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Resumo
Esta pesquisa situa-se no campo de estudo sobre currículo e relações raciais e versa sobre as
práticas do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana (EHCAA) em quatro escolas
públicas de Rio Branco-AC. A abordagem metodológica adotada foi de cunho qualitativo e
teve como técnicas de coleta de dados a pesquisa documental, a realização de grupos focais
com professores e gestores das quatro escolas e com técnicos e gestores da Secretaria de
Educação do Acre. As complexas relações sociais que incidem sobre o currículo sintetizam a
disputa pelo poder simbólico, o que é central na dinâmica que analiso nesta tese. A ação da
Lei 10.639 nessas quatro escolas é marcada pela ideia de um trabalho “transversal”, baseado
no discurso da “pluralidade cultural” e no estudo de história afro-brasileira, este último
constituído pelas experiências e contribuições dos negros na formação nacional. A apreensão
da pluralidade cultural e da importância dos negros na formação social brasileira é a marca da
“leitura tradicional” do EHCAA, o que mostra a presença da força explicativa para justificar a
ideia da História da África e dos Afro-Brasileiros, que mantêm seu formato e concepção
independentemente da política da Lei 10.639. Outra referência à implementação da Lei é a
ideia de “combate ao racismo” como objetivo de suas práticas. Embora os agentes
incorporem, discursivamente, a ideia de “reeducação das relações étnico-raciais”, na prática
eles adotam as ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas,
típicas de um tipo de leitura sobre o multiculturalismo liberal ou humanista. O privilégio de
disciplinas e conteúdos “mais” acadêmicos, considerados de excepcional importância,
instrumentais, identificáveis, com uma estrutura estável e que favoreçam um ensino
competitivo, trabalha a favor da defesa de “um currículo de alto status”, o que limita o espaço
e o tempo escolar para ações democratizantes do currículo, como as desencadeadas com a Lei
10.639. A partir da análise das tarefas escolares, previstas nos planejamentos das sequências
didáticas, percebe-se que os conteúdos de história afro-brasileira e africana são secundários
nas aulas, e que são expostos de forma introdutória ou acessória aos debates. As informações
coletadas evidenciam que, do ponto de vista do currículo, esses agentes pouco se interessaram
pelo debate sobre a organização das disciplinas e sobre o conhecimento escolar, o que
demonstra que não problematizam os princípios subjacentes que regulam a construção social
dos programas e as práticas pedagógicas, nem o estatuto e conteúdo das disciplinas escolares.
Palavras-Chave: Educação e relações raciais; Racismo e educação; Currículo e relações
raciais; Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

Abstract
This research in the field of study of curriculum and race relations focuses on practices in
Teaching Afro-Brazilian and African History and Culture in four public schools of Rio
Branco (State of Acre). The adopted methodological approach was a qualitative study using
the following data collecting techniques: desk research, focus groups with teachers and
managers of the four schools and with technicians and managers of the Board of Education.
The complex social relations on the curriculum synthesize the struggle for symbolic power,
which is central in the dynamics that I analyze in this thesis. The action of Law 10,639 in
these four schools is characterized by the idea of a "transverse” work based on the discourse
of “cultural plurality” and on the study of Afro-Brazilian history, formed by experiences and
contributions of black people in the formation of the nation. The concern about cultural
plurality and the importance of black people for the formation of Brazilian society is the main
trait of the “traditional reading” of Teaching Afro-Brazilian and African History and Culture,
which shows explanatory power to justify the idea on Africa and Afro-Brazilian History,
which maintains its format and conception independent of the politics of Law 10,639.
Another reference to the implementation of the Law is the idea of “combating racism” as
objective of its practice. Although the agents embody the idea of “re-education of
racial/ethnic relations” in their discourses, in practice, they adopt the ideas of tolerance,
respect and harmonious coexistence between cultures, typical of a reading on liberal or
humanistic multiculturalism. The privilege of "more" academic subjects and contents,
considered of paramount importance, instrumental, identifiable, with a steady structure and
favoring a competitive education act in favor of the defense of “a high status” curriculum,
which limits school space and time for democratizing actions of the curriculium like the ones
unleashed with the Law. From the analysis of the school tasks required in the planning of the
didactic sequences, one perceives that contents of Afro-Brazilian and African history are
secondary in the lessons, and are exposed in an introductory or accessory way in the debates.
The collected information evidences that, from the point of view of the curriculum, these
agents had little interest in the debate on subject organization and school knowledge, which
demonstrates that they do not problematize the underlying principles that regulate the social
construction of the pedagogical programs and practices, nor the statute and content of school
subjects.

Keywords: Race education and relations; Racism and education; Curriculum and race
relations; Teaching Afro-Brazilian and African History and Culture.
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INTRODUÇÃO
Este é um estudo sobre práticas curriculares do Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana em escolas públicas de Rio Branco, Acre. Essas práticas são decorrentes
da política consubstanciada na Lei nº 10.639/20031 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana (CNE, 2004a), as quais tratarei nomeando o ensino de história e cultura
afro-brasileira e africana como EHCAA e as Diretrizes Curriculares por DCNERER. A
análise desta política foi feita em torno da investigação dos processos pelos quais as políticas
educacionais são formadas, implementadas e experimentadas, ou mais precisamente, como
elas são colocadas em ação nas escolas (BALL et al., 2012).
A Lei 10.639 instituiu nos currículos da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira”, tal como descrito em sua ementa. Esta política alterou a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu Artigo 26, e passou a prescrever ao
currículo oficial o ensino desta temática. Esta Lei foi posteriormente modificada pela Lei nº
11.645/2008 que incluiu, nesta mesma ementa, a referência à história indígena.
Temas sobre a história dos negros no Brasil, história da África e dos africanos, cultura
africana e afro-brasileira foram questões presentes nas demandas de militantes e intelectuais,
nos movimentos negros2, nos jornais da imprensa negra, conforme constatei em estudo
anterior (GATINHO, 2008), e foram um importante mote nas agendas de reivindicações, no
que tange à educação, ao estudo da história do continente africano e dos africanos, à luta dos
negros no Brasil, à cultura negra brasileira e ao negro na formação da sociedade nacional
brasileira.
Em um breve espaço de tempo, de pouco mais de vinte anos, localizado entre a última
década do século XX e os dias atuais, políticas de combate às desigualdades, preconceitos e
discriminações raciais foram formuladas. Buscando a promoção da igualdade e na tentativa de
prover as condições para a construção desta, a reserva de vagas no ensino superior e a

