. Com a análise dos dados, foi 

possível traçar o perfil dos professores da rede municipal de ensino de Ponte Nova. 

A pesquisa optou por analisar o perfil dos professores de ciências de forma 

separada dos professores que lecionam as disciplinas dos demais componentes 
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curriculares da educação básica, com o intuito de comparar até que ponto a prática 

docente dos professores se aproxima e se difere da prática dos professores das 

disciplinas das demais áreas. A maioria dos professores que participaram da 

pesquisa respondendo o questionário pertencem a disciplina de ciências e de língua 

portuguesa. Abaixo da área de ciências e de língua portuguesa observamos 

professores de história e matemática, seguidos por educação física e geografia. Por 

fim, correspondendo a minoria, temos professores que lecionam artes, ensino 

religioso e língua inglesa. Organizamos os números de respostas de acordo com o 

número de professores das diferentes disciplinas, gerando a tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Distribuição quantitativa: professores que responderam o 
questionário de acordo com a área do conhecimento. 

Área do conhecimento em que o professor leciona  Distribuição do número de 

professores 

Artes 2 

Ciências 9 

Educação Física 4 

Ensino Religioso 2 

Geografia 4 

História 6 

Língua Portuguesa 9 

Língua Inglesa 2 

Matemática 6 

Total: 44 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

  

No que diz respeito ao pertencimento étnico-racial, nas diferentes áreas do 

conhecimento detectamos que 16 professores se declararam como Brancos, 12 

professores se declararam como pardos, 6 professores se declararam como pretos, 

1 professor se declarou como amarelo e nenhum professor se declarou como 

indígena. O gráfico a seguir permite visualizar o perfil étnico-racial dos professores 

participantes da pesquisa:  
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Gráfico 4:  Pertencimento étnico-racial dos professores das diferentes áreas 

do conhecimento. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

De acordo com levantamentos realizados nas escolas e no portal de 

transparência da prefeitura, atualmente 9 servidores atuam no cargo PII como 

professor de ciências. Entretanto, ao analisar as respostas registradas, identificamos 

um servidor a mais, como professor de ciências. Dessa forma, esta pesquisa 

considera que 10 professores de ciências atuam na rede municipal de ensino de 

Ponte Nova, distribuídos nas seis escolas que ofertam as séries que compreendem 

os anos finais do ensino fundamental. Portanto, de acordo com as informações 

levantadas por esta pesquisam, apenas um servidor que ocupa o cargo PII - ciências 

não respondeu o questionário. Dessa forma, os nove participantes encontrados 

foram suficientes para gerar dados bastante significativos. Dentre estes, oito se 

declararam brancos e apenas um professor se declarou pardo.  A composição 

étnico-racial dos professores de ciências pode ser ilustrada pelo gráfico abaixo. 
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Gráfico 5: Pertencimento étnico-racial dos professores de ciências 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

  Os Gráficos nos permitem observar que a maioria dos professores que 

participaram da pesquisa se declararam como pretos e pardos, compondo 51% do 

valor total. Porém, tal estatística não se replica dentre os professores de ciências, 

cuja maioria se declara como branca. Dessa forma, excluindo os professores de 

ciências, os participantes reverberam em nível da rede municipal a composição 

étnico-racial do município de Ponte Nova, que também possui maioria de habitantes 

que se declaram como pretos e pardos, como já observamos anteriormente neste 

texto. O quadro de servidores da rede municipal de ensino que atuam no cargo 

como PII nas diferentes áreas do conhecimento e como professores de ciências é 

composto majoritariamente por professores do sexo feminino, como demonstrado 

pelos gráficos abaixo. 
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Gráfico 6: Distribuição percentual de professores das diferentes áreas do 

conhecimento que se consideram pertencentes ao sexo masculino e que se 
consideram pertencentes ao sexo feminino. 

 

            

          Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Gráfico 7:Distribuição percentual de professores de ciências que se 
consideram pertencentes ao sexo masculino e que se consideram 

pertencentes ao sexo feminino. 

 

              Fonte: Elaboração própria (2021) 

   

De acordo com os questionários, 74% dos professores das diferentes áreas 

do conhecimento pertencem ao sexo feminino, e 26% correspondem ao sexo 

masculino, enquanto dentre os professores de ciências, apenas um professor do 
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sexo masculino participou da entrevista e foi identificado pelo portal de transparência 

da prefeitura. Desta forma, 90% dos professores de ciências da rede municipal de 

Ponte Nova pertencem ao sexo feminino.  

A idade destes servidores nas diferentes áreas do conhecimento varia entre 

os 26 e 62 anos, e para a disciplina ciências varia entre 28 e 58 anos, como pode 

ser observado na tabela abaixo:  

Tabela 5: Distribuição quantitativa da idade informada pelos professores. 

Professores das diferentes áreas do conhecimento 

Idade Número de respostas 

26 1 

27 1 

30 2 

31 2 

33 1 

36 1 

37 2 

39 2 

40 2 

41 1 

45 3 

47 2 

50 1 

51 3 

52 1 

53 1 

54 1 

55 2 

60 2 

62 1 

Total respostas: 34 

Professores de ciências 

Idade Número de respostas 

28 1 

31 1 

38 1 

41 2 

45 2 

53 1 

58 1 

Total respostas: 9 

Fonte: elaboração própria (2021) 

 

A grande maioria dos professores tanto de ciências quanto das outras 

disciplinas residem em Ponte Nova, sendo que apenas 4 professores, dentre o total 

residem em cidades vizinhas.  
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Os quadros a seguir se referem ao tempo de carreira docente dos 

professores. O questionário solicitou que os professores indicassem o seu tempo de 

atuação como docente, e o seu tempo de atuação como docente na Rede Municipal 

de Ensino de Ponte Nova. 

 

Tabela 6: Tempo de atuação como docente e como professor da Rede 

Municipal dos professores das diferentes áreas do conhecimento da Rede 
Municipal de Ensino de Ponte Nova. 

Professores das diferentes áreas do conhecimento 

Tempo de atuação 

como docente 

Número de respostas Tempo de atuação 

na Rede Municipal 

Número de 

respostas 

2 anos  2 9 meses 1 

3 anos 1 1 ano 3 

5 anos 2 2 anos 2 

6 anos 1 4 anos 4 

7 anos 3 5 anos 1 

9 anos 2 7 anos 3 

10 anos 3 8 anos 1 

11 anos 2 9 anos 2 

12 anos 1 10 anos 1 

13 anos 1 12 anos 1 

14 anos 3 14 anos 1 

22 anos 3 18 anos 2 

23 anos 1 20 anos 3 

25 anos 1 21 anos 1 

26 anos 3 22 anos 1 

28 anos 1 25 anos 1 

30 anos 3 26 anos 3 

38 anos 1 27 anos 1 

Mais de 30 anos 1 28 anos 1 

Total:  46 respostas Total: 46 respostas 

Professores de ciências 

Tempo de atuação 

como docente 

Número de respostas Tempo de atuação 

na Rede Municipal 

Número de 

respostas 

6 meses 1 6 meses 1 

7 anos  1 7 anos  2 

10 anos  1 8 anos  1 

12 anos  1 10 anos  1 
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15 anos 2 15 anos  1 

17 anos  1 17 anos 1 

24 anos  1 18 anos 1 

27 anos  1 19 anos 1 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

No que se refere a atuação docente, um professor respondeu que exerce a 

profissão há mais de 30 anos. As respostas concedidas pelos demais professores 

variaram entre 5 e 30 anos atuando como professor, e 6 meses e 27 anos para os 

professores de ciências. Sobre o tempo de atuação na Rede Municipal de Ensino as 

respostas variaram entre 1 e 28 anos dentre os professores das demais áreas, e 6 

meses e 19 anos para os professores de ciências. A respeito do vínculo destes 

servidores com a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, 19 professores responderam 

que atuam como efetivos no cargo, e 16 professores estão vinculados a Prefeitura 

por meio de contratos estabelecidos através dos processos anuais de designação. 

Dentre os professores de ciências 56% estão vinculados a prefeitura por meio de 

contratos, e 44% são efetivos no cargo. Tal fato demonstra um relativo equilíbrio, 

uma vez que é reduzida a diferença numérica entre o número de servidores efetivos 

e contratados. Entretanto, a presença de professores com pouco tempo de atuação 

dentro da profissão bem como este número relativamente alto de professores 

contratados, indicam uma possível intensidade na rotatividade dos professores, fato 

que pode interferir negativamente no desenvolvimento, aperfeiçoamento e 

manutenção de projetos e planos de ensino comprometidos com o cumprimento da 

Lei 10.639/03, por exemplo.  

 No que tange a formação docente, 97% dos professores das disciplinas das 

diferentes áreas do conhecimento declararam possuir graduação completa na área 

em que leciona. Apenas 1 professor declarou possuir graduação completa em outra 

área acrescida de complementação pedagógica. 
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Tabela 7: Descrição quantitativa dos processos de escolarização dos 

professores das diferentes áreas do conhecimento do município de Ponte 
Nova. 

Grau de escolarização dos professores das diferentes áreas do conhecimento 
 

Resposta Número de respostas 

Graduação completa na área em que leciona:  30 

Graduação completa na área em que leciona., 
Certificado de Avaliação de Título (CAT) e 

graduação completa em outra área:  

1 

Graduação completa na área em que leciona., 
Certificado de Avaliação de Título (CAT) e 
graduação completa em outra área:  

1 

Graduação completa na área em que leciona., 

Graduação completa em outra área + 
complementação pedagógica:  

2 

Graduação completa em outra área + 
complementação pedagógica:  

1 

Total: 35 

Realização de formação continuada: 

Respostas Número de respostas 

Sim 27 

Não 8 

Total: 35 

Natureza do (s) curso (s) realizado (s) 

Respostas Número de respostas 

Especialização 26 

Aperfeiçoamento 5 

Mestrado 2 

Total: 33 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

Dentre os professores que declararam possuir a graduação completa na área 

em que lecionam, 6% ainda declararam possuir certificado de Avaliação de Título 

(CAT) e graduação completa em outra área, 8% declararam possuir graduação 

completa em outra área junto a complementação pedagógica. Este dado nos permite 

inferir que os professores possuem a formação e instrumentação específica para a 

disciplina que lecionam, fator positivo que demonstra que a rede municipal de ensino 

cumpre a legislação e garante profissionais com a preparação adequada para a 

promoção de uma formação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino 

de Ponte Nova.  

 Seguindo no campo da formação, 77% dos professores das disciplinas das 

diferentes áreas do conhecimento declararam ter realizado algum curso de formação 

continuada. Desses 77%, 79% declararam ter realizado cursos de especialização 

,15% declararam ter realizado cursos de aperfeiçoamento e 6% declararam ter 

realizado curso de mestrado. O questionário indagou, aos professores que 
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respondessem afirmativamente sobre ter sido submetido a formação continuada, 

quais as principais temáticas esses cursos contemplaram. As respostas variaram 

entre teologia, estatística, arte educação no Brasil, geografia física, gestão e 

planejamento esportivo com ênfase em psicomotricidade, atendimento ao aluno com 

autismo, ensino religioso, educação física escolar, língua estrangeira, História, 

educação inclusiva, supervisão, orientação e inspeção escolar, psicopedagogia, 

educação matemática, leitura e interdisciplinaridade, língua portuguesa, gestão, 

educação, língua inglesa e inguística.  

Na análise das respostas composta apenas pelos professores de ciências, 

identificamos que 89% dos professores possuem graduação completa na área em 

que lecionam, e 11% possuem graduação completa em outra área com a adição de 

complementação pedagógica. Por fim, dentre os professores de ciências, 100% dos 

docentes declararam possuir formação continuada, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 8: Cursos de formação continuada realizados pelos professores de 
ciências da Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova. 

Modalidade do curso de formação continuada  Temática do curso 

Aperfeiçoamento Fisiologia e Bioquímica 

Não especificou  Não especificou 

Mestrado Biologia animal 

Especialização Não especificou 

Especialização   Educação ambiental 

Especialização e Aperfeiçoamento Educação 

Especialização Pós graduação educação especial AEE 

Especialização Gestão escolar 

Especialização  Pedagógica 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

  A tabela nos permite verificar que a maior parte dos professores de ciências 

declarou ter realizado cursos de pós-graduação na modalidade especialização, 

seguida por cursos de aperfeiçoamento. Por fim, apenas um professor declarou ter 

realizado curso de mestrado. As temáticas englobadas pelos cursos também podem 

ser divididas em setores mais especializados das ciências biológicas e setores 

ligados mais diretamente à educação. Como é possível observar, nenhum dos 

professores mencionou ter participado de cursos de formação continuada voltados 

especificamente a temáticas que envolvem a educação para as relações étnico-

raciais. 
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 Ao avançar para as perguntas que envolvem questões relacionada a temática 

das relações étnico-raciais, foi perguntado aos professores se eles conhecem ou 

possuem algum envolvimento com as manifestações da cultura negra da cidade. 

Chama atenção o elevado percentual de professores que declara não conhecer 

nenhum movimento de manifestação da cultura negra pontenovense, uma vez que 

elas estão constantemente presentes no cenário cultural e educacional do município. 

As respostas foram organizadas na tabela abaixo:  

Tabela 9: Respostas dos professores indicando as formas de manifestação da 
cultura negra de Ponte Nova que conhecem. 

Respostas indicando a 

manifestação: 

Número de respostas dos 

professores das outras 
áreas 

Número de respostas dos 

professores de ciências 

Grupo Afro Ganga Zumba  12 3 

Participação em pesquisa junto às 
comunidades de terreiro de cultos 

afro-brasileiros 

1 0 

Escolas  1 0 

Congado  1 0 

Capoeira  1 0 

Total: 16 9  
Fonte: Elaboração própria (2021) 

Dentre as respostas concedidas, podemos verificar que 52% dos professores 

das demais áreas que responderam possuem algum envolvimento com as 

manifestações da cultura negra da cidade, enquanto 48% dos participantes 

responderam não ter envolvimento ou conhecer tais manifestações. Desses 52%, 

um total de 75% dos respondentes afirmou conhecer ou possuir envolvimento com o 

Grupo Afro Ganga Zumba, 6% declararam conhecer ou possuir envolvimento com 

as Congadas, 6% conhecer ou possuir envolvimento com a capoeira. O restante 

declarou ter conhecimento ou envolvimento por meio das escolas e através da 

participação em pesquisa relacionada a manifestações religiosas. Já dentre os 

professores de ciências, todos aqueles que responderam à questão citaram o Grupo 

Afro Ganga Zumba como a manifestação da cultura negra conhecida por eles. 

Levando as questões raciais para o universo escolar, 49% dos professores que 

responderam ao questionário afirmaram já terem presenciado práticas racistas 

explicitas e veladas nos diversos ambientes escolares, nos mais variados 

momentos. De maneira impressionante, 51% dos professores declararam nunca ter 

presenciado racismo nos espaços escolares. Tal percentual vai de encontro ao fato 
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de que o Brasil é um país persistentemente racista, e tais práticas ocorrem em todos 

os âmbitos sociais, inclusive dentro da escola.  