1

Esta Lei será repetida inúmeras vezes por toda a Tese. Alerto o leitor que todas as vezes que ela for utilizada
como referência aparecerá de forma abreviada, apenas com a descrição “Lei 10.639”. Isto só acontecerá com este
documento tendo em vista a frequência de sua citação por minha parte.
2
Em razão da multiplicidade de iniciativas de natureza política, cultural e educacional tratarei no plural os
“movimentos negros” que, independentemente das estratégias utilizadas, têm como objetivo lutar pela população
negra contra a discriminação racial.
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obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana foram utilizadas, por
exemplo, com a finalidade de combater as desigualdades raciais e o racismo no Brasil.
A implementação do EHCAA no Acre ganha destaque a partir de 2008, com a
publicação de uma série de materiais e cadernos de orientações curriculares aos professores, o
que marca a mais recente reforma curricular acontecida no Estado. Antes disso, segundo o
diálogo com alguns professores da rede, pouco foi feito para garantir a discussão da temática,
segundo as prescrições da Lei 10.639.
A partir deste momento, é também possível perceber a decisão, por parte do Governo
do Acre, de empregar políticas educacionais adaptadas aos imperativos da economia e de
instalar o tom de reformismo, visando a superação das críticas negativas ao Estado e ao seu
fraco desempenho como gestor da política educacional. Neste cenário, recuperar ou criar uma
imagem positiva da política educacional local, com base nos resultados das avaliações
locais/nacionais, se transformou no estímulo governamental e fez da performatividade na ação
docente e na gestão educacional uma marca desse processo (DAMASCENO, 2010), (MELO,
2010).
Este pacote de reformas consolida, no estado do Acre, uma lógica política baseada em
princípios similares aos apontados por Ball (2002, 2004, 2005, 2010, 2012), como a regulação
pelo mercado, a gestão e a performatividade. Argumenta o autor que as tecnologias de
políticas, como essas citadas, envolvem a implementação calculada de técnicas e artefatos
para organizar as forças e as capacidades humanas em redes funcionais de poder. As reformas
são mecanismos para “reformar” professores, pois nestas são implantadas e estabelecidas
novas identidades, novas formas de interação e novos valores.
Neste momento de reforma, chama a atenção a presença marcante de consultorias
especializadas na formação da lógica da política. Todos os cadernos de orientação curricular
foram supervisionados pela Secretaria de Educação, porém foram formatados por uma
empresa de consultoria, contratada para gerir o discurso, os conceitos e a formação continuada
dos professores locais.
Vê-se, então, que as escolhas e os caminhos tomados pelos agentes escolares, no
trabalho com os conteúdos da Lei 10.639, se inserem em um campo mais amplo de discussão,
sobretudo relacionado ao que conta como conhecimento escolar e as formas de organizá-lo.
Atualmente dois movimentos colocam o currículo e o que conta como conhecimento
escolar no centro do debate nacional, sendo um deles representado pela discussão da Base
Curricular Comum, motivo de controvérsias entre especialistas, pesquisadores, movimentos
sociais e outros, sobre o que deve constar como obrigatório no currículo escolar. Por outro
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lado, certos congressistas e setores conservadores defendem propostas como a da “Escola
Sem Partido”, que prevê a prisão para docentes que atuarem “ideologicamente” no manejo
dos conteúdos que ministram.
Vemos vários retrocessos em andamento na educação, tais como os indicados na
Reforma do Ensino Médio, na retirada da obrigatoriedade de disciplinas, na PEC de
congelamento de investimentos, na investida conservadora contra a “ideologia de gênero”,
que retirou3 dos planos nacional, estaduais e municipais de educação a menção a este debate,
que traria, segundo seus opositores, a “destruição da família” e a “doutrinação” de crianças.
Em torno da defesa de conteúdos “neutros”, “apolíticos”, “objetivos”, esses grupos
omitem que esses mesmos conteúdos que defendem são manipulados, com clara intenção
política ou ideológica, para favorecer interesses privados. Não querem ver os vários tipos de
preconceitos presentes nos livros didáticos, as diversas estratégias curriculares que
apresentam distorções informativas a respeito dos diferentes povos, culturas, raças e gênero.
Com este cenário, num futuro próximo, os professores que trabalham com conteúdos do
EHCAA, a exemplo do que já acontece quando o assunto é “religiões de matriz africana”, ao
falarem de escravidão, poderiam ser “repreendidos” por pais e dirigentes escolares que se
manifestem contrários ao estudo do tema. Um cenário nebuloso e de tempos estranhos é este
em que esta pesquisa se insere.
As complexas relações sociais que incidem sobre o currículo escolar sintetizam a
disputa pelo poder simbólico (BOURDIEU, 2011b), o que é central na dinâmica que analiso
nesta tese. Foi preciso pensar a escola relacionalmente, o que encaro como uma perspectiva
epistemológica, na qual nem a instituição ou os agentes, nem os atos educativos ou os
discursos que eles produzem, tem sentido senão analisados em conjunto4.
A escola foi pensada como um “campo” e, para Bourdieu (2011a), o conceito de
campo se define como sendo um microcosmo social que tem suas próprias estruturas e suas
próprias leis, é um espaço de relações objetivas entre posições, nas quais os agentes travam
relações de força e mobilizam interesses específicos.
Como referencial teórico e metodológico trabalho com conceitos centrais da teoria
social de Pierre Bourdieu e com os estudos de Stephen Ball acerca da análise de políticas.
Discuto currículo escolar principalmente com os conceitos de Apple (1995, 1997, 2001a,

3

O texto vetado colocava como meta nos Planos “a superação de desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”.
4
Apple (1995, 2006) sugere também uma análise relacional para compreender a educação em seus significados
relacionais, pelas conexões e laços complexos com o modo pelo qual uma sociedade é organizada e controlada.
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2003, 2006), Bernstein (1996), Sacristán (2000, 2013, 2015) e Santomé (1998, 2005, 2008,
2013).
Tenho tomado como referência os conceitos de poder simbólico, campo, habitus e
capital cultural de Pierre Bourdieu. O conceito de habitus de Bourdieu (2013a) foi um dos
mais acionados para entender o comportamento dos agentes ao longo da produção deste
estudo. Para o autor, este funciona como um princípio ordenador que é capaz de orientar as
práticas de uma maneira ao mesmo tempo inconsciente e sistemática, sem que haja um
controle real dessa lógica. Bourdieu assim o define,
[...] habitus, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas
estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja,
como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações
que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção
consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para
alcançá-los, objetivamente “reguladas” e “regulares” sem em nada ser o
produto da obediência a algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente
orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um maestro.
(BOURDIEU, 2013a, p. 87)

A prática curricular do EHCAA põe em relevo um triângulo de forças no campo
escolar que são a escola como instituição, as formas de conhecimento e o papel do educador
em selecionar o que deve ser ensinado a todos os alunos. Tomo a ótica ou posição dos agentes
para situar a relação com os outros dois lados do campo (escola e conhecimento), pois
entendo que estes não são neutros frente as formas de capital cultural distribuído e empregado
pelas escolas e nem frente aos resultados econômicos e culturais do próprio empreendimento
de escolarização (APPLE, 2006).
Os atos dos agentes são influenciados pelos interesses e crenças que os mesmos têm
sobre o mundo social e também pelas oportunidades e pelas interpretações que fazem das
políticas. É com base nessa disposição, de ver e jogar com seus interesses e desinteresses, que
os agentes se situam no campo escolar e mediam, entre outros, os conteúdos escolares e as
políticas a serem implementadas.
A análise empreendida neste trabalho foi sobre a prática dos agentes na execução da
política da Lei 10.639. Procurou-se tratar as referências dos atores em relação ao
“cumprimento” da política ou, então, aos efeitos e implicações no trabalho dos professores
das diretivas em torno desta; buscou-se analisar os modos como se dirigem, se modificam e se
organizam as ideias que articulam as opiniões e as expectativas dos agentes em relação ao
tema.
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Os agentes falaram sobre o que realizaram, em torno das ações da Lei 10.639, em suas
escolas. Na maioria das vezes, eles trataram do que foi planejado e executado em 2014 e, em
outros momentos, remeteram à memória de outras ações nessas escolas, ou em outras por
onde passaram. Boa parte das ações docentes se compõem por essas diferentes memórias,
lembranças e boas práticas realizadas nesses ambientes. Isso exige uma compreensão: aquilo
de que os agentes falaram se remetia a ideia de uma ação política que vai se tornando real, ao
longo dos últimos cinco anos e em cada escola. Isso converge com o que Ball et al. (2012)
entendem sobre a ação das políticas, quando afirmam que estas nunca “são”, que a política
nunca “é”, pois elas estão num constante processo de “tornar-se”, o que vai amadurecendo e
ganhando novas roupagens.
O que faz parte de um jogo de apropriação e interpretação dos discursos da política da
Lei 10.639. Isso ajudou a analisar a ação relacionada ao EHCAA não como “um momento”
especifico dessas escolas, mas sim algo um tanto como a parte de um processo de tradução e
interpretação, que foi enquadrado por diferentes fatores institucionais e que implicou uma
variedade de atores e de contextos diferentes.
Como a atividade dos docentes é feita de uma constante reflexão sobre a prática, boa
parte de suas considerações são sobre as atividades realizadas em outros momentos, o que faz
apresentarem suas considerações sobre o que “realizaram”, o que corresponde, portanto a
avaliação deles sobre um currículo observado ou posto em ação que será considerado a partir
da opinião de seus participantes (docentes e gestores).

O campo de pesquisa sobre Educação e Relações Étnico-Raciais
Em relação ao campo de pesquisa da “Educação e Relações Étnico-Raciais”, busco
demonstrar, sinteticamente, como este campo científico se mobilizou para construir sua
problemática, tratando, nesta parte do trabalho, do que Bourdieu (2014, p.113) chama de
“estado do espaço científico”.
Siss e Oliveira (2007) afirmam que as questões tratadas, nas pesquisas sobre a
educação dos afro-brasileiros ao longo das últimas décadas, enfatizaram as múltiplas relações
entre educação, práticas pedagógicas, relações raciais e a formação de professores. Segundo
os autores, desde a segunda metade da década de 1980, quatro grandes campos de pesquisa
nessa área estavam bem definidos, quais sejam: o dos diagnósticos, o dos materiais didáticos,
o da formação de identidades e o dos estereótipos. Outros levantamentos realizados tratam de
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questões similares às propostas por Siss e Oliveira (Ibidem), tais como as de Pinto (1987,
1992) e Gonçalves e Silva (1998).
Estes estudos5 ajudaram a desmascarar as reais desigualdades ou os efeitos raciais que
separavam o desenvolvimento e a mobilidade social de brancos e negros na educação. Eles
serviram também para mostrar como os preconceitos se apresentavam nos estereótipos
formulados por professores, em relação aos alunos negros, e como produziam o sentimento de
inferioridade destes perante os outros alunos. O livro didático foi apresentado como
importante elemento de veiculação dos estereótipos negativos relacionados à população negra
no Brasil.
A formação das identidades e os estereótipos, como nos apresentam Siss e Oliveira
(Ibidem), constituiu uma importante área para se discutir como se constrói a identidade dos
afro-brasileiros, pensando o espaço escolar ou seu exterior, além de questionar como a
imagem dos negros era veiculada nos meios de comunicação e nas escolas. Outro aspecto,
destacado pelos autores durante este período, é o desenvolvimento de análises críticas pelas
diversas organizações dos movimentos negros que impactaram, de forma positiva, na
produção acadêmica desse período, no debate entre multiculturalismo e interculturalismo no
campo, e no momento em que o termo afrodescendente6 passa a ser mais largamente utilizado
em trabalhos acadêmicos e na mídia.
Nesta direção, Gomes (1997) apresenta cinco importantes contribuições7 dos negros
para pensar a centralidade da raça na discussão educacional brasileira, quais sejam: a
denúncia de que a escola reproduz e repete o racismo presente na sociedade; a ênfase no
processo de resistência negra; a centralidade da cultura; a consideração de que existem
diferentes identidades; por fim, o repensar a estrutura excludente da escola. Conclui a autora
que repensar a educação passa, necessariamente, por repensar o papel que a raça ocupa na
construção da sociedade brasileira.
Na década de 1990, conforme apontado por Siss e Oliveira (op. cit.), análises
acadêmicas, qualitativas e quantitativas, mais aprofundadas sobre as desigualdades e as
relações raciais no Brasil, evidenciaram a necessidade de políticas de ação afirmativa e de
cotas para negros no ensino superior.

5

Ver, por exemplo, Rosemberg (1987), Hasenbalg (1987), Hasenbalg e Silva (1990), Gonçalves (1987), Silva
(1996, 2004).
6
O livro organizado por Barbosa et al. (2003) é uma coletânea importante que resume este processo.
7
Ver também Gonçalves (1998, 2000) e Gonçalves e Silva (2000) que indicam como a trajetória do movimento
negro tratou as questões educacionais.
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Pesquisas, como as de Queiroz (2004), revelaram a existência, em um importante
espaço do sistema de ensino brasileiro, das desiguais condições de acesso entre os segmentos
raciais. Analisando separadamente as carreiras e sua composição racial na Universidade
Federal da Bahia, Queiroz chega à conclusão que a distribuição racial obedecia a uma
gradação de prestígio e cor, em que a cor mais clara é identificada com as carreiras de mais
elevado prestígio e a cor mais escura identifica-se com aquelas de mais baixo prestígio. Ficou
evidenciado, portanto, que os brancos estavam em cursos de maior prestígio, como Medicina,
Direito, Engenharia, enquanto a inserção de negros se dava predominantemente em cursos de
menor valorização, como os de licenciatura. A consequência é o ingresso no mercado de
trabalho em espaços ocupacionais de menor importância e de salários pouco atraentes,
renovando-se, assim, o ciclo da reprodução das desigualdades.
Entre 2001 e 2012, com a implantação de políticas afirmativas para negros em
diferentes universidades no Brasil, eclode uma enxurrada de críticas e o acirramento das
posições na discussão do tema do acesso dos negros ao ensino superior. Para Queiroz (2012)
não se tem notícia, no país, de uma mobilização de tal magnitude e partindo de atores tão
qualificados, em um debate denominado pelos críticos de “a guerra das cotas”. Esse
acirramento demonstrava o alto grau de mobilização que se criou em torno da questão e
passava pelos seguintes argumentos: a inconstitucionalidade da medida, o receio de uma
racialização das relações sociais no Brasil, a decorrência das desigualdades entre brancos e
negros advém da condição de pobreza a que estão submetidos esses últimos, a qualidade do
ensino nas universidades medidas pelo “mérito acadêmico” e o ataque às políticas específicas.
As pesquisas sobre a implementação da Lei, no geral, continuam a análise sobre as
principais questões com que o campo se deparou desde sua formação8. Persiste um conjunto
de análises, sobre programas de formação inicial ou continuada de professores, que buscaram
intervir na realidade educacional, capacitando profissionais para o ensino de história e cultura
afro-brasileira e africana, além de trabalhos que se articulam na formação de um programa de
estudos afro-brasileiros.
É predominante, no campo, a importância dada aos movimentos sociais negros na
elaboração dos discursos que circularam na formação da Lei 10.6399. Como influências