Seguimos para a sessão que compreende as questões que abordam 

especificamente a Lei 10.639/03 e seus dispositivos de regulamentação. Esta 

pergunta permitia que os professores optassem por mais de uma alternativa. A 

primeira pergunta desta sessão indagava se os professores conheciam a Lei 

10.639/03. 89% dos professores das demais áreas responderam que sim, e 11% 

responderam que não. Dentre os professores de ciências, 67% afirmaram conhecer 

a lei, em contrapartida de 33% que afirmaram não conhecer. Quando perguntados 

através de qual meio tiveram acesso a este dispositivo legal, os professores que 

afirmaram conhecer a lei apontaram os seguintes meios: 

 

Tabela 10: Lista dos meios que possibilitaram que os professores tomassem 
conhecimento da Lei 10.639/03: 

Meio pelo qual conheceu a Lei 

10.639/03 

Número de respostas 

(professores das 
disciplinas das diferentes 
áreas do conhecimento) 

Número de respostas 

(professores de 
ciências) 

Através do curso de graduação 11 1 

Com outros professores  9 2 

Através da direção da escola 12 3 

Através de curso de formação 

continuada 

2 0 

Através de movimentos políticos e 
sócias 

7 2 

Leitura, mídia, pesquisas 1  

Curso de preparação para concurso 
público 

1 0 

Não respondeu  3 

Total: 43 11 
Fonte: elaboração própria (2021) 

 

 A maioria dos professores que responderam a esta pergunta indicam ter 

conhecido a Lei 10.639/03 no contexto escolar, e no âmbito da Educação Básica. 11 

professores declararam ter conhecido a Lei 10.639/03 com o contato com outros 

professores, e 15 professores declararam ter conhecido a lei por meio da direção da 

escola, demonstrando a importância da comunicação no ambiente intraescolar, além 

da promoção de espaços de discussão e formação dentro do corpo docente das 

escolas. A tabela acima ainda permite reafirmar a importância e o compromisso que 

os cursos de formação inicial precisam assumir na preparação docente no sentido 

de educar para relações étnico-raciais positivas e justas. 9 professores responderam 
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que conheceram a Lei 10.639/03, o dispositivo que torna obrigatório o ensino de 

História da África e cultura africana e afro brasileira nas escolas, de forma a 

desconstruir estereótipos e preconceitos, por meio dos cursos de graduação. 

Interessante observar a representatividade dos professores ligados aos movimentos 

políticos e sociais, uma vez que é considerável o número de docentes que afirmam 

ter conhecido a lei nestes espaços. Por fim, chama atenção de forma negativa o 

baixo número de professores que declararam ter conhecido a lei em cursos de 

formação continuada. Dentre os professores de ciências, por exemplo, nenhum 

afirmou ter conhecido a Lei através de cursos de formação continuada. Levando em 

consideração que dois professores de ciências declararam nos questionários possuir 

27 e 24 anos de carreira na área docente, a formação inicial destes professores é 

anterior a promulgação da Lei 10.63903. Sendo assim, com a ocorrência de 

professores com a formação inicial anterior a Lei 10.639/03, tanto na área de 

ciências quanto nas outras é necessário que haja por parte dos gestores um 

movimento de promoção de cursos de formação continuada voltados para a 

temática das relações étnico-raciais, que tenham como objetivo educar e reeducar 

principalmente os professores que possuem tanto a ausência total quanto lacunas 

acerca desta temática em sua formação. 

 Por fim, expressamos a inquietação e preocupação com o percentual de 

professores tanto de ciências quanto das disciplinas das demais áreas do 

conhecimento que afirmaram não conhecer a lei. Identificar em um total de 44 a 

existência de 7 servidores públicos que desconhecem uma lei extremamente 

relevante, que foi aprovada há quase 18 anos e engloba temáticas indispensáveis 

para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, é bastante preocupante 

e nos indica que infelizmente a implantação e estabilidade da Lei 10.639/03 ainda 

não faz parte da realidade das escolas brasileiras.  

Prosseguindo com as questões que investigam o grau de conhecimento e 

contato dos professores acerca da Lei 10.639/03, perguntou-se aos professores se 

já havia sido realizada a leitura completa ou de partes do Plano Decenal Municipal 

de Educação, da  lei 10.639/03 e/ou do Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana e/ou das Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de 
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História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras. As respostas coletadas estão 

organizadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 11: Distribuição quantitativa das respostas concedidas pelos 

professores às perguntas 17 e 18 do questionário: 

Pergunta 17: Você já realizou a leitura completa ou de trechos da lei 10.639/03 e/ou 
do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro Brasileira e Africana e/ou das Diretrizes 
Curriculares para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras? 
 

Professores de outras disciplinas Professores de ciências 

Sim, de alguns trechos: 20 6 

Não realizei a leitura 9 1 

Sim, a leitura completa 6 2 

Total:  35 9 

Pergunta 18: Você já realizou a leitura completa ou de trechos do PDME? 
 

Professores de outras disciplinas Professores de ciências 

Sim, de alguns trechos  19 4 

Sim, a leitura completa 3 1 

Não realizei a leitura, mas 

conheço este documento 

5 4 

Não realizei a leitura e não 
conheço este documento 

6 0 

Total: 33 9 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Ao analisar as respostas, identificamos que 57% dos entrevistados das 

disciplinas das diferentes áreas do conhecimento afirmaram que sim, já haviam lido 

alguns trechos destes documentos, enquanto 17% afirmaram já ter realizado a sua 

leitura completa. Dentre os professores de ciências, 67% afirmaram já terem 

realizado a leitura de alguns trechos. Por fim, 26% dos professores das disciplinas 

das diversas áreas do conhecimento afirmaram não terem realizado a leitura de 

nenhum destes documentos. Estes 26% representam 9 professores que 

responderam ao questionário. Já dentre os professores de ciências, 22% afirmaram 

não ter realizado a leitura, enquanto 11% declararam que além de não terem 

realizado a leitura não conheciam estes documentos. 

Seguindo com o objetivo de investigar qual é o grau de conhecimento dos 

professores acerca de leis e documentos básicos que regem a educação, desta vez 

em nível municipal, perguntamos aos professores se eles já haviam realizado a 

leitura completa, de trechos, ou de parte do PDME de Ponte Nova. Dentro do 
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conjunto de professores das disciplinas das diversas áreas do conhecimento que 

participaram, 58% afirmaram que sim, de alguns trechos, e 9% afirmaram que sim, 

realizaram a leitura completa. Já dentro do conjunto de professores de ciências, 45% 

responderam que sim, realizaram a leitura de alguns trechos, e 11% afirmaram 

terem realizado a sua leitura completa. Em contrapartida 44% dos professores de 

ciências responderam que não realizaram a leitura, mas afirmaram conhecer 

documento mencionado. Nenhum dos professores de ciências que participaram 

declararam não conhecer o documento. Por fim, dentre os respondentes das 

disciplinas que afirmaram não terem realizado a leitura, 15% afirmaram conhecer o 

documento e 18% afirmaram não conhecer este documento.  

Tais dados demonstram a lacuna que os servidores da educação enfrentam 

no que tange ao processo de se educarem e reeducarem constantemente, uma vez 

que o conhecimento, leitura e estudo de documentos deste porte deve ser 

amplamente difundida e incentivada. Podemos afirmar que uma vez que o docente 

desconheça conteúdo de dispositivos legais e regulamentadores primários e 

essenciais para a implantação e para implementação da Lei, ela dificilmente 

conseguirá ser de fato cumprida e alcançará um status de solidificação e 

estabilidade.  

Avançamos para a sessão de perguntas voltadas para compreender como a 

Lei 10.639/03 e a educação para as relações étnico-raciais são inclusas na prática 

docente e no cotidiano das escolas. Os questionários indagaram se a temática da lei 

10.639/03 é contemplada pelo Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino 

em que o professor leciona. Dentre os professores de ciências que participaram, 

45% declararam que sim, 11% declararam que não e 44% afirmaram que 

desconheciam esta questão. Dentre os professores que lecionam as disciplinas das 

diversas áreas do conhecimento, 56% declararam que sim, 9% declararam que não 

e 35% declararam desconhecer se o documento aborda ou não a referida lei. De 

acordo com a análise do PPP das quatro escolas que compartilharam o documento 

para a realização desta pesquisa, menções diretas a Lei 10.639/03 estão ausentes 

do PPP das escolas e a temática étnico-racial é abordada de forma mais específica, 

porém rasa e breve pelo PPP de duas escolas, sendo que um destes documentos 

elenca o projeto realizado no contexto da Semana da Consciência Negra de forma 

mais detalhada. A pergunta seguinte indagou se a escola onde o docente leciona 
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realiza algum evento/atividade voltada para a Educação das Relações Étnico-raciais. 

85% dos respondentes declararam que sim, e 15% dos respondentes declararam 

que não, demonstrando uma dificuldade em reconhecer e/ou identificar a presença 

da temática nos eventos que são realizados, ou que alguma das escolas não realiza 

de fato, nenhuma ação voltada para esta temática. As respostas as perguntas que 

trataram estas questões estão organizadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 12: Distribuição quantitativa de respostas que demonstram a relação 
entre a escola e a Lei 10.639/03 pela perspectiva docente. 

Respostas A temática da lei 10.639/03 é 

contemplada pelo Projeto 
Político Pedagógico (PPP) da 
instituição de ensino em que 

você leciona? 

O(s) estabelecimento(s) de 

ensino onde leciona realiza (ou 
realizam) algum evento/atividade 
voltada para a Educação das 

Relações Étnico-raciais? 

Professores 
das diversas 

áreas do 

conhecimento 
 

Professores 
de ciências 

Professores 
das diversas 

áreas do 

conhecimento 

Professores de 
ciências 

Sim 19 4 29 8 

Não 3 1 5 1 

Desconheço 12 4 ----------------- ----------------- 

Total: 34 9 34 9 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

As declarações que afirmam que o PPP inclui a Lei 10.639/03 e suas 

temáticas podem ser confrontadas com o conteúdo dos documentos analisados. Os 

inquietantes dados que apontam que 44% dos professores de ciências e 35% dos 

professores das disciplinas das diferentes áreas do conhecimento desconhecem se 

a lei é ou não abordada pelo PPP demonstra que provavelmente 16 professores do 

total dos 44 que responderam o questionário provavelmente não realizaram a leitura 

do documento. Tal prática deve ser considerada inadmissível, pois como já foi 

demonstrado por este texto, o PPP é um documento cuja importância é 

incontornável, uma vez que reúne (ou deveria reunir) todas as informações e 

indicativos relevantes acerca do universo escolar, bem como os objetivos e metas 

que aquele estabelecimento deverá perseguir e cumprir. Defendemos que a leitura 

do PPP pelos professores deve ser de caráter obrigatório, uma vez que além de 

conhecer e se inteirar de tais informações, os professores também devem fazer 

parte dos processos de envolvem a revisão e permanente construção do 

documento. 
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A pergunta seguinte foi voltada aos 85% que responderam de forma positiva, 

e solicitava que o participante indicasse qual (ou quais) era (m) este (s) evento (s), e 

em qual (quais) ocasião (ocasiões) ele (s) ocorria (m). Como esta questão era 

dissertativa, foram criadas categorias para alocar as respostas, o número de vezes 

que elas foram mencionadas e qual disciplina o professor que concedeu 

determinada resposta leciona. as respostas fornecidas pelos professores acerca de 

quais são as atividades promovidas pelas escolas da rede municipal de Ponte Nova.  

 

Tabela 13: Distribuição das respostas concedidas pelos professores das 

disciplinas das diferentes áreas do conhecimento apontando atividades 
voltadas as relações étnico-raciais realizadas pelas escolas. 

Categorias Respostas Número de 

menções 

Disciplina lecionada 

Semana da 
Consciência Negra  

Semana da Consciência 
Negra 

20 Todas as disciplinas. 

Expressão corporal 
com viés artístico  

Desfiles, capoeira, música, 
dança e teatro 

5 Língua Portuguesa, 
 Artes Educação 

Física 
Matemática. 
 

Eventos e 

Propostas com viés 
pedagógico 

Feira e mostra cultural 6 Todas as disciplinas. 

Palestras 4 Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Artes, 
Matemática. 

Projetos interdisciplinares, 
trabalhos didáticos variados, 

roda de conversa e vídeos 

2 Ensino Religioso. 
Educação Física. 

Dentro do próprio conteúdo 
no dia a dia escolar, no 
decorrer do ano.  

1 História. 

Realização de trabalhos 

durante o ano, de acordo 
com o conteúdo das aulas de 
História 

1 História. 

Semana de Educação para a 

vida. 

1 Matemática. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

  

Tabela 14: Respostas concedidas pelos professores de ciências apontando as 

atividades voltadas as relações étnico-raciais realizadas pelas escolas. 

Categoria Resposta Número de 
menções 

Disciplina que o 
professor leciona 

Semana da Consciência 

Negra 

Semana da Consciência 

Negra 

2 Ciências 

Semana da cultural afro-
brasileiro 

1 Ciências 

Propostas e recursos 
pedagógicos. Materiais 

didáticos. 

Palestra, amostra cultural 1 Ciências 

Desfile, palestra 1 Ciências 

Projetos 1 Ciências 
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Conversas, textos, 
palestras, projetos 

interdisciplinares 

1 Ciências 

Não informam as 
ocasiões ou métodos 
em que a questão é 

trabalhada. 

Nas aulas de história, 
com trabalhos voltados 
para esta questão 

temática. 

1 Ciências 

Cultura afrodescendente 1 Ciências 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

   

As respostas concedidas pela maioria dos professores de ciências 

encontram-se em consonância com as respostas fornecidas pelos professores. Das 

diferentes áreas do conhecimento. Como os estudos aqui mencionados apontam, a 

Semana da Consciência Negra se apresenta como o espaço privilegiado – e em 

muitas ocasiões exclusivo – para a realização de atividades voltadas a temática 

étnico-racial. 

 Gomes e Jesus (2013), apontaram diversas observações possibilitadas pelo 

amplo e complexo trabalho de pesquisa empreendido pelos autores no intuito de 

compreender através de quais práticas escolas de diferentes regiões do Brasil 

concretizavam a Lei 10.639/03 e seus dispositivos. Uma destas observações indicou 

que a Semana da Consciência Negra vem sendo o espaço privilegiado e muitas 

vezes exclusivo de abordagem da educação para as relações étnico-raciais, com 

atividades voltadas a enfoque na história e cultura afro-brasileira e africana. 

Entretanto, chama atenção duas respostas elencadas na categoria “Não 

informam as ocasiões ou métodos em que a questão é trabalhada”. Uma das 

respostas apenas mencionou os termos cultura afrodescendente sem se debruçar 

em contextualizar o termo de forma mais específica, nos levando a inferir que a 

professora indica que as atividades realizadas são voltadas a cultura africana e afro-

brasileira. Outra resposta mencionou que a questão é trabalhada nas aulas de 

História, demonstrando de forma consistente como os professores de ciências não 

identificam ligação entre o ensino de ciências e as questões que envolvem a 

discussão étnico-racial, que é tradicionalmente designada diretamente e sem 

qualquer questionamento às disciplinas que compõe as ciências humanas. As 

respostas concedidas pelos professores de História indicam que dentro desta 

disciplina ocorre um trabalho mais sistematizado e constante. Tal fato relaciona-se 

com as pesquisas que apontam que os professores que lecionam as disciplinas 

compreendidas pelas ciências humanas são majoritariamente responsáveis pela 
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inclusão das relações étnico-raciais seja em suas aulas, ou seja desenvolvendo e 

executando projetos articulados a esta temática.  

As questões subsequentes objetivaram averiguar se os professores, ao 

realizarem o planejamento didático, abordavam temáticas específicas voltadas para 

a educação para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro Brasileira e Africana. Em caso de resposta afirmativa, a questão seguinte 

solicitava que fossem descritas as formas como este processo era realizado. Dessa 

forma, foi construída a tabela abaixo:  

 

Tabela 15: Formas pelas quais os professores inserem a temática étnico-racial 
em seu planejamento didático 

Categorias Resposta concedida pelos professores Disciplina que o 
professor 
leciona 

Menção à Semana da 

Consciência Negra e Abolição 
da Escravatura. 

13 de maio e 20 de novembro Ensino Religioso 

Filosofia 

 
 

 
 
 

 
 
 

Indicação do conteúdo e 
descrição das estratégias de 
abordagem de assuntos 

relacionados à temática 
étnico-racial. 

Valorizando a cultura afro-brasileira e 
desconstruindo preconceitos. Informando 

como o racismo gera violência, afeta outras 
pessoas e reflete na sociedade atual, 
gerando perda de oportunidades. 

História 

Contextualizando, dentro do possível, 

quando a matéria abordada permite a 
abordagem, as temáticas de raça e sempre 
que surge alguma notícia, debato-a com os 

alunos como atualidades. 

História. 

Em todos os conteúdos trabalhados, procuro 
abordar a temática, contextualizando e 
construindo paralelos, através de debates, 

interpretação de músicas, discussões de 
notícias, etc. 