8

O estudo descritivo de Paula e Guimarães (2014) demonstra que a Lei 10.639/2003 foi um marco periodizador
nas pesquisas sobre a formação de professores e relações étnico-raciais. Os autores consideram que a formação
continuada torna-se basilar para a implementação da obrigatoriedade do estudo da história e da Cultura Africana
e Afro-brasileira, tendo em vista a formação inicial considerada lacunar ou mesmo insatisfatória neste campo.
(PAULA, GUIMARÃES, 2014, p. 445).
9
Ver, neste sentido, Araújo (2013), Cruz (2008), Damasceno (2011), Gomes (2007), Perin (2007).
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externas, circunscrevem esta política o contexto da Conferência Mundial Contra o Racismo, a
Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata que aconteceu em Durban, África
do Sul, em 2001. Uma marca desses trabalhos é realizar um traçado histórico (Gomes, 2011;
2012) das lutas negras no século XX na mesma direção do que foi feito por Gonçalves e Silva
(2000).
Independentemente dos inúmeros recursos utilizados para a implementação das Leis e
de suas diretrizes correlatas, e dada a responsabilidade dos inúmeros atores sociais envolvidos
(sistemas de ensino, gestores, professores, militantes), a concretização das ações referentes à
educação das relações étnico-raciais, conforme Gomes (2010, 2011, 2012), ainda se encontra
em um nível distante do desejado, distante do real enfrentamento da discriminação e de
práticas racistas nas escolas.
Segundo Gomes (2009), o que há são projetos descontínuos, realizados de forma
aleatória e que precisam ser compreendidos dentro do complexo campo das relações raciais
brasileiras sobre o qual incidem. Ainda para essa autora, existem experiências mais
enraizadas, como a inserção da Lei nº 10.639/03 nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs),
trabalhos conjuntos com a comunidade, os Movimentos Negros, as comunidades de terreiro,
projetos interdisciplinares, a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, estudos
sistemáticos sobre o continente africano, projetos realizados com a participação dos
estudantes, entre outros.
Gomes e Jesus (2013), procurando destacar os níveis de enraizamento e
sustentabilidade das propostas que vem sendo desenvolvidas nas escolas, revelam que não há
uma uniformidade no processo de implementação da Lei 10.639 e apontam algumas tensões,
avanços e limites na sua institucionalização. Para citar algumas destas tensões, os autores
recorrem a exemplos de escolas no Brasil que desenvolvem práticas pedagógicas pautadas em
interpretações dogmáticas de cunho religioso, com fortes indícios de intolerância religiosa.
Outro exemplo é o de escolas em que, mesmo com um coletivo de profissionais
desenvolvendo projetos na temática da lei, há, ao mesmo tempo, nesta mesma escola,
professores que desconhecem a lei e suas diretrizes, bem como outros profissionais que as
qualificam como “imposição do Estado” ou “lei de negros”. Parte dos limites na
implementação da política, encontrados pela pesquisa, dizem respeito aos conhecimentos dos
próprios docentes sobre as relações étnico-raciais e sobre a História da África. Tais
conhecimentos são superficiais, permeados de estereótipos e, por vezes, confusos. Além do
que, datas comemorativas ainda são o recurso que os docentes mais utilizam para realizar os
projetos interdisciplinares e os trabalhos coletivos voltados para a Lei 10.639. Como avanços,
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os autores destacam que a lei deu legitimidade ao trabalho que já vinha sendo realizado,
destacando que as escolas inseridas num contexto mais afirmativo e com processos mais
democráticos de gestão revelaram-se realizadoras de práticas de educação das relações étnicoraciais envolventes, mais enraizadas e sustentáveis.
Um aspecto importante, constatado pelos autores, é a influência de mecanismos
democráticos de gestão nas ações do EHCAA, mostrando que, para além dos problemas já
reconhecidos em torno da implementação da temática, outros fatores podem influenciar
significativamente na ação da política da Lei 10.639. Este é um dos poucos trabalhos que
questionam a influência de outros processos nas práticas das escolas, como, por exemplo, a
gestão escolar.
Alguns estudos sobre a implementação da Lei 10.639 procuraram encontrar nas
escolas evidências de cumprimento da Lei ou buscaram a identificação de “abordagens
eficazes” (COELHO; COELHO, 2013a; 2013b). Outro aspecto presente nessas pesquisas é o
da comparação com “contextos ideais”, como os formados pelas escolas e atividades
acompanhadas pelos movimentos negros. A forma de ler os documentos (Lei e DCNERER)
indica como eles são interpretados no campo. Não é uma mera descrição dos mesmos, e, sim,
uma super referenciação do texto. A “positividade” da lei e de suas diretrizes mostram que
estes dispositivos legais tornam-se “imperativos” ao trabalho desenvolvido nas escolas
(SILVA; COELHO, 2013). O que se pode concluir com isso é que se espera que os
documentos referenciem o trabalho pedagógico e os pesquisadores continuem lutando pelo
“cumprimento” dos documentos legais normatizadores da educação antirracista nas escolas.
Resolver o “problema” da implementação da Lei levou as pesquisas10 a assumirem um
tom prescritivista sobre a prática. Entre as prescrições podem ser observadas: consultar a
história dos movimentos negros; analisar as pedagogias desenvolvidas pelas entidades;
envolver os militantes negros nas ações escolares; distribuir, para amplo conhecimento, a Lei
10.639 e suas diretrizes; distribuir os materiais didáticos; alterar os cursos de formação de
professores, entre outros.
Defendo que, ver deste modo a Lei limitou a compreensão de que ela e suas diretrizes
deveriam ser cumpridas pela importância a que se referem, ignorando-se o fato de que
qualquer política disputará espaço com tantas outras nas escolas, em uma disputa por
legitimação e importância em que serão estabelecidos critérios de prioridade, interpretação e
tradução, bem como serão delimitados os espaços de atuação dos agentes envolvidos.