História 

Artista negros da história do brasil e suas 
obras, na semana 22, escritores negros 

Arte 

Através da história do esporte, participação 

sem restrições de raça ou gênero. 

Educação Física 

Quando o tema é em relação a genética, 
principalmente. 

Ciências 

 
 

 
 
Indicação dos 

materiais/recursos didáticos 
utilizados para abordar a 
temática. 

Textos, debates  Língua 
Portuguesa 

Existe um material paradidático produzido 

que aborda aspectos matemáticos na África 
e da África 

Matemática 

Exibição de Filmes sobre o tema, discussão 
dos mesmos e textos diversos sobre o tema. 

Língua 
Portuguesa 

Através de pesquisas e projetos elaborados 

de forma interdisciplinar. 

Geografia 

Através de textos, pesquisas, biografias, 
obras literárias... 

Língua 
Portuguesa 

Em textos que abordam o assunto Língua 
Portuguesa 
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Dinâmicas, músicas entre outros. Geografia 

CONVERSA INFORMAL, VÍDEO... Matemática 

Roda de bate papo Ciências 

Texto, vídeos Ciências 

Através de textos, explicações de 
determinado conteúdo 

Ciências 

Não indica especificamente 

métodos, recursos, estratégias 
ou conteúdos. 

Através de exemplo 

 

História 

Valorização dos direitos humanos Ciências 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Dentre os professores de ciências, 56% afirmaram levar a lei consideração ao 

elaborar o planejamento didático, enquanto 44% responderam negativamente à esta 

questão.  Já no total de respostas a esta pergunta concedida pelos professores das 

disciplinas das diferentes áreas do conhecimento, 65% dos docentes afirmaram que 

sim, enquanto 35% afirmaram que não levam tais temáticas em consideração ao 

elaborar o planejamento didático. Os professores que afirmaram incluir as temáticas 

no planejamento didático elencaram as formas através das quais realizam este ato. 

De acordo com a tabela acima, foi possível organizar as respostas registradas 

em quatro categorias. A primeira categoria “Menção à Semana da Consciência 

Negra e Abolição da Escravatura” foi criada em função desta resposta ter aparecido 

nos registros de dois professores, demonstrando novamente como para uma parcela 

dos professores as relações étnico-raciais se resumem a atividades realizadas 

apenas nestas datas específicas. Para a categoria “Indicação do conteúdo e 

descrição das estratégias de abordagem de assuntos relacionados à temática 

étnico-racial” foram atribuídas respostas nas quais o professor indicasse os 

conteúdos de sua disciplina em que as história e cultura africana e afro-brasileira é 

trabalhada. Novamente identificamos nos registros disponibilizados pela maioria dos 

professores de História uma maior riqueza de detalhes no que diz respeito à 

inclusão de temáticas que envolvem a inserção de conteúdos que remetem à cultura 

africana e afro-brasileira em sua práxis docente, como pode ser observado nas 

respostas registradas pelos professores de História na categoria “Indicação do 

conteúdo e descrição das estratégias de abordagem de assuntos relacionados à 

temática étnico-racial”.  Para esta categoria foram atribuídas respostas nas quais o 

professor indicasse os conteúdos em que a História e cultura africana e afro-

brasileira é trabalhada. Porém, ocorreu uma exceção em função de uma resposta 

que pela ausência de contextualização ou maior especificidade dentro da informação 
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que desejava compartilhar findou, juntamente a outra resposta com as mesmas 

características concedida por um professor de ciências, atribuída a categoria “Não 

indica especificamente métodos, recursos, estratégias ou conteúdos”. As demais 

respostas registradas pelos professores de ciências foram atribuídas à categoria 

“Indicação dos materiais/recursos didáticos utilizados para abordar a temática” e 

assemelham-se as respostas concedidas por professores das disciplinas das demais 

áreas do conhecimento, caracterizadas por uma baixa especificidade, e pela 

ausência de uma descrição mais detalhada acerca da forma em que as questões 

étnico-raciais são trabalhadas pelo professor em sua prática.  

Tanto a análise dos percentuais levantados quanto das respostas dispostas 

na tabela acima nos permite afirmar que ainda ocorre uma representativa parcela de 

professores que não cumprem a Lei 10.639/03 e refletem as questões étnico-raciais 

em sua prática docente. Se considerarmos o tempo de promulgação da lei, todas as 

orientações e determinações dispostas em seus dispositivos de regulamentação, o 

perfil étnico-racial do Brasil e de Ponte Nova, que revela a alta representatividade de 

pessoas que se declaram pretas e pardas, e todos os efeitos perversos e difundidos 

das práticas racistas no país, é inadmissível que instituições mantidas pelo 

contribuinte brasileiro – que está incluso na parcela que é diariamente alvo das 

nefastas práticas racistas mencionadas – operem com servidores que não 

conhecem, estudam e praticam a Lei 10.639/03 de forma sistematizada e 

permanente em sua práxis docente.  

Encerrando a sessão que engloba as questões relacionadas a prática 

docente, foi perguntado aos professores se os mesmos consideram que o livro 

didático adotado pela rede municipal para a sua disciplina contempla a temática 

étnico-racial, uma vez que é sabido que o livro didático é um dos recursos mais 

frequentemente utilizado pelos professores. Dentre os professores de ciências, 56% 

afirmaram que sim, enquanto os outros 44% restantes não consideram que o livro 

esteja adequado a Lei 10.639/03 e as temáticas étnico-raciais. Já no grupo dos 

professores das disciplinas das diferentes áreas do conhecimento 59% dos 

professores responderam de maneira afirmativa, enquanto 41% não consideram que 

o livro adotado comtempla a educação para as relações étnico-raciais. 

 A próxima sessão de questões foi inserida no questionário com o objetivo de 

compreender se a formação inicial dos professores dedicou espaços para a 
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discussão das relações étnico-raciais, preparando os professores para a prática 

docente comprometida com a inclusão da temática. Do total de professores das 

disciplinas das diferentes áreas do conhecimento que responderam esta sessão de 

questões, 62% consideram que a instituição de ensino que o graduou não o 

preparou para a abordagem da discussão étnico-racial em sala de aula. Além disso, 

58% dos professores das disciplinas das diferentes áreas do conhecimento 

declararam nunca terem tido contato com qualquer forma de abordagem da 

discussão étnico-racial durante a sua formação inicial. Representando um percentual 

mínimo, alguns professores que responderam de forma afirmativa as questões 

anteriores, forneceram comentários a título de complementação de suas respostas 

especificando que tiveram contato com a temática em disciplinas de prática de 

ensino específicas de departamentos de educação. Alguns professores que não 

consideram terem sido preparados para incluir a temática em sua prática docente 

pelo curso de formação inicial ao qual se graduaram compartilharam alguns 

comentários, dentre os quais alguns afirmavam ter a graduação anterior a aprovação 

da Lei 10.639/03, além de considerar que o tema não recebe o devido espaço para 

ser discutido, e não é tratado com a devida relevância. Migrando a análise para os 

professores de ciências, observamos as seguintes respostas:  

 

Tabela 16: Distribuição quantitativa das respostas dos professores de ciências 
indicando a relação entre a sua formação inicial e a inclusão de práticas 

voltadas a educação para as relações étnico-raciais. 

 
 

 
 

Respostas 

Perguntas 

Em sua graduação houve 
algum momento de contato 

com a temática da Educação 
para as Relações Étnico-
raciais? 

Você considera que a 
instituição de ensino em que se 

graduou o preparou para 
abordagem da temática étnico-
racial em sua prática docente? 

Número de respostas Número de respostas 

Sim  2 4 

Não 3 5 

Não Lembro 1 ---------------------------------- 

Não respondeu 2 ---------------------------------- 

Valorização dos direitos 

humanos 

1 ---------------------------------- 

Total: 9 9 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 A partir da análise dos dados do questionário e das outras pesquisas 

apresentadas sobre o tema podemos afirmar que os cursos de formação inicial 

ainda enfrentam resistência e dificuldades para preparar professores aptos a 



152 

 

 

 

promover, de fato uma formação voltada para as relações étnico-raciais de forma 

orgânica e sistemática, produzindo uma grande lacuna no processo formativo destes 

professores, e por vezes excluindo completamente esta questão dos currículos e 

planos de ensino. Como apontado por Prudêncio e Jesus em sua pesquisa: “Todos 

os entrevistados afirmam que suas formações iniciais não proporcionaram espaços 

de discussão para as relações étnico-raciais, mesmo as que aconteceram depois da 

aprovação da lei 10.639” (PRUDÊNCIO; JESUS, 2019 p.202), indicando essa 

latente ineficiência dos cursos de formação inicial em preparar professores de 

ciências aptos a promover uma educação voltadas às questões étnico-raciais. 

Concordamos com a crítica e a defesa das autoras, quando elas reiteram que o 

ensino de ciências não deve contornar essa questão, omitindo-se de sua 

responsabilidade social. Mencionando, inclusive a verificada ineficiência dos livros 

didáticos, também detectada por esta pesquisa, na contribuição da discussão e 

promoção da educação para as relações étnico-raciais, as autoras pontuam que: 

Mas, ainda que a formação inicial tenha deixado a desejar no que diz 
respeito a proporcionar espaços de discussão sobre a inserção das 
relações étnico-raciais, se a função social do ensino é formar cidadãos 

engajados na construção de uma sociedade mais justa e de direitos, não é 
possível mais nos furtarmos a trabalhar com as relações étnico-raciais em 
todas as disciplinas. A função do ensino de Ciências é formar para a 

cidadania, de modo que os alunos possam compreender os conteúdos que 
são construídos na escola utilizando-0s em suas vidas e, nesse sentido, não 
ter acesso aos conhecimentos científicos e seus produtos representa dispor 

de menos ferramentas para atuar em uma sociedade marcadamente 
científica e tecnológica. Formar para a cidadania perpassa também discutir 
representatividade e os professores demonstram ter essa noção ao 

verificarem que essa missão é dificultada quanto os livros didáticos não 
apresentam personalidades negras. (PRUDÊNCIO; JESUS, 2019, p.203). 

 

O último bloco de perguntas teve como objetivo detectar possíveis 

intervenções diretas e especificamente voltadas ao cumprimento da Lei 10.639/03 

pela Secretaria Municipal de Educação de Ponte Nova. As respostas concedidas 

pelos professores permitiram a construção do quadro abaixo: 

 

Tabela 17: Ações voltadas para a Educação das relações étnico-raciais 
desenvolvidas e encaminhadas pela SEMED de acordo com os professores da 

Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova.  

Categoria Resposta Disciplina que o 

professor leciona 

Ações voltadas a 
promoção de espaços 
de formação que 

Um encontro realizado na EM NS de Fátima que 
tem como componente curricular a cultura 
afrobrasileira trabalhada de forma bem sistemática 

Matemática 
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privilegiassem 
temáticas relacionadas 

a Lei 10.639/03.  

e com participação de grupos voltados para a 
difusão de tal cultura. 

 
 

Ações relacionadas ao 
desenvolvimento de  

projetos. 

Projeto Piloto que aconteceu entre 2012 a 2015 
para implementação da Lei 10.639 que não saia do 

papel. Os conselhos já haviam sido formados e as 
coisas não andavam. Vária atitudes aconteciam a 
partir do Grupo Afro Ganga Zumba. As 

comunidades já haviam sido reconhecidas e 
recebido os Selos de Reconhecimentos. Tiveram 
em sua primeira versão o desfile da beleza Negra 

que foi muito bom. 
 
 

Educação Física 

A experiência de trabalhar com as diferenças e a 

inclusão com os adolescentes é muito gratificante. 
O desenvolvimento do projeto com a temática em 
nossa escola envolve toda a comunidade escolar e 

a culminância se dá de forma harmoniosa. 
Buscamos conscientizar nossos alunos sobre a 
convivência harmônica, o respeito com os colegas, 

a tolerância étnica, religiosa, etc. 
 

Geografia 

Feira Cultural. É um momento que está no 
calendário escolar e que utilizado nas escolas para 

abordar tal temática. 
 
 

História 

Projetos Geografia 

Semana da 

Consciência Negra. 

Semana da Consciência Negra 

 

Língua Portuguesa 

Projeto para celebrar o dia da Consciência Negra. 
O projeto valoriza os povos afro-descendentes, 
enaltecendo a sua contribuição para a cultura 

brasileira e em vários outros setores do Brasil. 
 
 

Geografia 

Ações voltadas ao 

desenvolvimento e 
encaminhamento de 
materiais didáticos e 

paradidáticos. 

O contato foi através de material muito bom que 

abordava a disciplina Cultura Afro. 
 

Inglês 

Apostila. 
 

Língua Portuguesa 

Um DVD falando sobre a cultura e movimentos 

 

Ciências 

Não especificaram as 
ações que 
reconhecem ter 

partido da SEMED. 

Não recordo detalhes dessa experiência. 
 

Ciências 

Foram diversos em diferentes momentos nestes 18 
anos de atuação 

 

Ciências 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Quando perguntados se já tiveram contato com algum tipo de experiência ou 

material empreendida/desenvolvida pela SEMED voltado para a educação para as 

relações étnico-raciais, 59% dos respondentes das disciplinas das diferentes áreas 

do conhecimento afirmaram que não, enquanto 41% responderam afirmativamente. 
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Dentre os professores de ciências 33% afirmaram que sim, 56% declararam que não 

e 11% não responderam a pergunta. Alguns professores que responderam 

afirmativamente elencaram as ações que eles consideraram contemplar a formação 

para as relações étnico-raciais desenvolvidas e encaminhadas pela SEMED às 

escolas. As respostas estão organizadas no quadro acima, de acordo com as cinco 

categorias construídas: A primeira categoria elencada foi construída em função da 

identificação da única resposta que remeteu a ações voltadas a criação de espaços 

de formação continuada voltados especificamente as temáticas demandadas pela 

Lei 10.639/03. A Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima faz parte das escolas 

que ofertam a Pré-escola e as séries iniciais do ensino fundamental do município de 

Ponte Nova. Por estar localizada no bairro de Fátima, se torna um espaço 

privilegiado a manter relações ativas com o Grupo Ganga Zumba, fato que 

provavelmente influencia a política e a relação da escola com a promoção da 

educação voltada para as relações étnico-raciais. A segunda categoria, “Ações 

relacionadas ao desenvolvimento de projetos” engloba as respostas que, de acordo 

com os professores, indicam os projetos que a SEMED determina que sejam 

realizados pelas escolas duas respostas indicam que ocorrem projetos, mas não os 

detalha de forma mais específica. Outra resposta menciona a feira cultural como 

uma data já pré estabelecida pelo calendário escolar, o que dificulta compreender se 

a determinação para a realização deste projeto parte de fato da SEMED, ou já é 

institucionalizado pela escola, e se essa feira cultural dedica espaços voltados 

exclusivamente para temáticas abrangidas pela questão étnico-racial, ou dedica 

espaço para temáticas diversificadas. Uma das respostas mencionou um projeto 

piloto ocorrido entre 2012 e 2015 que cita diretamente a Lei 10.639/03. 

 Apesar da resposta não explicitar os objetivos e maiores detalhes deste 

projeto, provavelmente se trata da experiência, já mencionada neste texto, que de 

acordo com Peixoto (2016) envolveu o Conselho Municipal de Educação e o 

COMPIR, e a Secretaria Municipal de Educação disciplina, que criaram uma 

disciplina que tinha como foco as relações étnico-raciais, e deveria ser 

obrigatoriamente ofertada para o ensino fundamental, sendo fruto de uma 

experiência piloto, que abordou a temática racial em uma comunidade quilombola 

urbana. Porém de acordo com a resposta coletada o projeto não saiu do papel e a 

experiência resultou no desfile da beleza negra. O desfile da beleza negra é um 
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evento que ocorre como encerramento das atividades da Semana da Consciência 

Negra em Ponte Nova e envolve alunos de todas as escolas da cidade que desejem 

participar. A pesquisa identificou duas notas da imprensa local sobre os desfiles da 

Beleza Negra. A primeira nota, é do site Unidade de Notícias41, que ao divulgar a 

realização da final edição do concurso da beleza negra e seus vencedores em 17 de 

novembro de 2018 informa que o concurso foi interrompido em 2003 e retornou em 

2018. De acordo com a nota, o concurso ocorreu através da iniciativa do COMPIR 

como parte do V Festival da Cultura Afro-brasileira. Em 2019, o site42 da Prefeitura 

Municipal de Ponte Nova divulgou uma nota sobre as atividades voltadas a Semana 

da Consciência Negra daquele ano. De acordo com a nota, entre os dias 14 e 20 de 

novembro foram realizadas diversas atividades:  Palestra e Roda de Samba na 

Praça de Palmeiras, o 6º Festival de Cultura Afro Brasileira, exposição no Ganga 

Zumba, Missa e Quizomba no bairro de Fátima, e a final do concurso beleza negra. 

Dessa forma, podemos afirmar que o concurso da beleza negra, além de ser um 

momento de culminância das comemorações da Semana da Consciência Negra de 

forma geral em Ponte Nova, é, junto com a própria Semana da Consciência Negra 

um dos espaços mais representativas no que tange a articulação entre a Educação 

no município e o cumprimento da Lei 10.639/03. 

 A próxima categoria engloba as respostas que mencionam o desenvolvimento 

e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos pela SEMED para as escolas 

com o tema específico Cultura Afro. Os professores indicaram que foi encaminhado 

pela SEMED apostila, DVD e um material. Nenhum destes materiais foi descrito de 

maneira mais detalhada ou específica. Por fim, a última categoria foi composta por 

respostas que acenam que possivelmente alguma ação foi empreendida pela 

SEMED, mas não indicam de fato qual foi a ação, logo foram inseridas em uma 

categoria inconclusiva. Como em outras questões, a grande maioria das respostas 

compartilhadas é breve, e em alguns casos pouco esclarecedora sobre a questão 

que se deseja saber. Mesmo que a ferramenta utilizada para a construção e 

preenchimento dos questionários disponibilize espaço suficiente para as perguntas 

discursivas, algumas respostas possuem um caráter pouco específico. Tais 

                                                 
41 Nota disponível no site: http://unidadenoticias.com.br/2018/11/21/eleitos-garoto-e-garota-negra-
2018-em-ponte-nova/ 
42 Nota disponível no site: https://www.pontenova.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/semana-da-
consciencia-negra/32195 
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características apresentadas por estas respostas nos levam a inferir uma possível 

dificuldade dos professores em identificar de fato, como a Lei 10.639/03 e as 

relações étnico-raciais são inclusas pela gestão municipal e escolar em Ponte Nova 

no cotidiano dos professores e dos alunos. Tal dificuldade se reflete em respostas 

na maioria das vezes muito curtas e com pouquíssima descrição daquilo que é 

apenas mencionado de forma muito breve e ampla. A partir da identificação e 

análise das iniciativas propostas pela SEMED e das respostas concedidas pelos 

professores aos questionários, entendemos que, no que tange o cumprimento da lei 

10.639/03, a SEMED atua de forma inconsistente, inconstante e pontual, sem 

projetos de iniciativa e própria, e investindo em determinações voltadas 

majoritariamente a realização de atividades no período da Semana da Consciência 

Negra. Chamamos a atenção para a necessidade incontornável de que a SEMED 

assuma de forma sistemática as atribuições que lhe cabem, exercendo o 

compromisso em cumprir a Lei 10.639/03 e seus dispositivos legais, através da 

promoção de políticas voltadas especialmente para o incentivo da reforma dos PPP’  

s e para a promoção de espaços de formação continuada que privilegie temáticas 

englobadas pela discussão étnico-racial. Como Gomes e Jesus (2012), observam, a 

atuação articulada entre as Secretarias Municipais de Ensino e a comunidade 

escolar, é essencial para o desenvolvimento de sistemas escolares que de fato 

realizem práticas voltadas a educação das relações étnico-raciais: 

 

A ação indutora das secretarias de Educação – somada à gestão da escola 
na viabilização de processos de formação em serviço e no estímulo e na 

construção de condições de processos de formação continuada – revela-se 
como um forte componente para a construção de práticas pedagógicas 
condizentes com a Lei 10.639/2003 e suas Diretrizes.  (GOMES; JESUS, 

2013, p. 31) 

 

 Novais, Guimes Filho e Moreira (2012) apontam alguns fatores considerados 

como determinantes para a ineficácia do cumprimento da Lei 10.639/03 pelas 

escolas públicas e do setor privado. Tais fatores estão em consonância com as 

conclusões observadas por Gomes e Jesus (2013) e pela pesquisa realizada com os 

professores da rede municipal de ensino de Ponte Nova. De acordo com Novais, 

Guimes Filho e Moreira (2012):  
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Foram levantados pontos relevantes sobre o porquê dela [Lei 10.639/03] 

estar ausente nas escolas ou ser, ainda, cumprida parcialmente no 
calendário escolar, em atividades realizadas no dia 20 de novembro (Dia 
Nacional da Consciência Negra). Alguns fatores que reforçam o 

desconhecimento e a não aplicação da Lei 10.639/03 entre os professores 
entrevistados são: A falta de integração entre a escola e os movimentos 
sociais para a implementação da Lei 10.639/03 por meio de projetos 

educacionais e culturais; A falta de capacitação e de iniciativa dos 
educadores neste sentido; Necessidade de contemplar a lei no projeto 
político-pedagógico da escola, integrando aspectos da cultura africana, afro-

brasileira e indígena; A falta de acesso à informação atualizada, ao material 
didático e aos cursos a distância disponibilizados aos docentes; Falta de 
campanhas de divulgação pelos órgãos de governo dos materiais didáticos 

disponibilizados pelo MEC quanto à Lei 10.639/03; A indiferença detectada 
pelos gestores das escolas que impede a elaboração de trabalho específico 
com os professores. A ausência de políticas públicas do município e do 

estado que favoreçam a capacitação dos professores. (NOVAIS, FILHO E 
MOREIRA, 2012, p.401) 

 

A título de complementação da análise dos dados, e de construção da 

discussão da pesquisa, o próximo tópico abordará a análise das entrevistas 

realizadas com os professores de ciências. 

 

4.3 Perfil e Prática dos professores de ciências da Rede Municipal de Ponte 

Nova 

 

 Um dos componentes do plano de análise da presente dissertação inclui a 

realização de entrevistas semiestruturadas com os professores de ciências da rede 

municipal de ensino. A realização de entrevistas semiestruturadas pode ser 

justificada, pelo fato desta modalidade de entrevista não ser caracterizada pela 

presença de perguntas em sequência, e sim pela possibilidade em retornar a fala do 

entrevistado refletindo dentro do que foi apresentado por Szymansky (2004). De 

acordo com a autora, “Não há um roteiro fechado – ele pode ser visto como aberto 

no sentido de basear-se na fala do entrevistado [...]” (SZYMANSKY, 2004, p. 19) 

Além disso, através da entrevista, é possível que o pesquisador conquiste dados e 

informações que não possui através da interação com os sujeitos detentores deste 

conhecimento, eleito como objeto de pesquisa pelo investigador. Dessa forma, de 

acordo com Szymansky (2004) o pesquisador precisa estar atento ao fato de que 

todos os sujeitos são dotados de variadas subjetividades e irão através das mais 

diversas formas de comunicação expressar suas ideias, opiniões, e vivências de 

acordo com o contexto no qual estão inseridas. Sendo assim, a realização das 
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entrevistas teve como objetivo geral aprofundar as questões abordadas pelo 

questionário, e como objetivos específicos compreender as concepções dos 

professores de ciências acerca de algumas dimensões ligadas a Lei 10.639/03 e a 

inclusão da educação voltada para as relações étnico-raciais pelo ensino de ciências 

e suas práticas.  

 Todos os professores de ciências que atuam nos anos finais do ensino 

fundamental e estão vinculados a rede municipal de ensino de Ponte Nova foram 

convidados a conceder a entrevista para esta pesquisa.  Dois professores 

concordaram em participar, concedendo a esta etapa da pesquisa um caráter de 

dificuldade em conseguir que os professores aceitassem participar da entrevista. 

Dentre as dificuldades destacamos fatos como a situação em que a maioria dos 

professores recusou imediatamente a participação e não demonstraram qualquer 

possibilidade em aceitar participar. Também nos deparamos com professores que 

concordaram em participar da pesquisa, mas sempre remarcavam as datas antes 

acordadas e após vários reagendamentos, não retornaram nenhuma forma de 

contato. Por fim, nos deparamos com professores que jamais retornaram o contato 

inicial contendo o convite. Diante de tal cenário, nos indagamos: em função de quais 

razões apenas dois professores concordaram em nos conceder a entrevista?  

Em função da pandemia, as entrevistas foram realizadas por meio de 

videoconferência, através da ferramenta eletrônica Google Meet, e ocorreram em 

dezembro de 2020. Assim como o questionário, o ato de realização das entrevistas 

obedeceu a todos os procedimentos éticos cabíveis as pesquisas realizadas com 

seres humanos. Os professores convidados receberam os Termos de 

Consentimento Livre e esclarecido, que assim como nos questionários, informava 

todos os detalhes da pesquisa e os direitos do participante. Os professores que 

aceitaram participar da entrevista declararam ter recebido o TCLE e estar cientes de 

todos os seus direitos, manifestando o consentimento para a utilização dos dados 

compartilhados nas entrevistas para fins estritamente científicos. Sendo assim, 

respeitando as normas éticas, os nomes dos entrevistados, bem como os nomes de 

quaisquer pessoas citadas nas entrevistas serão substituídos por nomes fictícios. A 

primeira entrevistada será identificada como Carolina Maria43, e a segunda como 

                                                 
43 Carolina Maria faz referência à Carolina Maria de Jesus, ícone da representatividade negra no 

Brasil por ser uma das mais importantes escritoras do país. É autora do livro Quarto de Despejo: 
diário de uma favelada”, publicado em 1960. Em 25 de fevereiro de 2021 o Conselho Universitário da 
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Beatriz Silva44. A escolha destes nomes é unicamente em referência à grandes 

mulheres, que possuem imensa importância para a luta antirracista no Brasil. 

 Assim como nos questionários, as falas concedidas pelos entrevistados foram 

analisadas por meio da metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977) e Franco (2005). Após a realização das entrevistas, as falas concedidas por 

Carolina Maria e Beatriz Silva foram transcritas na íntegra, além das falas da 

entrevistadora. Após a transcrição, foram criadas categorias, baseadas nas 

perguntas feitas pela pesquisadora e pelo conteúdo das respostas fornecidas pelas 

professoras. As categorias estão listadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 18: Categorias construídas de acordo com a análise das entrevistas 

concedidas pelos professores de ciências. 

Categorias Descrição da categoria 

1) Concepção da Lei 10.639/03 por parte dos 

professores. 

Entendimento da Lei 10.639/03 de acordo com a 

visão do professor, de qual forma e em qual 

intensidade é inclusa em sua prática. 

2) Concepções pessoais sobre as relações 

étnico-raciais. 

Como o professor de ciências concebe as 

relações étnico-raciais em sua vivencia pessoal 

e professional. 

3) Concepções sobre a própria prática no que 

tange as relações étnico-raciais.  

Como o professor compreende as possibilidades 

do ensino de ciências para a Educação das 

relações étnico-raciais, incluindo como o 

professor classifica a aptidão do livro em relação 

a abordagem da temática étnico-racial. 

4) Desafios envolvidos na promoção do Ensino 

de ciências voltado para as relações étnico-

raciais. 

Como o professor concebe as dificuldades em 

promover um ensino de ciências voltado para as 

relações étnico-raciais 

5) Concepções docentes acerca da relação entre 

a SEMED e o cumprimento da Lei 10.639/03. 

Como o olhar do professor compreende a 

atuação da gestão pública Municipal em relação 

a promoção de ações que estimule e incentive 

as escolas a cumprir a Lei 10.639/03. 

6) Concepções do professor em relação a seus 

processos formativos. 

 

Fonte: Elaboração própria. (2021) 

                                                                                                                                                         
Universidade Federal do Rio de Janeiro outorgou a Carolina Maria de Jesus o título de doutora 
honoris causa. 
44 Beatriz Silva faz referência a Professora Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Para mais 
detalhes, rever a nota 15 na página 46 deste texto. 
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A primeira professora a conceder a entrevista para a realização desta 

pesquisa foi Carolina Maria, que se declarou Branca, tem 41 anos de idade e reside 

em Ponte Nova atualmente. Possui graduação completa na área em que leciona, e 

de acordo com a entrevistada, concluiu o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas em 2003 e posteriormente realizou um curso de pós graduação, na 

modalidade especialização em gestão escolar. Carolina Maria possui 15 anos de 

carreira como professora, e atua como efetiva no cargo Professor de Educação 

Básica do Ensino Fundamental II na Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova há 7 

anos. A segunda e última entrevistada foi a professora Beatriz Silva. Beatriz Silva 

também atua como efetiva no cargo Professor de Educação Básica do Ensino 

Fundamental II na Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova, sendo que possui 15 

anos de carreira docente e 15 anos de atuação na rede municipal de ensino de 

Ponte Nova. Beatriz Silva se declarou Branca, tem 45 anos de idade e também 

reside em Ponte Nova atualmente. Sobre a formação da entrevistada, ela afirma 

possuir como primeira formação a graduação curta em ciências biológicas, seguida 

por uma complementação pedagógica, que a habilitou a assumir cargos de 

professor da educação básica. A entrevistada não soube precisar o ano exato em 

que concluiu os estudos que a habilitavam a atuar como professora de ciências na 

educação básica, mas afirmou que foram anteriores a 2003, ano em que a Lei 

10.639/03 foi promulgada. Beatriz Silva ainda compartilhou na entrevista que 

concluiu duas graduações posteriormente: Em enfermagem e em pedagogia. As 

duas professoras entrevistadas também responderam os questionários. As 

entrevistadas foram positivamente receptivas a entrevistadora, ao tema e 

responderam todas as perguntas, sem questionamentos ou restrições. Carolina 

Maria e Beatriz Silva interagiram de forma ativa e cordial com a entrevistadora e 

demonstraram bastante interesse pelo tema. Ambas expressaram, em diversas 

ocasiões, que o momento da entrevista estava propiciando reflexões que as 

impulsionariam a repensar e modificar determinados aspectos de sua prática 

docente. 

Dessa forma, prosseguimos com a análise a partir da organização das 

respostas englobadas nas categorias pontuadas pela Tabela 14. Na categoria 

“Concepção da Lei 10.639/03 por parte dos professores” foram elencadas as 
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respostas que demonstravam como os professores compreendem a Lei 10.639/03, e 

como a lei e seus dispositivos de regulamentação, bem como quaisquer aspectos 

relacionados a educação para as relações étnico-raciais é incluído pelos professores 

em sua prática. As respostas demonstraram que os professores possuem um 

conhecimento fortemente raso da Lei, de suas diretrizes e determinações. Beatriz 

Silva é categórica ao afirmar, tanto no questionário, quanto na entrevista não 

conhecer a lei. Porém, durante a entrevista após refletir sobre a própria fala, afirma 

que sabe que existe a necessidade em se incluir temáticas relacionadas a discussão 

étnico-racial na educação básica, mas não tinha o conhecimento de que o ensino de 

ciências, também deve obrigatoriamente contemplar esta temática, de forma que o 

professor inclua conteúdos relacionados a cultura africana e afro-brasileira no 

currículo e a discussão étnico-racial em sua prática de forma geral. 

 Carolina Maria embora afirme saber que existe uma lei, demonstra, em 

algumas passagens, não reconhecer de fato a existência da Lei 10.639/03: “[...] se 

existe uma lei “, “se é uma lei [...]” “Qual que é o número da lei mesmo [...]” 