10

Tais como as de Fernandes (2005), Santos e Coelho (2013) e Santana et al. (2013).
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Alguns desses estudos que encontraram resultados “não favoráveis” buscavam
resultados instantâneos na mudança das práticas escolares. Neste sentido, Ball (2011, p. 39)
levanta uma questão: “Em que ponto é válido começar a definir conclusões sobre os efeitos
das políticas? Depois de um ano, ou cinco, ou dez?”. Este tipo de olhar acabou fornecendo
uma base para a “culpabilização” da escola e de seus professores. Basearam-se na
“implementação” da lei e isso conduziu a uma limitação de visão, quando se propôs,
implicitamente, que era preciso se encontrar as razões e os culpados pela “não
implementação”.
Ozga (2000) diz que quando a investigação falha na criação de novos conhecimentos e
se torna idêntica à política, então fala-se não de investigação, mas de propaganda. Assemelhase ao constante questionamento se os docentes estão fazendo o suficiente ou se estão fazendo
a coisa certa. A autora (Ibid., p. 201) indica que os estudos sobre a implementação das
políticas “tem-se preocupado cada vez menos com a procura de boas explicações por parte da
ciência social e mais preocupada com a difusão eficaz das políticas”.
O papel dos agentes escolares tem sido explorado por diferentes estudos neste campo,
porém, este estudo não visou a “denúncia” da não-implementação, mas sim a análise das
construções possíveis das práticas escolares quanto aos conteúdos da Lei 10.639.
Ficou evidente, inicialmente, que era impossível compreender essa dinâmica
isoladamente. Múltiplas políticas cruzavam-se nas escolas e, assim, foi preciso buscar um
referencial que desse conta desse processo. Ball et al. (2012), em seu trabalho com escolas
inglesas, fizeram uma abordagem “multi-política” para entender as ações das políticas
educacionais de uma maneira mais holística. É com base em suas sugestões que analiso as
práticas escolares.
Assim, também chamo de multi-política a abordagem desta pesquisa, porque se
intercruzam diferentes ações no contexto das escolas, como orientações curriculares locais,
formações continuadas, presença de supervisores e consultorias, interpretações e traduções
dos professores, o que não são políticas simples, uma vez que interferem na forma que os
agentes interpretam e põem em ação, nas escolas, a política da Lei 10.639.
Fiz esta explanação para situar este trabalho frente aos resultados encontrados e
justificar a utilização de um referencial teórico pouco aplicado à análise da implementação da
Lei 10.639. Não se trata, portanto, de complementar os estudos feitos, mas de propor um
debate mais amplo, com a discussão de diferentes influências no campo escolar.
O que busco, neste trabalho, é me desviar um pouco do rumo que se tomou com as
pesquisas sobre a Lei 10.639, sem me desvincular de seus principais eixos explicativos, ou
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seja, espera-se agregar este trabalho a um contínuo amadurecimento sobre questões caras ao
campo como, por exemplo, o papel da raça e do racismo em contextos escolares específicos.
Entretanto, espero ampliar a explicação da “implementação” da Lei trazendo a interpretação
sobre como outros contextos influenciam as práticas escolares.
A opção pela análise dos processos educativos conduzidos pelos agentes escolares vai
na direção de compreendê-los como construtores de política, pois eles influenciam fortemente
a interpretação que se faz das ordenações governamentais e envolvem-se em questões
políticas, quer ao nível nacional, quer ao nível local. São, portanto, participantes na tomada de
decisões políticas e não podem ser vistos como “cifras” que simplesmente implementam
políticas (BALL et al., 2012).
Ball (2006) destaca a importância da análise dos ajustes feitos por professores em
relação às políticas. Segundo o autor, não se tem pesquisado os ajustes que relacionam os
professores à política e à prática em diferentes modos. Tende-se a começar aceitando o ajuste
dos professores ao contexto da política, mas não o da política à prática, o que demonstra uma
supervalorização das políticas, que devem ser “cumpridas” como algo inquestionável.
Diante do exposto, me propus a investigar mais especificamente como os agentes
escolares (professores e gestores) têm desenvolvido a política do ensino de história e cultura
afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica do Município de Rio Branco no
Acre. Algumas questões secundárias que orientam esta pesquisa e considero relevantes para o
entendimento deste estudo foram: como as relações étnico-raciais ajudam a entender as
dinâmicas curriculares e pedagógicas das/nas escolas acrianas em torno do ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana?; Quais outras políticas em circulação nas
escolas têm relação com o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nessas
escolas?; Quais são as formas curriculares no trato do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana desenvolvido nessas escolas?
A partir dessas questões, este trabalho de pesquisa tem como objetivo central o de
analisar como é desenvolvida o EHCAA nas escolas de educação básica do Município de Rio
Branco, no Acre. Além disto, visa analisar: como as relações étnico-raciais formam as
dinâmicas curriculares e pedagógicas das/nas escolas acrianas em torno do EHCAA; quais
outras políticas têm impacto nas ações desenvolvidas em torno do EHCAA; quais as formas
curriculares do EHCAA nessas escolas.
A partir das conclusões desta pesquisa, defendo que a implementação da política da
Lei 10.639, nas escolas do Acre, tem sido objeto de diferentes traduções e interpretações por
parte dos agentes escolares, o que me leva a considerar as seguintes teses: (1) a forma de ver o
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mundo social e se posicionar frente as relações raciais é fundamental para a importância que
os agentes dão a política da Lei; (2) diferentes contextos e políticas interferem diretamente
nas opções curriculares tomadas pelos agentes; (3) os conteúdos de história e cultura afrobrasileira e africana tem uma posição inferior na hierarquia de práticas curriculares, por não
acrescentarem à lógica das avaliações e aferições que tomou as escolas, e por não ter
características simbólicas importantes na hierarquia dos conhecimentos escolares/acadêmicos;
(4) o EHCAA é objeto de uma implementação performativa, tanto pela manutenção de
características tradicionais, como pelo reforço às datas de comemoração e pela realização dos
projetos nas escolas; (5) A política da Lei 10.639 é operada pelos agentes de maneira
discursiva, o que os leva a considerar a ideia de reeducação das relações étnico-raciais no
âmbito de um ideal de tolerância e compreensão das diferenças e da pluralidade cultural,
continuando a tratar os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana de maneira
folclórica e estereotipada.

Enfoque epistemetodológico
Com o trabalho de Stephen Ball (BALL, 2006, 2011), (BALL et al., 2012), discuto o
contexto em que as escolas estão situadas, visando compreender como as políticas são postas
em ação nas escolas, além de analisar a trajetória (ciclo) da política, originada com a Lei
10.639. Para Ball (2011), a “abordagem da trajetória” capta as formas pelas quais as políticas
evoluem, se modificam e decaem ao longo do tempo e do espaço, assim como as suas
incoerências.
Compreendo este referencial como uma “epistemetodologia”, tal como descrevem
Mainardes e Gandim (2013), quando se utiliza não apenas o ciclo de políticas como método,
mas