(CAROLINA MARIA,2020). Tanto Beatriz Silva quanto Carolina Maria são claras e 

objetivas ao afirmar que não levam a Lei 10.639/03 em consideração ao elaborarem 

o seu planejamento, e que mínimas intervenções relacionadas a discussão étnico-

racial são realizadas na disciplina de ciências de forma pontual, muitas vezes 

surgindo em função da ocorrência de práticas racistas explícitas em sala de aula, ou 

conteúdos muito específicos, como doenças e características fenotípicas como a cor 

da pele e estrutura dos fios de cabelo. Ambas as entrevistadas também 

demonstram, em diversas falas que a discussão étnico-racial é majoritariamente 

trabalhada na semana da Consciência Negra, e pelos professores de História das 

escolas em que trabalham e já trabalharam. A importância do Grupo Afro Ganga 

Zumba para a inclusão da educação para as relações étnico-raciais no município é 

evidenciada pelas falas das entrevistadas, que mencionam em alguns momentos da 

entrevista diversos momentos em que o grupo realiza atividades diversas nas 

escolas de Ponte Nova. A transcrição das falas abaixo ilustra tais colocações: 

[...] de vez enquanto eles vão, né principalmente no dia da Consciência 
Negra, na semana na consciência negra, aí fazem palestras, fazem 
apresentações. Mas [...] no município eles [Grupo Afro Ganga Zumba] vão, 

fazem apresentações, na semana da consciência negra, mas não é aquela 
coisa assim, é uma lei, eu sei que é uma lei, mas a gente não, não é 
aplicado no dia, dia, nem no dia, dia da escola no município, entendeu? 

(CAROLINA MARIA, 2020). 
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Eu não vou te falar assim que eu não sabia dessa lei, porque também para 
número eu sou péssima para guardar número, mas assim, lógico que a 

gente sabe que é obrigatório a gente tá incluindo a questão desse estudo, 
isso eu sei. Mas eu não sabia que em Ciências também, isso eu não sabia, 
entendeu, eu não sabia. [...] Então assim, infelizmente, a gente acha que 

essa obrigação é do professor de história. A gente tem essa visão. Só, só, 
preocupa esse período [Semana da Consciência Negra] e acabou. 
(BEATRIZ SILVA, 2020). 

 

 

 Ambas as entrevistadas acreditam que não incluem as temáticas 

demandadas pela Lei 10.639/03 devido a alta cobrança por cumprirem todo o 

currículo estabelecido, e ao fato deste currículo ser extremamente extenso. Beatriz 

Silva atribui ao fato de não serem promovidos cursos de aperfeiçoamento atrativos e 

verdadeiramente conectados com as particularidades e demandas da realidade 

local. 

A segunda categoria “Concepções pessoais sobre as relações étnico-raciais” 

elencou as respostas relativas a forma como os professores concebem, no que 

tangem os valores pessoais, as relações étnico-raciais e as temáticas que delas se 

desdobram. A fala de ambas as entrevistadas, indicam que as professoras possuem 

valores pessoais que implicam em um genuíno reconhecimento da relevância e da 

urgência do tema, além de demonstrar, de forma implícita e explicita, reconhecerem 

a ocorrência do racismo estrutural no cotidiano das suas aulas, e os efeitos 

perversos que o mesmo implica ao desenvolvimento dos alunos. As falas de ambas 

as entrevistadas indicam que elas possuem propensão a promover um diálogo 

destas questões com os alunos, com o objetivo de evitar que práticas racistas 

ocorram nos espaços escolares. 

A terceira categoria “Concepções sobre a própria prática no que tange as 

relações étnico-raciais” foi criada para elencar as respostas que fizeram referência 

específica a relação entre o ensino de ciências e a educação para as relações 

étnico-raciais. Nesta categoria foram inclusas as respostas que descreviam os 

momentos e os conteúdos específicos do ensino de ciências em que temáticas 

relacionadas ao ensino da cultura africana e afro-brasileira eram contempladas. 

Carolina Maria relatou, que sua última experiência em abordar tais temáticas foi na 

ocasião de uma feira cultural na escola. Segundo a professora, ela trabalhou com os 

alunos conteúdos que compõe a biologia molecular, como a relação entre a síntese 
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proteica, a produção da melanina, e as diferentes pigmentações que a pele dos 

representantes da espécie humana pode apresentar. No mesmo sentido, foi 

trabalhada a relação entre a síntese e conformação das proteínas com a estrutura e 

formato dos fios de cabelo nos seres humanos. De acordo com a professora, após 

trabalhar tais conteúdos, foi realizada na feira cultural da escola um desfile da beleza 

negra como culminância deste trabalho desenvolvido. Fora esta experiência, a 

professora afirma tanto em resposta ao questionário quanto na entrevista não incluir 

de forma sistemática conteúdos relacionados a cultura africana e afro-brasileira em 

seu planejamento didático, e que as relações étnico-raciais são abordadas de forma 

ocasional e momentânea, sem um planejamento específico para tal. A fala a seguir 

explicita que a professora considera, que alguns conteúdos não oferecem abertura 

para a inclusão da temática, justificando o fato de não proceder com a sua inclusão 

no planejamento didático: 

 

Olha, não levo [a lei 10.639/03 em consideração no planejamento didático] 
assim em todos, em todos, os pontos não. Por exemplo, sétimo ano ne, são 
seres vivos, então eu não fico voltada, eu não, para falar a verdade com 

você, praticamente não trabalho, né a educação étnico-racial. Mas sempre 
quando a gente tem oportunidade na sala de falar, eu falo com os meninos. 
Sempre quando surge assim, porque tem bullying até hoje relacionado a 

isso, tem racismo dentro da escola, a gente sabe. Então eu sempre toco no 
assunto, sempre falo. (CAROLINA MARIA, 2020). 

 

Os relatos de Beatriz Silva vão ao encontro dos relatos de Carolina Maria. A 

professora também relatou ter, como mais recente experiência com a temática, a 

abordagem de conteúdos relacionados a cultura africana e afro-brasileira em 

conteúdos de ciências para a realização de uma feira cultural. Segundo a 

professora, a temática já foi trabalhada em suas aulas a partir de conceitos 

relacionados à biologia vegetal, como a produção de medicamentos por meio de 

ervas típicas de países africanos, além de estudar alimentos típicos da África, a 

relação entre a pigmentação da pele e diferentes níveis de predisposição a 

determinadas doenças, além, de assim como Carolina Maria, a relação entre a 

síntese e estrutura das proteínas com a estrutura com a diversidade de formas 

assumidas pelos fios de cabelo na espécie humana. Tanto a resposta no 

questionário, quanto a fala de Beatriz Silva demonstram que a professora não inclui 

a Lei 10.639/03 de forma sistemática e constante em seu planejamento, e que a 

abordagem de temáticas relacionadas é pontual e ocasional. 
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Embora a análise acima demonstre que existe uma lacuna entre a prática 

docente no ensino de ciências e a inclusão metódica e regular de conteúdos e 

temáticas abrangidas pelas relações étnico-raciais, no que tangem as possibilidades 

da viabilização de um ensino de ciências voltado para a educação das relações 

étnico-raciais, as duas entrevistadas demonstraram reconhecer que as ciências da 

natureza oferecem amplo potencial para a inclusão e abordagem da temática de 

forma sistemática e constante. 

 Entretanto, as respostas concedidas às perguntas realizadas ao longo das 

entrevistas apontam, de acordo com as concepções das professoras, as dificuldades 

encontradas pelos professores para desenvolver e executar práticas docentes 

verdadeiramente comprometidas com o cumprimento da Lei 10.639/03. Tais 

respostas foram inclusas na quarta categoria, “Desafios envolvidos na promoção do 

ensino de ciências voltado para as relações étnico-raciais”. Carolina Maria aponta a 

ausência da temática na BNCC, que está diretamente ligada ao livro didático, uma 

vez que os materiais devem estar adequados ao texto do documento. A professora 

acredita, que pelo fato de estar instituído por lei, o ensino de História e cultura 

africana deveria ser contemplado pela BNCC, e que tal fato facilitaria que os 

professores incluíssem a temática em sua prática, como fica explicitado na fala a 

seguir. 

Primeiro, se é uma lei, deveria trazer também na BNCC ne porque a gente é 
muito cobrado com relação ao currículo do aluno, ao que tem q ser 
trabalhado ali na série, e infelizmente a BNCC, ela não vem, não vem aí 

trabalhando a cultura étnico racial. Eu não sei se na História, porque eu não 
vejo as outras disciplinas, mas o de Ciências não. E o currículo nosso, ele é 
muito extenso Milena, você tá trabalhando aí agora, você acompanha né, 

então se eu ficar assim trabalhando fora... fora dele, eu acabo atrasando, o 
menino não, acaba não, eu não consigo cumprir o conteúdo do ano todo, 
entendeu, então e por isso que eu acho q eu não.... não é mais trabalhado. 

Eu acho q já que é uma lei devia contemplar ali na BNCC entendeu? 
(CAROLINA MARIA, 2020) 

 

A professora atribui como dificuldade de inserção de temáticas voltadas a 

educação para as relações étnico-raciais o fato de que estas temáticas, ou a 

obrigatoriedade em aborda-las não são contempladas pela BNCC. Este depoimento 

de Carolina Maria nos remete a pesquisa de Oliveira e Lindner (2020), analisada 

anteriormente. A pesquisa destacou a ausência da presença da discussão étnico-

racial no texto da BNCC, e através da fala de Carolina Maria, podemos comprovar, 
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como esta ausência reverbera na prática dos professores, uma vez que eles 

precisam cumprir o currículo estabelecido pela BNCC. 

Carolina Maria e Beatriz Silva atribuíram principalmente a densidade do 

currículo e as cobranças pelo seu cumprimento por instancias superiores como os 

principais fatores para a ausência da inserção da temática étnico-racial nos 

conteúdos de ciências: 

 

Na verdade, é o que eu te falei, a gente tem um programa a seguir, né, 
então a gente ali, mais que você fala assim, a gente tem que ficar só no 
livro, a matéria por exemplo, tem ali nono ano, física e química, é muito 

complexo, é muita coisa, no finalzinho sempre fica um capitulo sem 
conseguir dar. Então assim eu acho que a gente acaba seguindo aquele 
livro e no livro não traz. Então passa despercebido. Então quando põe pra 

gente ah essa semana você tem que trabalhar, a gente trabalha porque a 
direção pediu, a supervisão pediu, entendeu, mas assim, a gente acaba 
focando em conteúdos, e a gente segue aquele conteúdo e pronto 

entendeu? (BEATRIZ SILVA, 2020).  

 

Questões relacionadas a competência do livro didático a contemplar a 

inclusão das temáticas voltadas para a educação das relações étnico-raciais e o 

cumprimento da Lei 10.639/03 foram inclusas nesta categoria, por serem 

diretamente relacionadas aos desafios de implementação da Lei 10.639/03 e 

inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos conteúdos específicos do 

ensino de ciências. Em 2019 foi realizada, a escolha do livro didático que seria 

adotado pela rede municipal de ensino de Ponte Nova, uma vez que o material que 

vinha sendo utilizado não estava adequado a BNCC, recentemente implantada. A 

pesquisadora, na época servidora contratada da prefeitura também participou da 

escolha do livro didático, que seria adotado por todas as escolas da rede municipal 

de ensino de Ponte Nova a partir de 2020. A coleção escolhida através da maioria 

dos professores de ciências presentes no momento da votação para a escolha 

intitula-se Ciências naturais - Aprendendo com o cotidiano, dos autores Eduardo 

Leite do Canto e Laura Celotto Canto. De acordo com as entrevistadas, o livro não 

contempla a educação para as relações étnico-raciais, uma vez que não inclui 

conteúdos relacionados a história e cultura africana e afro-brasileira em seu 

programa, fato que dificulta que os professores incluam esta temática, uma vez que, 

como já mencionado anteriormente, existe uma grande cobrança e pressão para o 

cumprimento de todo o conteúdo presente nos livros didáticos. 
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Não, Não, não aborda. Não. Não aborda. Em nada [o livro didático adotado]. 

Então eu acho que os livros deveriam trazer, é que seja um texto 
complementar né, que seja uma coisa relacionada assim a temática que 
você falou, étnico, étnico-racial. Porque realmente não vem nada, se você 

não trabalha por conta própria igual já te falei né, não tem, os meninos num, 
num aprendem nada relacionado, né a respeito. Mesmo porque, os 
meninos, igual eu falei, que o nono lá ano nós trabalhamos muito a questão 

do IF, para os meninos fazerem a prova do IF agora. E é cobrado né, a 
temática étnico racial ela é cobrada, no IF, no COLUNI e é muito pouco 
trabalhado nas escolas né, porque, por falta de incentivo, por falta de 

estimulo, por falta de trazer ali no livro didático. (CAROLINA MARIA, 2020). 
 
 

Na verdade, é o que eu te falei, a gente tem um programa a seguir, né, 
então a gente ali, mais que você fala assim, a gente tem que ficar só no 
livro, a matéria por exemplo, tem ali nono ano, física e química, é muito 

complexo, é muita coisa, no finalzinho sempre fica um capitulo sem 
conseguir dar. Então assim eu acho que a gente acaba seguindo aquele 
livro e no livro não traz. [...] Não tá [questão étnico-racial presente nos livros 

didáticos]. Então assim a partir do momento que a gente conscientizar, que 
eu acho que isso é conscientização também, a gente tem que incluir isso de 
alguma forma. Não só falar, porque isso a gente fala. Essa conscientização 

a gente faz o tempo todo, né, é, mas eu acho q eu tenha q ser incluído sim 
no currículo, matéria mesmo. (BEATRIZ SILVA, 2020). 

 

 Ao confrontarmos as informações obtidas através da análise de todos os 

questionários e das respostas concedidas por Carolina Maria e Beatriz Silva no 

momento da entrevista, observamos que tanto dentre os professores das disciplinas, 

das demais áreas do conhecimento quanto dentre os professores de ciências, a 

maioria afirmou considerar que o livro didático contempla as relações étnico-raciais. 

Já nas entrevistas, ambas as professoras afirmaram de forma categórica que o livro 

não aborda as relações étnico-raciais em nenhum aspecto. Tal divergência pode ser 

justificada pelo fato de que os professores provavelmente possuem concepções 

divergentes acerca do que realmente versam a discussão étnico-racial, e o que de 

fato seria um material apropriado para a inserção deste tema na educação básica. 

Tal discussão poderia ser enriquecida através de pesquisas mais aprofundadas 

sobre o tema, voltadas diretamente a análise minuciosa e sistemática dos livros 

didáticos adotados pela rede municipal de ensino de Ponte Nova. 

 A quinta categoria construída agregou as respostas relacionadas ao 

envolvimento da SEMED no que diz respeito ao incentivo do cumprimento da Lei 

10.630/03 pelas escolas, através de determinações e ações. De acordo com as 

entrevistadas, contemplando todas as áreas, a SEMED determina, 

esporadicamente, o desenvolvimento e a realização de projetos, voltados 

especialmente para a semana da Consciência Negra. Entretanto, existem ações que 
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são desenvolvidas pela Secretaria que são voltadas apenas aos professores das 

áreas das Ciências Humanas, e que não contemplam professores das disciplinas 

das diferentes áreas do conhecimento:  

 

Igual eu te falei, curso de formação continuada, já ouvi falar que teve né, 
mas nós não fomos comunicadas, porque eles são mais voltados para a 
área de humanas né, então eles chamam mais o pessoal de história, de, de 

português. É, professor de Ciências não é contemplado também não. Mas a 
SEMED também lança projetos, como já teve um ano que a gente teve que 
trabalhar né todas as feiras culturais, aí foi, o tema foi Consciência Negra, 

você tinha que trabalhar alguma coisa ali né dentro do tema Consciência 
Negra, e é isso aí. Eu acho que a gente tem pouco estímulo em relação a 
isso, sendo uma lei né, nós somos pouco incentivados a trabalhar dentro da 

temática. Desde 2003, eu entrei em 2013, é muito pouco, muito, muito 
pouco. Foi só uma vez né que teve esse projeto aí.  (CAROLINA 
MARIA,2020). 

  

Quando perguntada sobre a questão citada por Peixoto (2016) acerca da 

criação de uma disciplina, por meio da articulação entre o COMPIR e a SEMED e 

que, que abordaria questões étnico-raciais e deveria ser obrigatoriamente ofertada 

para o ensino fundamental, Carolina Maria relatou ter tomado conhecimento do 

projeto, que acabou por não ser de fato implementado, ficando apenas no papel. A 

mesma pergunta foi feita a Beatriz Silva, que afirmou não ter tomado conhecimento 

deste projeto piloto, além de demonstrar que, de acordo com sua experiência, a 

inserção das questões étnico-raciais no espaço escolar e nas práticas docentes 

poderia ser viabilizado e se tornará realidade exclusivamente através da mobilização 

dos professores e da gestão interna, indicando que a SEMED não vem de fato 

exercendo seu papel e suas atribuições no que diz respeito ao cumprimento da Lei 

10.639/03: 

 

Não [sobre ter ciência da criação do projeto piloto], eu sei que toda vez eles 
pedem pra trabalhar numa determinada data, só. Mas assim que que teria 

disciplina, não. [...], Mas, eu acho, olha infelizmente esse tempo todo que eu 
tô na educação, eu vou ser sincera com você, não adianta você ficar 
esperando muito de cima não. Acho que a gente tem que sensibiliza-los 

com prática. [...] Você não tem que esperar SEMED, porque você sabe que 
infelizmente a teoria é muito diferente da prática. Eles preocupam muito 
mais, isso aí, como eu vou te explicar, eles têm outras prioridades, vamos 

dizer assim. Infelizmente, eu acho que tem que partir de planejamento 
interno, para a gente começar. Lógico que depois vai sensibilizar, e aí 
depois pode ser que seja uma coisa que tem que acontecer porque é lei, 

mas eu acho que é uma coisa que tem que partir da gente. Eu te falo pela 
prática que eu tenho em educação e município. Nada acontece de cima 
para baixo, infelizmente. (BEATRIZ SILVA, 2020). 
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A fala de Beatriz da Silva indica que os órgãos competentes não demonstram 

inclinação a desenvolver e executar ações voltadas para que as instituições de 

ensino da rede municipal cumpram a Lei 10.639/03 de forma metodizada, e atribuída 

como responsabilidade de todos os sujeitos inseridos na comunidade escolar.  

Os importantes, porém, mínimos e insuficientes passos que são descritos 

pela fala dos professores indicam que a rede municipal de ensino de Ponte Nova 

não cumpre a Lei 10.639/03 de forma sistematizada, e organizada, como a lei, suas 

diretrizes, e o Plano Nacional que versa as metas voltadas para a implementação 

das mesmas determinam de forma clara. Ainda que disciplinas componentes da 

área das ciências humanas, como geografia e história disponham de um espaço 

privilegiado, é sabido a necessidade de que a discussão étnico-racial perpasse 

todas as dimensões do espaço escolar.  

Finalizando a análise da transcrição das entrevistas semiestruturadas 

concedidas por Carolina Maria e Beatriz da Silva, elencamos as respostas que 

dizem respeito a concepção das educandas acerca dos seus processos de 

formação, tanto inicial quanto continuada.  

Carolina Maria relatou ter se formado no fim de 2003, no curso de licenciatura 

em ciências biológicas. Mais tarde, realizou um curso de pós graduação na 

modalidade especialização em gestão escolar. Como concluiu o curso no mesmo 

ano em que a Lei 10.639/03 foi promulgada, a docente relatou não ter tido 

conhecimento da mesma em seu curso de graduação. Porém, independentemente 

da existência da Lei 10.639/03, Carolina Maria afirmou nunca ter tido nenhum 

contato com temáticas relacionadas a discussão étnico-racial, ou qualquer tipo de 

capacitação voltada para esta temática.  

Beatriz da Silva possui graduação em licenciatura curta, seguida por uma 

especialização que a habilita a ocupar cargos de professor da educação básica, 

além de uma pós graduação na modalidade especialização pedagógica.  De acordo 

com Beatriz, sua formação é anterior a aprovação da Lei 10.639/03, e em nenhum 

dos espaços de formação que vivenciou, recebeu qualquer tipo de aporte teórico-

prático voltado para a educação das relações étnico-raciais. Beatriz Silva ainda 

relata, possuir experiência com gestão educacional, uma vez que atuou como 

servidora da Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova por um período. 

Beatriz Silva relata ter sido responsável por organizar e repassar alguns cursos de 
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formação continuada a professores da rede de ensino estadual, e foi possível 

perceber que nenhum deles abordou temáticas voltadas a discussão étnico-racial ou 

a Lei 10.639/03. De acordo com Beatriz, tanto ela, quanto os professores percebiam 

tais cursos e tais momentos formativos como desinteressantes e cansativos. A 

entrevistada concordou com a entrevistadora que provavelmente tais momentos 

foram concebidos desta forma por apresentarem temáticas e abordagens 

descoladas da realidade. 

 

Mas o que eu percebi, [durante o período em que atuou na 

Superintendência de Ensino de Ponte Nova] os cursos que são oferecidos 
para o professor, eles não, os professores já trabalham demais. E aí vão 
para um curso que não acrescentam muita coisa, que não são 

interessantes, entendeu. Então assim, são muito cansativos, é, eu sentia, a 
gente recebia a pauta para fazer o curso, dá o curso, administrar o curso, eu 
sentia, eu ficava já, sem lugar, com vergonha dos meus colegas de nossa, 

eu vou passar isso ‘proces’. Infelizmente, isso não é bem planejado. Eles 
têm que cumprir, vem de cima, tem que cumprir um planejamento, tem que 
dar lá um curso, e isso não é bem feito. (BEATRIZ SILVA, 2020). 

 

Nos momentos de fala e reflexão sobre a fala, tanto Carolina Maria quanto 

Beatriz Silva demonstraram considerar importante e necessário o investimento em 

cursos e espaços de formação que privilegiem perspectivas acerca de temáticas 

relacionadas a discussão étnico-racial.  

 

[...]seria interessante sim, esse curso, essa, essa continuação mesmo, esse 
ensino continuado, seria importante, e isso falta. Eu sinto necessidade 

disso, eu sinto necessidade. (BEATRIZ SILVA, 2020). 

 

Dessa forma, a partir das entrevistas, é nítido a profunda necessidade da 

promoção de cursos de formação inicial e continuada, que estejam aptos a capacitar 

de forma teórico-prática os docentes a não apenas incluírem conteúdos e 

abordagens focados em história e cultura afro-brasileira e africana a partir de um 

viés curricular, mas a compreenderem a necessidade de uma postura pautada em 

valores que defendam ideais organicamente voltados para um espaço educacional e 

uma formação antirracista pela educação básica. 

A análise dos questionários e das entrevistas permitiu que fosse construído 

um perfil dos professores da rede municipal de ensino de Ponte Nova, e 

compreender, dentro das perspectivas e concepções daqueles que aceitaram 

participar da pesquisa, como eles se relacionam com a Lei 10.639/03 e com a 
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necessidade da inclusão de conteúdos que trabalhem a cultura africana e afro-

brasileira. Consideramos relevante o empreendimento de levantar e analisar tais 

dados, uma vez que as pesquisas indicam que mesmo com a existência de uma lei 

diretamente voltada para a tentativa da desconstrução e superação do racismo no 

Brasil através dos espaços formais de aprendizagem, essa discussão que aposta na 

valorização das contribuições dos povos africanos através da sua inserção nos 

currículos da educação básica e do ensino superior bem como em uma tomada de 

consciência e reeducação dos sujeitos implicados no universo educacional, não vem 

sendo assumida como importante para a gestão pública e para os responsáveis pela 

organização do currículo, em nível da educação básica do ensino superior. O reflexo 

deste descompromisso da gestão pública, em todos os âmbitos com o cumprimento 

efetivo da Lei 10.639/03, exemplificado por exemplo com a ausência da presença da 

temática no PPP das escolas  reverbera nos resultados alcançados por esta 

investigação: Podemos afirmar, que os professores, e especificamente os 

professores de ciências da rede municipal de ensino não vem atendendo as 

determinações impostas pela Lei 10.639/03 e seus instrumentos de regularização, 

de forma sistemática, consistente, contínua e organizada. A resistência à temática, a 

dificuldade em reconhecer e lidar com as práticas racistas que ocorrem no cotidiano 

da escola, bem como a formação inquietantemente precária no que tange a 

capacitação para incluir a Lei 10.639/03 em sua práxis docente que estes 

professores tem sido sujeitos são projetadas diretamente nas respostas e falas dos 

mesmos quando indagados sobre estas questões.  

Prosseguimos elencando considerações e ideias de pesquisadores que 

dialogam com a realidade detectada em Ponte Nova. Gomes e Jesus (2013) 

apresentaram os resultados de uma pesquisa de largo alcance, desenvolvida em 

âmbito nacional que objetivou compreender a partir de quais práticas a Lei 

10.639/03 vem sendo cumprida por escolas das redes pública e privada dos 

diversos estados brasileiros. Dentre as diversas considerações obtidas pela 

pesquisa, Gomes e Jesus (2013) apontam que:  

 

Nas várias escolas visitadas existem projetos significativos que estão sendo 

desenvolvidos por coletivos de profissionais e, ao mesmo tempo, em uma 
mesma escola, há docentes que desconhecem esse processo histórico, não 
conhecem a Lei 10.639/2003 e suas Diretrizes, ou mantêm um 

conhecimento superficial delas, inclusive de resistência, entendendo-as 
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como imposição do Estado ou “lei dos negros”.  (GOMES; JESUS, 2013, 

p.30). 

 

 Como foi mencionado nas entrevistas e identificado nos questionários, existe 

na rede municipal de ensino de Ponte Nova, uma mobilização mais ativa, por parte 

de professores de História no sentido da promoção ações, como projetos (como por 

exemplo o desfile da Beleza Negra) e da aproximação pedagógica das temáticas 

étnico-raciais de forma sistemática ao longo do ano, fato que vai ao encontro dos 

resultados elencados por Gomes e Jesus (2013). A análise dos PPP’ s e das 

informações compartilhadas nos questionários e entrevistas, nos permite constatar 

que os professores da rede municipal de Ponte Nova apresentam um conhecimento 

limitado sobre a Lei 10.639/03, e provavelmente, devido a esta limitação, as 

iniciativas voltadas para a inserção da lei são pontuais e mínimas. Além disso, ainda 

que seja uma minoria em relação a totalidade dos docentes que participaram da 

pesquisa, devemos considerar que qualquer porcentagem de docentes que afirma 

não conhecer a lei e não refletir sobre as relações étnico-raciais de modo a 

promover a sua inserção no planejamento didático representam um dado expressivo 

e preocupante.  

Dessa forma, propomos discutir como fragmentação dos saberes reduz e 

afasta a abordagem de temáticas sociais de fundamental relevância para a formação 

escolar básica, dos componentes curriculares com os quais tais temáticas não 

seriam consideradas passíveis de estabelecer correlações. Isso, devido a um 

sistema que privilegia um pensamento simplista e raso que limita determinadas 

questões sociais à área do conhecimento correspondente as ciências humanas, 

resultando em um negligenciamento destes temas pelas áreas consideradas 

incompatíveis para intercâmbio destes saberes 

Esta pesquisa se une as demais investigações e trabalhos aqui apresentados 

ao afirmar que é atribuída aos professores das disciplinas da área das ciências 

humanas a responsabilidade e aptidão quase que de forma integral de se dedicarem 

ao desenvolvimento das ações que envolvem as questões étnico-raciais no interior 

do espaço escolar. Em diversos pontos, tanto nas entrevistas quando na análise dos 

questionários foi possível perceber como os professores de História demonstraram 

de fato possuir conhecimentos mais aprofundados, que foram explicitados quando 

estes professores descreveram as formas de aplicação em sua prática docente 
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cotidiana. Podemos assumir que tal constatação opera reverberando a lógica da 

ausência da comunicação entre os saberes específicos das disciplinas, que se 

encontram isoladas. O filósofo francês Edgar Morin expos e reconheceu tal 

isolamento como desfavorável para o desenvolvimento de um pensamento que 

abandone a visão simplista das ciências e reconheça todas as dimensões que a 

tornam permeada pela complexidade. Segundo Morin (2005): 

 

O desenvolvimento disciplinar das ciências não traz unicamente as 
vantagens da divisão do trabalho (isto é, a contribuição das partes 
especializadas para a coerência de um todo organizador), mas também os 

inconvenientes da superespecialização: enclausuramento ou fragmentação 
do saber. (MORIN, 2005, p.12). 

 

Morin (2001) defende que para a articulação e organização dos 

conhecimentos de uma maneira que seja possível conhecer e reconhecer de fato os 

problemas apresentados pelo planeta de forma global, seria necessária uma 

“reforma do pensamento” (MORIN, 2001, p. 35). Esta reforma, deveria ser 

paradigmática e só seria possível através de um movimento que tencione a 

superação da atual forma de organização do conhecimento. Segundo o autor, de um 

lado estão: 

 

 [...] os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro as 
realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais. Nesta inadequação tornam-se 

invisíveis: o contexto; o global; o multidimensional; o complexo. (MORIN, 
2001, p. 36). 

 

Os desdobramentos oriundos da fragmentação do saber são fortemente 

criticados por Morin ao longo de sua vasta obra. Segundo Petraglia (1995) para 

Morin, é necessário ressituar o conhecimento, que atualmente se encontra 

“parcelado, mutilado e disperso” (PETRAGLIA, 1995, p. 68). A autora afirma que 

Morin considera que os efeitos da fragmentação do conhecimento permeiam 

fortemente o currículo escolar atual, fato que impede uma aprendizagem 

verdadeiramente significativa: 

 

O currículo escolar é mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes peca 
tanto quantitativamente como qualitativamente. Não oferece, através das 
disciplinas a visão do todo, do curso e do conhecimento uno, nem favorece 

a comunicação e o diálogo entre os saberes; dito de outra forma, as 
disciplinas com seus programas e conteúdos não se integram ou se 
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complementam, dificultando a perspectiva de conjunto e de globalização, 

que favorece a aprendizagem. (PETRAGLIA, 1995, p. 69). 

 

Esta ideia de fragmentação fica nítida nas práticas docentes identificadas pela 

análise dos dados obtidos. Embora tanto os PPP’ s quanto algumas falas 

identificadas nos questionários e nas entrevistas mencionarem a 

interdisciplinaridade no espaço escolar como prática recorrente, a análise dos dados 

nos permite observar e constatar uma realidade distinta. Os professores de ciências, 

em função de diversos fatores, não apreendem a inserção da temática étnico-racial, 

caracterizada por uma dimensão social indissociável, como sua responsabilidade 

contínua. Não percebem ou refletem, as relações étnico-raciais e a existência de 

conteúdos relacionados a cultura e ciência desenvolvida pelos povos africanos como 

completamente passíveis de inclusão e articulação no currículo desta disciplina. A 

temática encontra espaço em circunstancias pontuais, como espaço de discussão e 

orientação em função do flagra de algum episódio de racismo explícito em sala, 

algum conteúdo específico que conduza até o estudo de temas específicos das 

ciências biológicas como a diversidade fenotípica humana no que tange aos 

diferentes tons de pele; e/ou os motivos para determinado tom ter maior ou menor 

predisposição a patologias específicas ou as feiras culturais, e eventos voltados a 

comemoração da Semana da Consciência Negra. No desenvolvimento teórico-

prático destes eventos, pode-se perceber que as ciências da natureza atuam como 

coadjuvantes, uma vez que os trabalhos são desenvolvidos por professores de 

história, geografia e até de língua portuguesa, que repassam à disciplina de ciências 

uma demanda, que é cumprida unicamente pela necessidade de, apenas naquele 

momento, cumprir este desígnio. A fragmentação dos saberes pode ser inserida em 

um local que justifica a postura e a prática dos professores que ignora a sua 

responsabilidade e incumbência para com as relações étnico-raciais.  