boa parte

do

referencial

teórico

(classes,

neoliberalismo,

performatividade,

gerencialismo, entre outros), proposto por Ball, para compreender as políticas educacionais.
Este referencial, por opção metodológica, encontra-se espalhado ao longo de toda a tese, não
se reservando um momento específico para apresentação e discussão desses conceitos.
O método do ciclo de políticas, desenvolvido por Ball (2006), permite a consideração
sobre as políticas através de uma abordagem cíclica, marcada pela heterogeneidade de
discursos e pela diversidade de sujeitos e de grupos sociais que dela participam. Como
método é uma maneira de pesquisar as políticas e não de explicá-las, muito menos restringese a fazer uma descrição dos processos de elaboração.
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É um método para pensar as políticas e saber como elas são feitas e colocadas em
prática. Isso é o que indica uma trajetória que parte da formação das políticas, evidenciando a
influência e a produção de seus textos, até a prática dos agentes nos espaços educativos.
Ainda segundo o autor, o desafio na análise das políticas é relacionar analiticamente o macro
com o micro, sem perder as bases sistemáticas e os efeitos ad hoc das ações sociais em cada
um dos contextos.
O ciclo de políticas é uma abordagem analítica que fornece um mecanismo para ligar e
traçar as origens e possibilidades dos discursos da política, bem como as intenções
incorporadas, as respostas e os efeitos desta. Forma-se como um estudo transversal, em vez de
uma análise de um único nível, traçando a formulação de políticas, lutas e respostas dentro do
próprio Estado, através dos vários destinatários da política (Ibid., p. 51).
O referencial teórico-metodológico estabelece como contextos11 os contextos da
prática, influência e produção do texto, sendo que é no contexto da prática que a política é
interpretada e recriada e é neste que ela produz os seus principais efeitos e consequências
(BALL, 2006).
Para Ball (2006, 2011), as políticas têm uma trajetória e se movem por diferentes
espaços ou arenas. O interesse dele era na maneira como essas políticas se movem dentro de
cada contexto, além de procurar entender a forma como elas se transformam dentro de cada
contexto. Essa análise de trajetória pode demonstrar como as lutas de imposição de
significados para as políticas acontecem durante esse movimento, o que demonstrarei ao
longo desta tese, partindo da Lei 10.639 para a análise da prática dos agentes nas quatro
escolas investigadas.
É sobre o contexto da prática e destacando os textos (contexto de produção dos textos)
e as influências (contexto de influência) que me concentro nesta tese. Neste contexto foi
possível compreender as contradições, conflitos e tensões entre as interpretações expressas
pelos agentes que atuam na prática e as expressas pelos formuladores da política e pelos
autores dos textos da política.
Em obra mais recente, Ball et al. (2012, p. 19) apresentam inúmeras indicações quanto
a análise do contexto da prática das escolas. É sobre os conceitos tratados neste trabalho que
estruturo este estudo e fundamento boa parte das considerações teóricas feitas. De acordo com
os autores, as políticas são intimamente formadas em “contextos específicos das escolas” que
11

Em entrevista (MAINARDES; MARCONDES, 2009), Stephen Ball destaca que todos os contextos são
intimamente ligados e inter-relacionados, não possuem dimensão temporal e principalmente não são etapas
lineares, portanto, podem ser “aninhados” uns dentro dos outros e serem pensados de diferentes maneiras.
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por sua vez atuam criando constrangimentos, pressões e habilitando, ou não, as ações das
políticas.
Para os autores, o contexto da prática pode ser analisado por algumas dimensões ou
fatores descritos como contextos situado, profissional, material e externo, que podem ficar
sobrepostos e estão interligados. Para os autores, essas dimensões relativas ao contexto da
prática são um dispositivo heurístico para estimular a investigação das políticas e iluminar
aspectos que frequentemente foram deixados de lado, uma vez que, como já se notou, as
políticas são formadas e postas em ação sob efeito de fatores específicos de cada escola.
Para os autores, as políticas são introduzidas em ambientes escolares com recursos
diferentes, que possuem determinadas histórias, edifícios e infraestruturas, diversos perfis de
pessoal, de experiências de liderança, com orçamentos específicos. Essas dimensões oferecem
a possibilidade de olhar para a necessidade material e estrutural das escolas e incorporá-las na
análise da política, ao considerar a existência de um jogo de condições “objetivas” em relação
a dinâmica de “interpretações” subjetivas que os agentes fazem.
Os autores oferecem uma lista de diversas variáveis e fatores (“o que”), bem como
indicam a dinâmica do contexto (“como”) que formam as encenações da política e se
relacionam em conjunto. Ainda segundo eles (Ibid., p. 132), a política é representada,
interpretada e traduzida e diferencia-se, de uma escola para outra, pelos seus distintos
contextos institucionais, com as suas próprias histórias, recursos humanos, respostas e
procedimentos adotados com os problemas sociais locais diferentes.
Ball et al. (Ibid.), teorizando sobre o processo de como os professores
fazem/atuam/encenam a política dentro das escolas, estabelecem três facetas constituintes do
trabalho de análise das políticas, que são: material, interpretativa e discursiva. Nenhuma
dessas é suficiente, se estiver isolada, para capturar, entender e representar a “encenação” da
política. Foram eixos muito importantes de análise para este trabalho.
Portanto, nenhum desses aspectos é, sozinho, suficiente como uma descrição de
política e práticas: todos os três são necessários. Cada um abre possibilidades e introduz
limites na possibilidade de conceituar o processo de política. Tomados em conjunto, esses
aspectos e os recursos teóricos relevantes em cada caso, podem fornecer um relato de como as
políticas e as práticas são feitas nas escolas (Ibid., p.43).
As políticas não são simplesmente ideacionais ou ideológicas, eles são também muito
materiais. No entanto, tive acesso a poucos dados relativos ao contexto material e, por este
motivo, optei por não tratar deste contexto neste trabalho.
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A análise do contexto externo não recebeu um espaço específico ao longo deste
trabalho, uma vez que suas referências nas falas dos agentes estão espalhadas ao longo da
tese. O contexto externo pode ser pensado em aspectos tais como os das pressões e
expectativas geradas pelas políticas de avaliação locais e nacionais, do tipo Prova Brasil, pelas
posições nas tabelas de classificação, como as geradas nacionalmente pelo IDEB e localmente
pelo IDEA, pelas exigências legais e responsabilidades, além do grau e qualidade de suporte
da Secretaria de Educação, por exemplo.
As “pressões” diretas ou indiretas e a constante preocupação com os resultados dos
exames de avaliação foram mencionadas por quase todos os agentes nos grupos focais, o que
reflete a preocupação das escolas com a performance e com suas posições nos rankings de
avaliação. É parecido com aquilo a que Ball et al. (2012) chamam de “grandes narrativas
políticas”, que são discursos educativos “maiores”, aqueles que fazem com que muito do
trabalho das políticas nas escolas seja reativo. Esses discursos atuam impetuosa e
implacavelmente sobre as práticas das escolas.
A tarefa científica proposta por este trabalho se deu como uma tentativa de capturar a
lógica de uma realidade empírica, nesse caso representada pelas quatro escolas, ao submergir
na análise dos discursos de alguns grupos (professores e gestores) que compõem esses
espaços sociais. Analiso os planejamentos dessas escolas, do ano de 2014, que se relacionam
as avaliações das trajetórias das escolas em relação ao EHCAA (2008-2013) e suas projeções
de futuro.
Algumas razões moveram a escolha dessas escolas e uma delas foi o fato de fazerem
parte do mesmo zoneamento (Zoneamento dois), entre os existentes na organização da
Secretaria de Educação. Isso faz com que essas escolas sejam acompanhadas pelas mesmas
Técnicas, que são distribuídas pela Coordenação de Ensino Fundamental para o
acompanhamento, formação e supervisão, como tratarei no capítulo sobre o contexto
profissional. Outra razão é que essas escolas possuem tamanhos razoáveis, de acordo com a
classificação por número de alunos da Secretaria: duas de nossas escolas são do tipo B, que
tem até 900 alunos matriculados, e duas são do tipo C, que tem entre 901 a 2000 alunos.
Segundo as informações coletadas através dos dados publicados pelo Ministério da
Educação sobre o perfil12 dos alunos, três das escolas pesquisadas (A, B, D) são escolas de