Podemos considerar ainda, que se verifica que os mecanismos que 

desenvolveram e perpetuam as práticas racistas também se aplicam a construção e 

organização dos currículos, que se encontram colonizados. Observamos, através 

das pesquisas analisadas, bem como os dados levantados em campo, que os 

professores não se apropriam de conteúdos relacionados a história, cultura e ciência 

africana, porque não receberam nenhum tipo de formação que retratasse tais 

saberes. Dessa forma, atingimos uma conjuntura em que os professores não são 
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sujeitos de processo que os eduque reeduque e instrumentalize, para que ao 

desenvolver contato com tais conhecimentos, fossem sensibilizados e capacitados a 

perpassa-los enquanto formadores, tanto da educação básica quanto do ensino 

superior. Como aponta Gomes (2012): 

 

Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. 

Muito já denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o 
empobrecimento do caráter conteudista dos currículos, a necessidade de 
diálogo entre escola, currículo e realidade social, a necessidade de formar 

professores e professoras reflexivos e sobre as culturas negadas e 
silenciadas nos currículos. (GOMES, 2012, p.102). 

 

Contrariando a ideia de neutralidade e afastamento do ensino de ciências das 

questões sociais, Verrangia (2009) identificou, através das entrevistas com as 

docentes brasileiras, que para estar voltado a promoção de relações étnico-raciais 

justas e positivas é preciso que o ensino de ciências esteja alinhado à algumas 

competências. Ao analisar as entrevistas de Carolina Maria e Beatriz da Silva, foi 

possível identificar que as competências construídas tanto a partir das entrevistas 

com as docentes brasileiras quanto no contexto da pesquisa nas escolas 

estadunidenses, se manifestam nas falas das professoras. As competências 

elencadas por Verrangia, de acordo com as entrevistas com as docentes brasileiras 

foram:  

 

Promover aceitação do pertencimento étnico-racial, [...] valorização da 
igualdade e da diversidade entre os seres humanos, [...] realizar atividades  
contínuas, não pontuais, envolvendo todos/as estudantes, [...] representar 

adequadamente populações negras e não-negras, [...] divulgar 
contribuições culturais dos diferentes grupos étnico-raciais. (VERRANGIA, 
2009, p. 148 -152).  

 

Já no contexto das escolas estadunidenses, também contempladas pela 

pesquisa de Verrangia (2009), o autor pode concluir, de acordo com os relatos 

docentes, que a promoção de relações étnico-raciais positivas e juntos deve ser 

fundamentada a executar a sua prática em prol de um ensino de ciências que esteja 

apto a: 

 

[...] conectar-se com a realidade dos/as estudantes, [...] abordar questões 
sociais, abordar a história da humanidade e das populações 
afrodescendentes, [...] relacionar conhecimentos científicos às 

necessidades e crenças da comunidade, [...] contribuir para compreensão 
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de manipulações ideológicas, [...] identificar os lados positivo e negativo das 

Ciências naturais. (VERRANGIA, 2009, p. 185 - 188). 

 

 

Em diversos momentos das entrevistas foi possível identificar nas falas de 

Carolina Maria e Beatriz Silva, dentre as diversas formas pelas quais as professoras 

expressaram as suas ideias, a manifestação de alguns dos apontamentos feitos por 

Verrangia (2009) nas citações acima. Quando interpeladas, as professoras 

imediatamente passam a refletir sobre as temáticas relacionadas a discussão étnico-

racial, e reconhecem, de forma imediata a necessidade urgente de mobilização para 

cumprir a Lei 10.639/03 e lutar para a desconstrução dos processos racistas que 

invisibilizam e excluem as contribuições dos povos negros para a ciências e demais 

áreas do conhecimento. As professoras entrevistadas foram enfáticas ao reconhecer 

que existem uma infinidade de possibilidades através das quais é possível conectar 

o ensino de ciências às contribuições cientificas dos povos africanos e afro-

brasileiros, e podemos considerar que elas se encontram contempladas e 

sintetizadas pelas citações de Verrangia (2009) supracitadas.  

Dessa forma, podemos concluir que a fragmentação dos saberes 

representada pela tradicional estrutura dos currículos escolares se entrecruza com a 

invisibilização e apagamento das contribuições científicas produzidas pelos 

complexos mecanismos racistas que permeiam de forma enraizada todos os âmbitos 

da sociedade Brasileira, desde o advento da colonização do território brasi leiro 

seguida pela escravização dos povos africanos.  

A complexa e abrangente pesquisa descrita por Gomes e Jesus (2013) 

mencionada anteriormente, envolveu uma extensa análise documental e um amplo 

trabalho de campo, que possibilitou a obtenção de diversos resultados, dentre os 

quais, alguns aproximam-se fortemente a realidade detectada na rede municipal de 

Ponte Nova. Dentre tais resultados, provavelmente aquele que se aproxima de 

forma mais intensa são as considerações no que diz respeito a Semana da 

Consciência Negra. Nesse sentido, Gomes e Jesus (2013) afirmam que:  

 

As datas comemorativas ainda são o recurso que os/as docentes utilizam 

para realizar os projetos interdisciplinares e trabalhos coletivos  voltados 
para a Lei 10.639/2003. Nota-se que a oficialização do dia 20 de novembro 
como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar pelo artigo 

79-B da Lei 10.639/2003 tem produzido resultados diferentes. Algumas 
escolas já trabalhavam com essa data antes mesmo da promulgação da 
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Lei, mas outras passaram a adotá-la após esse momento. Esse dia tem se 

transformado em Semana da Consciência Negra em algumas escolas e 
outras conseguem até mesmo estendê-lo para o mês inteiro. (GOMES E 
JESUS, 2013, p.30) 

 

Concluindo o trabalho, Gomes e Jesus (2013) afirmam que as diferentes 

localidades do Brasil lidam com processos distintos de implementação da Lei 

10.639/03:  

As mudanças a que assistimos nas práticas escolares observadas podem 
ainda não ser do tamanho que a superação do racismo na educação 

escolar exige, mas é certo que algum movimento afirmativo está 
acontecendo. Em algumas regiões, sistemas de ensino e escolas o 
processo está mais avançado, em outros ele caminha lentamente e em 

outros está marcado pela descontinuidade. A pesquisa revela, portanto, que 
não há uma uniformidade no processo de implementação da Lei 
10.639/2003 nos sistemas de ensino e nas escolas públicas participantes. 

Trata-se de um contexto ainda marcado por tensões, avanços e limites.  
(GOMES E JESUS, 2013, p.32). 

 

Como foi pontuado por esta dissertação, tanto as pesquisas relacionadas 

especificamente ao ensino de ciências aqui analisadas e descritas, quanto os 

questionários e as entrevistas realizados no trabalho de campo revelaram que 

atividades voltadas para as relações étnico-raciais e para o cumprimento da Lei 

10.639/03 estão majoritariamente restritas a esta data. Identificamos, inclusive a 

realização de eventos de grande porte, como o mais proeminente exemplo, o desfile 

da Beleza Negra, no mês de novembro. É alarmante e lamentável, que oito anos 

após a pesquisa de Gomes e Jesus (2013), nos deparemos com dados que 

indiquem que a rede municipal de ensino de Ponte Nova não venha demonstrando 

avanços em relação a este apontamento. 

 

4.4 Considerações finais 

 

 A presente dissertação teve como objetivo compreender como a Lei 

10.639/03 vem sendo cumprida pela Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova, 18 

anos após a sua promulgação. A pertinência do estudo em Ponte Nova também 

pode ser justificada pela composição étnico-racial do município, que possui uma 

forte expressividade de cidadãos que se autodeclaram pardos e pretos, de acordo 

com os dados do IBGE aqui apresentados, além do fato de que o município possui 

uma intensa atuação de grupos que perpetuam ricas manifestações da cultura negra 

no município. 
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 Dessa forma, esta dissertação teve como objetivo específico compreender 

como os professores de ciências interpelam essa temática em sua prática, a partir 

de entrevistas e questionários, que permitiram construir o perfil dos professores da 

Rede Municipal de Ponte Nova, e identificar as concepções destes docentes acerca 

da Lei 10.639/03 e da educação para as relações étnico-raciais. Os questionários e 

entrevistas, resultaram na exploração, a partir da perspectiva destes professores das 

dificuldades, desafios e possibilidades da realização de uma prática docente no 

ensino de ciências voltada para a promoção de relações étnico-raciais justas e 

positivas. 

 Compreendemos, que investigar como a Lei 10.639/03 vem sendo efetivada 

pelos sistemas de ensino é de extrema relevância para o desenvolvimento de 

iniciativas voltadas para a reafirmação, manutenção e incentivo das práticas que 

obtém bons resultados, e elaboração e desenvolvimento de estratégias e iniciativas 

que busquem sanar as lacunas encontradas nos sistemas de ensino que não 

cumprem a lei de forma sistemática e contínua. Essa investigação também aponta 

para a necessidade de que o poder público seja constantemente interpelado no 

sentido de que reivindicações acerca de investimentos no cumprimento da temática 

são imprescindíveis, pois além de se tratar de uma lei que deve obrigatoriamente ser 

cumprida, diz respeito aos direitos de toda a população, ser sujeita a uma educação 

voltada a sanar um dos maiores problemas da nação: as práticas racistas em todos 

os âmbitos sociais. 

A realização da pesquisa através da análise documental aliada à pesquisa de 

campo, com a aplicação de questionários e realização de entrevistas, ainda que de 

forma remota, nos permitiu construir dados importantes para compreender como a 

Lei 10.639/03 vem sendo efetivada pela Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova.  

Assim como Gomes e Jesus indicam, observamos o lento caminhar em 

direção ao cumprimento da Lei 10.639/03 na rede municipal de ensino de Ponte 

Nova. A investigação empreendida por esta pesquisa nos permitiu identificar as 

iniciativas provenientes da gestão pública no que tange ao cumprimento da Lei 

10.639/03. Apontamos aqui, o fato de que o cumprimento da Lei 10.639/03 está 

elencado como estratégia do Plano Decenal Municipal de Educação (2015-2015) 

para que as escolas alcancem uma educação de qualidade, o que demonstra que o 

munícipio se debruçou a estabelecer diretrizes e metas que incluíram a valorização 
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da diversidade e das práticas antirracistas. Nos permitiu ainda identificar, a 

promoção do Curso Uniafro em 2014, fruto da articulação entre o NEABI/UFOP, 

UAITEC-Ponte Nova, e SEMED, que promoveu espaços de formação continuada 

para professores da rede pública de ensino voltada para a temática das relações 

étnico-raciais. Nos permitiu também identificar que, dentre as quatro escolas que 

encaminharam o documento, apenas uma dedica em seu PPP espaço de menção 

as relações étnico-raciais e as ações voltadas para esta temática, bem como a 

relação mais íntima da escola com o movimento negro, uma vez que ambos 

compartilham a mesma comunidade. A análise dos PPP’ s indicaram a urgência que 

que a SEMED determine que as escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponte 

Nova revisem e reformulem estes documentos, uma vez que cada escola apresenta 

especificidades e características próprias, e o PPP não pode ser articulado como um 

documento meramente burocrático. Os PPP’ s de três escolas da Rede Municipal de 

Ponte Nova, estão portanto caracterizados, por um caráter de ignorar a Lei 

10.639/03 e a necessidade da inclusão clara e vigorosa da afirmação do 

compromisso das escolas com um modelo de educação voltado a valorização 

sistemática da cultura africana e afro-brasileira, em prol de uma educação 

antirracista. Tais apontamentos remetem a algumas constatações elencadas por 

Gomes e Jesus (2013), que consideram que no que tangem as práticas pedagógicas 

voltadas ao cumprimento da Lei 10.639/03:  

 

A sustentabilidade das práticas pedagógicas está estreitamente relacionada 
com algumas características mais gerais da própria escola: (a) a gestão 

escolar e de seu corpo docente; (b) os processos de formação continuada 
de professores na temática étnico-racial; e (c) a inserção no PPP. Não se 
pode esquecer o peso da cultura escolar, a organização dos tempos e 

espaços, bem como a materialidade da escola e sua relação com as 
práticas observadas. (GOMES; JESUS, 2013, p.30). 

 

 

Por fim, identificamos através da construção do perfil dos professores de 

ciências, e dos professores das disciplinas das diferentes áreas do conhecimento 

que os professores de história ainda apresentam relativamente um maior domínio e 

constância em relação a abordagem das temáticas relacionadas as relações étnico-

raciais. Além disso, concluímos que o ensino de ciências da rede municipal de Ponte 

Nova não é caraterizado por uma práxis docente articulada a um modelo de 
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educação voltado para as relações étnico-raciais e a interação entre os saberes 

provenientes da ciência desenvolvida pelos povos africanos e práticas pedagógicas, 

uma vez que os professores demonstram um conhecimento muito restrito ou nulo 

sobre a lei, bem como executam práticas pontuais e ocasionais. Tal constatação se 

assemelha tanto a algumas das pesquisas analisadas no capítulo 4, quanto a 

observação relacionada por Gomes e Jesus (2013) que afirmam que o trabalho de 

campo lhes permitiu constatar que “os conhecimentos dos próprios docentes sobre 

as relações étnico--raciais e sobre História da África ainda são superficiais, cheios 

de estereótipos e por vezes confusos” (GOMES; JESUS, 2013, p. 31). Também 

identificamos que a temática étnico-racial é contemplada majoritariamente em datas 

comemorativas, ficando, restrita em atividades realizadas na ocasião da Semana da 

Consciência Negra, em novembro. Outro fato que marcou a realização desta 

pesquisa, e está diretamente conectado a relação de resistência a Lei 10.639/03 e 

as relações étnico-raciais residiu na dificuldade em alcançar um número maior de 

professores que aceitassem participar da pesquisa e conceder a entrevista. Tais 

fatos são preocupantes, uma vez que a lei 10.639/03 completa 18 anos em 2021, e 

entendemos que deveríamos estar situados em um ponto no qual identificássemos 

avanços mais significativos em relação a sua institucionalização.  

Sendo assim, os resultados dessa pesquisa sinalizaram a necessidade e 

urgência de que haja mobilização em todos os âmbitos relacionados a educação 

básica no Brasil: Da gestão federal à gestão municipal, da gestão escolar, aos 

professores, todos os sujeitos implicados na realização da Educação Básica 

brasileira precisam, de forma articulada, impulsionar os recursos públicos, providos 

pelo contribuinte, para o cumprimento das determinações impostas por lei . Como 

observa Gomes (2012): 

[...] a implementação da Lei [10.639/03] e suas Diretrizes (Brasil,2004), 

entendidas como política de diversidade e não simplesmente como medida 
educacional restrita à inserção de disciplinas no currículo, exige uma 
combinação de dispositivos políticos e ações intersetoriais que ultrapassem 

as tendências observadas no campo das políticas educacionais. O próprio 
tema da Lei n.º 10.639/03 demanda ações articuladas entre os diversos 
setores, uma vez que mobiliza aspectos históricos, políticos, culturais, 

pedagógicos, de gênero e raça, de desenvolvimento social e regional, e 
geracionais e financeiros. É certo que o setor educacional sozinho não dará 
conta da complexidade dessa demanda. (GOMES, 2012, p.340) 

 

Ainda que não tenha sido o objeto da pesquisa, a formação de professores 

merece ser mencionada. Identificamos, nas pesquisas analisadas, questionários e 
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entrevistas realizadas, que os cursos de professores não se configuram como 

espaços voltados para a formação de professores detentores de uma prática 

docente antirracista, no sentido de conciliar os conteúdos estabelecidos com o 

currículo com temáticas relativas à história e cultura africana e afro-brasileira. 

Defendemos, a partir dos resultados desta pesquisa, que a forma mais eficaz de 

efetivar a Lei 10.639/03 parte do investimento dos órgãos de gestão pública em 

cursos de formação inicial e continuada de professores, que privilegiem docentes 

formadores que permitam que os docentes em formação sejam educados para 

relações étnico-raciais justas e positivas, em que estereótipos e preconceitos sejam 

desconstruídos, e o contato com conteúdos relativos a cultura africana e afro-

brasileira seja incentivado, com o objetivo de que a apreensão de tais conteúdos e 

conhecimentos seja naturalizada, e incorporada de forma orgânica pelos professores 

em sua práxis docente. A temática étnico-racial precisa permear a formação e 

currículo da Educação Superior tanto quanto da Educação Básica, uma vez que tal 

temática é parte da nossa formação enquanto sociedade, e jamais deveria estar 

descolada dos processos educativos dos sistemas de ensino brasileiros.  

Reconhecemos que a atual conjuntura política brasileira, marcada por 

retrocessos e ascensão do conservadorismo contribui para que as pautas 

relacionadas a diversidade se encontrem fortemente afastadas das prioridades da 

gestão atual, em nível federal. Entretanto, devemos permanecer vigilantes, e 

proativos no sentido de lutar para que estas pautas não percam ainda mais espaço. 

Seguiremos lutando para que a lei 10.639/03 e suas determinações estejam 

verdadeiramente presentes nos currículos da educação básica e do ensino superior. 

Ressaltamos, no entanto, que tais determinações não devem buscar, de forma 

alguma estufar ainda mais os currículos com conteúdos que tem início e fim em si 

mesmos, mas sim promover a todos os alunos brasileiros, pertencentes a todas as 

etnias, que apresentam os mais diversos fenótipos, uma educação voltada a 

desconstrução de estereótipos e preconceitos, ao conhecimento, reconhecimento e 

representação positiva da diversidade, dos conhecimentos científicos dos demais 

povos, uma vez que enquanto nação, só alcançaremos a justiça social, e obteremos 

o mínimo de reparo aos efeitos nefastos da escravização das pessoas negras 

quando o nosso sistema educacional for pautado por ideais e ações práticas 

organicamente antirracistas.  
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ANEXO A 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
Prezado(a) Senhor(a) 
 
Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “A 

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PONTE 
NOVA – MG” de responsabilidade da pesquisadora Milena Fernandes Chagas. 

 
Este termo tem como objetivo apresentar a pesquisa, e esclarecer todos os preceitos 

éticos que devem ser garantidos ao participante. 

 

A pesquisa pretende investigar como a lei 10.639/03 e suas diretrizes tem sido instituídas pela 

Secretaria Municipal de Educação do município de Ponte Nova, e como os professores dos 
anos finais da Rede Municipal de Ensino, incluem o tema em sua prática docente. 
 

Para alcançar esses objetivos, a pesquisa será realizada por meio de uma abordagem 
qualitativa, utilizando a técnica de coleta de dados, através da realização de entrevistas semi-

estruturadas através de videoconferência por aplicativo eletrônico e aplicação de 
questionários através de formulários encaminhados por correio eletrônico. Ressaltamos que 
as entrevistas e os questionários não geram nenhum custo para o respondente e exige em 

média vinte minutos para responder as perguntas. 
 

Reconhecemos eventual desconforto e risco mínimo para que se submeta a este procedimento, 
uma vez que serão discutidos temas pessoais e demandará tempo, mas que você só responderá 
quando se sentir seguro (a), confortável e se tiver disponibilidade. As informações repassadas 

serão confidenciais, a sua privacidade será respeitada, e o anonimato é garantido. A 
pesquisadora responsável afirma a garantia de indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa. 
 
As respostas serão registradas em um banco de dados digital. Por isso, ao aceitar participar 

desta pesquisa, você estará autorizando a utilização das informações obtidas para fins 
científicos. Mesmo assim, será garantido o sigilo das informações, a preservação da 

imagem com anonimato. 
 
Sua participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre para 

retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se recusar a 
responder qualquer questão específica do questionário, sem que isso lhe traga quaisquer 

constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar serão fornecidos 
esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa.  
 

Informo-lhe que os critérios para suspensão desta pesquisa são: a) recusa dos(as) 
servidores(as) em participar e disponibilizar dados; b) impossibilidade física e mental da 

pesquisadora em continuar realizando o trabalho; c) interrupção de funcionamento das 
atividades de pesquisa na Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Os resultados desta investigação poderão ser disponibilizados por meio de dissertação de 

mestrado, relatório técnico, artigos científicos, capítulo de livros, seminários e eventos 
relacionados ao tema. O principal benefício da pesquisa é a produção de subsídios teóricos e 

críticos. 
  
Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários apresento o meu e-mail e telefones 

para contato:  
Pesquisadora Responsável: Milena Fernandes Chagas. 

Telefone: 31- 99835-5030.   E-mail: milenaf.biologia@outlook.com  ou 
milena.chagas@aluno.ufop.edu.br 
Atenção:  

Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação na pesquisa, 
dirija-se ao:  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Endereço: Morro do Cruzeiro-Centro de 
Convergência. Bairro: Campus Universitário. CEP: 35.400-000. Telefone: (31)3559-1368 E-

mail: cep.propp@ufop.edu.br UF: MG, Município: OURO PRETO Fax: (31)3559-1370 
 

Caso você concorde com os termos deste TCLE, manifeste sua anuência na primeira pergunta 
do questionário, e envie este termo assinado para a pesquisadora como garantia.  
 

Eu,______________________________ declaro ter lido o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e que concordo em participar como voluntário da pesquisa: : “A 

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
PONTE NOVA – MG” sem que para isso tenha sido forçado ,obrigado ou recebido alguma 
remuneração.  

 
Participo, portanto, com meu consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

 

______________________, _____ de_____________________ de ________. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 
 

 
 
 

 

mailto:milenaf.biologia@outlook.com
mailto:milena.chagas@aluno.ufop.edu.br
mailto:cep.propp@ufop.edu.br
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ANEXO B 

 
QUESTIONÁRIOS – PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTE NOVA 
 

Questionário para a pesquisa " A implementação da Lei 10.639/03 na Rede 

Municipal de Ponte Nova/MG" . 
 

 
Você está sendo convidado(a) a responder este questionário, que é parte da 

pesquisa: “A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 NAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG”, de responsabilidade de Milena Fernandes 
Chagas (Programa de Pós Graduação em Educação/ Universidade Federal de Ouro 

Preto). 
 

Junto a este formulário foi enviado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que esclarece os detalhes e preceitos éticos obedecidos pela 
pesquisa, além de informar todos os direitos do participante. 

 
 

Ressaltamos que as informações coletadas por este questionário são 

voltadas para fins estritamente científicos. A pesquisa não envolve de nenhuma 
forma remuneração, avaliação, responsabilização ou emissão de juízo de valor de 

qualquer informação aqui compartilhada. Compreendemos que somente a ciência é 
capaz de possibilitar a construção de uma sociedade e de uma educação de 
qualidade para todos, e o objetivo da pesquisa e deste questionário é apenas 

conhecer e compreender a realidade, e através desta compreensão, construir meios 
para transforma-la. Por fim, reafirmo os principais direitos assegurados ao  

participante, que estão presentes no TCLE: direito ao anonimato ,total sigilo das 
informações aqui compartilhadas, responder apenas as perguntas que desejar e 
interromper a participação a qualquer momento. 

 
Agradeço imensamente sua colaboração e estou a disposição para quaisquer 

dúvidas. 
Atenciosamente, 
Milena Fernandes Chagas  

 
E-mail e telefone para contato: 

 
milena.chagas@aluno.ufop.edu.br ou  milenaf.biologia@outlook.com 
 (31) 9 9835-5030 

 
 

 
 
Pergunta obrigatória: 

 

mailto:milenaf.biologia@outlook.com
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Declaro que junto ao link com este formulário recebi o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e estou ciente dos detalhes desta pesquisa e dos meus direitos 
como participante. Concedo minha permissão para que as informações aqui 

compartilhadas sejam utilizadas para fins estritamente científicos pela pesquisadora 
responsável. * 
 

 
Sim. Concedo minha anuência para o uso científico das informações aqui 

compartilhadas. 
 
Não. Não concedo minha anuência para o uso científico das informações aqui 

compartilhadas. 
 

___________________________________________________________________ 
 
1. De acordo com as categorias estabelecidas pelo IBGE, como você declara seu 

pertencimento étnico-racial? 
 

Branco 
Pardo 
Pretos 

Amarelo  
Indígena 

 
2. Qual é a sua idade? 
 

3. Sexo: 
 

Feminino  
Masculino 
 

4. Em qual cidade você nasceu? Em qual cidade reside atualmente? 
 

5- Qual (ou quais) disciplina(s) você leciona? 
 
6. Há quanto tempo atua como professor?  

 
7. Há quanto tempo atua na Rede Municipal de Ensino de Ponte Nova?  

 
8. Qual é o seu vínculo com a Rede Municipal de Ensino?   
 

Efetivo 
Contratado 

 
9. Sobre grau de escolarização, você possui: 
 

Graduação completa na área em que leciona 
 

Graduação completa na área em que leciona., Certificado de Avaliação de Título 
(CAT) e graduação completa em outra área 
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Graduação completa na área em que leciona., Certificado de Avaliação de Título 
(CAT) e graduação completa em outra área 

 
Graduação completa na área em que leciona., Graduação completa em outra área + 
complementação pedagógica 

 
Graduação completa em outra área + complementação pedagógica 

 
Outro. Qual?  
 

 
10. Já realizou algum curso (ou cursos) de formação continuada? 

 
Sim 
Não 

 
11- Se a resposta anterior for sim, de qual (ou quais) natureza? 

 
Especialização 
Aperfeiçoamento 

Mestrado 
Outro. Qual?  

 
 
12. Caso tenha marcado alguma opção na questão 10, qual (ou quais) principal 

temática (s) este curso contemplava? 
 

13. Você conhece, ou possui algum envolvimento com as manifestações típicas da 
cultura negra (ou do movimento negro) de Ponte Nova? 
 

Sim 
Não 

 
14. Em caso afirmativo na questão acima, indique qual. 
 

15. Você conhece a lei 10.639/03 que trata do ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana nas escolas? 

 
Sim 
Não 

 
16. Caso tenha respondido afirmativo na questão anterior, através de qual meios 

teve o primeiro e/ou posterior contato com esse dispositivo legal:  
 
Através do curso de graduação:  

Com outros professores:  
Através da direção da escola por encaminhamento da SEMED:  

Através da direção da escola:  
Através de curso de formação continuada:  



195 

 

 

 

Através de movimentos políticos e socias:  

Leitura, mídia, pesquisas:  
Outro. Qual?  

 
17. Você já realizou a leitura completa ou de partes da lei 10.639/03 e/ou do Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e 
Africana e/ou das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras? 
 
Sim, de alguns trechos: 

Não realizei a leitura 
Sim, a leitura completa 

 
18. Você já realizou a leitura completa, de trechos, ou de parte do Plano Municipal 
Decenal de Educação (PMDE) de Ponte Nova? 

Sim, de alguns trechos:  
Não realizei a leitura, mas conheço este documento: 

Não realizei a leitura e não conheço este documento:  
Sim, a leitura completa 
 

19. A temática da lei 10.639/03 é contemplada pelo Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da instituição de ensino em que você leciona? 

 
Sim 
Não 

Desconheço 
 

20. Você já presenciou casos de racismo dentro de algum espaço escolar? 
 
Sim 

Não 
 

21. Em caso afirmativo na questão anterior, em qual (ou em quais) espaço e 
momento ocorreram (ou ocorreram) o (os) episódio (s)? 
 

22. Como você se sentiu em relação a estas situações?  
 

23. Em caso afirmativo, você descreveria esta ocasião (ou ocasiões) como episódios 
de racismo explícito ou velado? 
 

24: O(s) estabelecimento(s) de ensino onde leciona realiza (ou realizam) algum 
evento/atividade voltada para a Educação das Relações Étnico-raciais? 

 
Sim 
Não 

 
25: Em caso de resposta afirmativa, quais são as atividades/eventos? Quando são 

realizados? 
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26. Você aborda as temáticas específicas voltadas para a Educação para as 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e 
Africana ao realizar o planejamento didático? 

 
Sim  
Não 

 
27. Em caso afirmativo, descreva brevemente como você aborda a temática em sua 

prática. 
 
 

28. Você considera que o livro didático adotado pela Rede Municipal para a sua 
disciplina contempla a temática étnico-racial? 

Sim 
Não  
 

29. Em sua graduação houve algum momento de contato com a temática da 
Educação para as Relações Étnico-raciais? Em caso afirmativo, como foi este 

contato? 
 
Sim 

Não 
30. Você considera que a instituição de ensino em que se graduou o preparou para 

abordagem da temática étnico-racial em sua prática docente? 
 
Sim  

Não 
 

31. Caso deseje, comente a questão anterior: 
 
32. Você já teve contato com algum tipo de experiência ou material 

empreendida/desenvolvida pela SEMED voltado para a Educação para as Relações 
Étnico-raciais? 

 
Sim 
Não 

Branco 
 

33. Em caso afirmativo, descreva brevemente esta experiência (ocasião, objetivo da 
experiência, abordagem, dentre outras características que julgar pertinente). 
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ANEXO C  

 

Roteiro das entrevistas semi-estruturadas 
 

As entrevistas foram iniciadas com reafirmação de que a pesquisa obedece a todos 
os preceitos éticos, que incluem o envio do TCLE, e a necessidade de que os 

participantes manifestem que estão cientes de seus diretos e manifestem seu 
consentimento por escrito e oralmente no momento da entrevista. Em seguida foi 
solicitada a permissão para o início da gravação. Após o início da gravação, foi 

solicitado que o entrevistado manifestasse que está ciente de seus diretos e 
manifestasse seu consentimento de forma oral. 

 
As perguntas a seguir foram reformuladas e retomadas de acordo com as respostas 
concedidas pelos participantes. 

 
1) Retomar algumas informações concedidas pelo questionário e aprofunda-las: 

Qual curso fez? Em qual ano se formou? Onde estudou? Qual é o tempo de atuação 
como professor e na Rede Municipal? Quantas escolas trabalha? Quando foi 
efetivada? Para qual (ou quais) turma (s) dá aula atualmente? 

 
 

2) 
 
a) Você leva a Lei 10.639/03, em consideração ao planejar (Plano de curso/ 

Planejamento) e ministrar aulas? 
 

b) Se sim, como (descrever metodologias, conteúdos, reflexões). 
 
c) Em caso negativo: (Explanar o motivo você considera responsável por essa 

ausência) A qual ou quais fatores você atribui essa ausência da abordagem de 
conteúdos relacionados aos povos africanos, cultura africana e afro-brasileira nos 

conteúdos de ciências? Porque você acredita que não conhece/ nunca teve acesso/ 
não aborda a temática em seu planejamento? 
 

d) Perguntar se já identificou racismo nos espaços escolares e como se sentiu e 
reagiu a esta prática em caso de resposta positiva. 

 
3) a) Você acredita que o ensino de ciências tem potencial para abordagem dessa 
temática? Você considera que existem conteúdos que permitem trabalhar estas 

questões? Quais? Você considera importante ou necessário a implementação da 
abordagem sistemática da temática (Lei 10.639/03) no planejamento e execução das 

aulas de ciências? Você considera que o livro didático utilizado atualmente 
contempla as relações étnico-raciais e contribui para o cumprimento da Lei 
10.639/03? 

 
4) 
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a) De acordo com a sua concepção, como a Lei 10.639/03 é contemplada pela 

Secretaria Municipal de Educação de Ponte Nova? (Falar sobre Possíveis ações e 
encaminhamentos, como grupos de estudos (específicos ou que incluam a temática) 

cursos de formação continuada ou algum outro) 
 
b) Qual ou quais possíveis ações (tanto da gestão municipal e/ ou escolar) você 

acredita que poderiam incentivar e subsidiar os professores de ciências para que 
eles possam ter mais meios de incluir de forma sistemática esta temática em sua 

prática? 
 
5) Você tem conhecimento de uma experiência empreendida pelo COMPIR e 

SEMED que consistiu na criação de uma disciplina, que deveria ser ofertada 
obrigatoriamente ao Ensino Fundamental abordando a temática étnico-racial? Em 

caso negativo explorar porque não tomou conhecimento. Em caso positivo 
perguntar: Você poderia me contar um pouco como foi?  
 

6) Você considera que a sua formação inicial te preparou (concedeu instrumentos 
pedagógicos teórico-práticos) para a abordagem da temática? O que você acha que 

faltou? Em caso positivo: Discorra brevemente em como foi trabalhada essa 
preparação na graduação. 
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