12

O Indicador de Nível Socioeconômico possibilita, de modo geral, situar o público atendido pela escola em um
estrato ou nível social, apontando o padrão de vida referente a cada um de seus estratos. Esse indicador é
calculado a partir da escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de serviços pela família dos alunos.
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padrão “Médio Alto” e estão localizadas em bairros de classe média. A Escola C é uma escola
de perfil “Médio” é a única localizada em um bairro periférico e de densa população.
Por opção de apresentação, não tratarei as escolas por nomes fictícios e as identificarei
em ordem alfabética, sem que as letras façam qualquer referência aos nomes dessas
instituições, ou a qualquer outra informação que possa sugerir sua identificação. As escolas
serão identificadas por escola A, B, C e D (em fonte realçada por negrito e itálico, como no
exemplo: Escola A) e, quando utilizadas falas específicas de gestores ou professores dessas
escolas, elas serão caracterizadas pelo grupo falante (professores ou gestores) ou
especificamente pelas posições desses agentes (gestor, coordenador, professor de língua
portuguesa, artes ou história).
As falas desses agentes estarão destacadas de duas formas no texto: dentro do
parágrafo estarão destacadas com aspas e em itálico; ou citadas de acordo com a norma de
citação de referências bibliográficas, com o recuo no parágrafo. A razão para a omissão dos
nomes dos participantes é uma orientação do Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB).
Sobre o modo de apresentação dos dados, Barbour (2009, p. 166) nos diz que “ainda
que o grupo seja a principal unidade de análise, também vale a pena levar em consideração as
vozes individuais no grupo”. Isso será destacado quando uma fala específica valer para
comparações entre os grupos, indicando similaridades e diferenças entre os grupos e os
participantes destes.
Realizei também entrevistas com dois gestores da Secretaria de Educação (Gestores
SEE), e um grupo focal com as técnicas responsáveis pelo acompanhamento do Ensino
Fundamental da Secretaria de Educação (Técnicos SEE).
Os documentos escolares analisados foram, basicamente, o Projeto Político
Pedagógico – PPP, o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, os Planejamentos de
Sequências Didáticas dos Professores, os Projetos Interdisciplinares e as Fichas de Avaliação
de Aulas.
Esses documentos são importantes, pois representam descrições textuais das escolas,
representam o simbólico consenso operado pela instituição e apresentam ao público externo
uma certa ordem e coerência, consenso e dinamismo, compreensibilidade e autoavaliação
crítica (BALL, 2010).
Alguns documentos de ordem pública também foram coletados e analisados nesta
pesquisa. Refiro-me aos que norteiam a política em análise (Lei 10.639 e DCNERER), bem
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como os Cadernos de Orientação Curriculares do Acre, dos quais faço uma melhor
apresentação da trajetória da política no segundo capítulo deste trabalho.
Tive acesso a, aproximadamente, cinquenta planos de sequências de aulas nas Escolas
B, C e D e, destes, selecionei vinte planejamentos para a análise, os quais os professores
fizeram referências diretas. Cheguei, portanto, a este número de planejamentos me detendo
apenas aos planejamentos dos professores que participaram dos grupos focais. Apenas na
Escola A não tive acesso aos planejamentos. A amostra de planos analisados indica uma das
leituras feitas pelos agentes quanto a interpretação e tradução dos conteúdos de história e
cultura afro-brasileira e africana nas salas de aulas. Esses planejamentos serão basicamente
utilizados nos capítulos sobre o contexto profissional e no que analisa as práticas na disciplina
História. No último capítulo serão analisados os projetos interdisciplinares desenvolvidos
pelas escolas.
Compuseram o quadro de informações a respeito das escolas as sínteses dos resultados
das avaliações, tais como a PROVA BRASIL do Ministério da Educação e do SEAPE, que é
o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem, os resultados do IDEB e os dados
coletados no Censo Escolar da Educação Básica.
As quatro escolas investigadas se mostraram muito sensíveis aos resultados das
avaliações externas. A Escola A atingiu as metas projetadas desde 2009, tendo em 2015
atingido o índice estabelecido para 2021, o que lhe fazia figurar entre as três melhores escolas
do Estado. Os agentes ouvidos nas outras três escolas (B, C e D) se mostraram muito ansiosos
em 2014 com os seus trabalhos, que seriam avaliados em 2015. Nenhuma dessas três
instituições havia atingido suas metas, o que, possivelmente, deve ter elevado o nível de
cobrança e controle com suas práticas, algo que constatei durante a coleta de dados em 2014,
ano de intervalo e preparação para as avaliações bianuais.
Nessas escolas realizei grupos focais com professores e gestores, os quais foram feitos
separadamente, durante os meses de agosto a novembro de 2014, quando da realização das
visitas de coleta de dados. Não encontrei dificuldade em realizar os grupos nas Escolas B, C e
D, uma vez que, a partir do consentimento da equipe gestora, os coordenadores pedagógicos
articularam a participação dos professores, atuando por meio de remanejamento de horários e
disponibilização de salas. Nessas três escolas já possuía uma boa relação com os gestores
desde 2012, quando da participação deles numa turma, por mim conduzida, do programa
Escola de Gestores do MEC, o que foi fundamental na boa entrada e recepção.
Na Escola A, o sentimento de medo e de que haveria exposição da escola, por parte
dos gestores, foi maior, o que acarretou em maiores dificuldades na articulação dos
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professores para a composição do grupo focal. Isso sem dúvida se deu pelo nível de controle
das práticas pedagógicas e curriculares da escola, que se mostrou muito acima das outras
escolas.
Os grupos focais, no geral, contaram, entre os gestores, com a participação de um
gestor(a) da escola, de um coordenador(a) de ensino, de um a dois coordenadores(as)
pedagógicos(as). Entre os grupos de professores haviam professores de História, Língua
Portuguesa e Artes, com a presença de, pelo menos, um de cada área.
Para a realização dos grupos focais os gestores indicaram professores que estiveram
lotados nos sexto, sétimo e oitavo anos dos anos finais do Ensino Fundamental e que, pelo
entendimento deles, eram os professores mais empenhados em, de alguma forma, incluir nos
seus trabalhos as recomendações da Lei 10.639. Apenas uma professora também estava lotada
no nono ano. Pelos temas e sequências analisadas, pode-se concluir que o EHCAA circula,
basicamente, nos planejamentos do sexto ao oitavo ano, com referências pontuais no nono
ano.
Busquei, em todos os grupos, fazer com que a “interação” fosse a chave do
funcionamento dos mesmos. Explorei as diferenças de posicionamentos, as variações nas
perspectivas e atitudes, buscando destrinchar o processo de formação de percepções até o
encorajamento dos participantes a se engajarem em projeções, tal como sugere Barbour
(2009).
Esses grupos focais compartilharam uma prática de apresentação das escolas que, em
geral, deu destaque aos aspectos positivos destas, limitando, desta forma, a autocritica desses
agentes sobre suas práticas. Os grupos encenaram uma imagem das escolas que pode ser
entendida a partir do que Bourdieu diz sobre a representação (mental) que o grupo faz de si
mesmo, que só pode se perpetuar no e pelo trabalho incessante de representação (teatral) pelo
qual os agentes produzem e reproduzem, na e pela ficção, a aparência ao menos de
conformidade à verdade ideal do grupo, ao seu ideal de verdade (BOURDIEU, 2011a, p. 218).
Uma característica marcante dos grupos de gestores foi falar em nome de um “projeto
de escola”, o que tem relação com a ideia de grupo político desses agentes, que se
mobilizaram, concorreram e ganharam as eleições para a gestão de suas escolas. Esta é uma
questão de menor importância para os professores, que incorporam o sentido de projeto de
escola não como projeto político, como fazem os gestores, mas relacionado no sentido estrito
do termo, referindo-se ao ideal pedagógico e curricular da escola.
Nos grupos de professores foram evidenciadas questões relacionadas à desmotivação
dos docentes, à baixa autoestima, ao negativismo e à ausência de perspectiva sobre o futuro da
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educação. Expressavam suas questões frente a um sentimento de exaustão, de frustração,
incapacidade e dentro de uma constante cobrança.
Os grupos estabeleceram regras de conduta que, aparentemente, eram fruto dos
esquemas de trabalho diários, como o do papel do gestor e dos diferentes coordenadores
(pedagógico e de ensino) na hierarquia administrativa. Isso indicou, por exemplo, que no
grupo dos gestores, em sua grande maioria, as perguntas do roteiro eram respondidas
basicamente na ordem gestor → coordenador de ensino → coordenador pedagógico. No
geral, quem falava por parte dos gestores era o gestor(a) e o(a) coordenador(a) de ensino, e os
coordenadores pedagógicos pouco falaram, com a exceção da Escola C, em que uma das
coordenadoras pedagógicas se posicionava de maneira evidente. Isso se tornou importante
porque é o que define as probabilidades de acesso à palavra, como nos ensina Bourdieu (2008,
2011b).
Flick (2009) elenca como um desafio impedir que participantes individuais ou grupos
parciais dominem, com suas contribuições, a entrevista e, consequentemente, todo o grupo.
Infelizmente foi difícil impedir isso em vários momentos, principalmente relacionados a dois
pontos. O primeiro diz respeito aos grupos dos gestores que, em todas as quatro escolas, teve
na figura do gestor escolar a condução e o ritmo das respostas, ditando os assuntos a serem
respondidos, estabelecendo a prioridade das falas, além de inibindo ou possibilitando os
outros membros dos grupos falarem.
O senso do coletivo era negociado tacitamente a todo momento e, a depender da
questão, aparentemente o consenso era estabelecido temporariamente. Lidar com os grupos de
gestores e de professores nessas escolas mostrou uma parte dos conflitos, negociações e
consensos aparentes que ocorrem para demonstrar a “unidade” da escola em torno dos seus
objetivos.
Isso ajudou a compreensão de algo tratado por Barbour (2009), que muitos grupos não
desenvolvem consensos, mas que permitem no intercâmbio e interação entre os participantes a
formação de dados valiosos no “insight do processo grupal”. A autora nos diz que, mesmo
com a observada tendência dos grupos focais de terminarem em consenso, é altamente
improvável que os participantes concordarão desde o início em suas definições e respostas.
No fim, “a produção do consenso é irrelevante se o foco do pesquisador estiver no processo
de se chegar ao consenso, que é quando os grupos focais são mais frutíferos” (Ibid., p. 69).
Esses grupos demonstraram os encontros, afinidades, simpatias e até desejos comuns
compartilhados nessas escolas. Também deixaram evidentes a ênfase que determinados
participantes davam a algumas questões, bem como seus silenc,iamentos em relação a outras.

32

Para alguns temas os tons foram mais elevados ou a censura foi tacitamente imposta, com
gestos de mãos, batidas na mesa por parte dos falantes com mais poder.
O comportamento das pessoas nos grupos mostra o que Bourdieu (2008, 2013a) nos
ensina, que as instruções mais determinantes para a construção do habitus se dão através de
sugestões inscritas nos aspectos aparentemente mais insignificantes das coisas, das situações
ou das práticas da existência comum. Modalidades práticas, longe da fala e da consciência,
como as “maneiras de olhar, se aprumar, ficar em silêncio, ou mesmo de falar, são carregadas
de injunções tão poderosas e tão difíceis de revogar por serem silenciosas e insidiosas,
insistentes e insinuantes” (BOURDIEU, 2008, p.38).
Algo que constatei na realização desses grupos, e de que havia encontrado um alerta
no trabalho de Barbour (op. cit.), foi que “equipes preexistentes”, como as ressaltadas pela
autora, facilitavam com respostas mais balanceadas e refletidas, que demonstravam o
desenvolvimento de uma maior compreensão do processo. Neste caso, os agentes
demonstraram isso com respostas e ações que aparentemente negociavam tensões de trabalhos
em equipe e pelas quais, provavelmente, desenvolveram meios de lidar com isso no cotidiano,
ou seja, eram tensões que já haviam de alguma forma sido negociadas.
Ficou evidente, nesses grupos, que os agentes conhecem e buscam a todo tempo os
benefícios do jogo político, pois a concordância, a deferência a participantes com mais poder,
os elogios mútuos entre os membros da equipe, evidenciavam que estava em jogo uma
disputa por lucros regulares, que, com a referência teórica de Bourdieu (2011a, 2011b,
2013a), entendo como lucros simbólicos que permitem aos participantes, em a conformidade
com as regras estabelecidas, boas relações na escola. No entendimento de Bourdieu,
[...] os grupos recompensam universalmente as condutas às quais creditam
universalidade, na realidade, ou, pelo menos, na intenção, conformes,
portanto, com a virtude; e eles atribuem um valor particular às homenagens
reais, ou até fictícias, ao ideal de desinteresse, à subordinação do eu ao nós,
ao sacrifício do interesse particular ao interesse geral, que define,
precisamente, a passagem à ordem ética. (BOURDIEU, 2011a, p. 218-219)

Um trabalho difícil foi o de interpretar os silêncios que estiveram vinculados a três
aspectos, no meu entendimento. Em alguns momentos, o silêncio indicou que a familiaridade
com o que estava sendo dito por outro falante fez com que alguns participantes não sentissem
necessidade de complementar a posição do grupo, reservando em silêncio sua aparente
concordância. No entanto, o silêncio também indicou, em outros momentos, que alguns
participantes estranhavam por completo desconhecimento o que estava sendo dito. Isso ficou
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mais evidente nos momentos em que um professor tomava a dianteira na explicação de algo
particular a sua área e os outros participantes acompanhavam em silêncio aquela posição. Por
fim, o silêncio também esteve relacionado a temas sociais significativos, como foi o papel da
“raça” em alguns momentos. Procurei estar atento e sensibilizado para dar conta desses
silêncios que mostraram inquietude e mal-estar em falar de temas delicados como estes.
Nestes casos, o silêncio de alguns participantes mostrou o quão pode ser delicado para esses
sujeitos lidar com as ambiguidades das relações raciais no Brasil.
As expressões faciais dos participantes dos grupos, quando falavam sobre raça e
racismo, disseram muito, através de expressões de reprovação ou aprovação, de
concordâncias eventuais ocasionadas pelas indagações e os silêncios. Os comportamentos
entre os grupos foram diferentes, pois aqueles estavam condicionados pelos contextos em que
estes foram produzidos. Pesaram, por exemplo, a presença de professores e gestores negros
nos grupos, a trajetória das escolas na discussão dessas questões, o envolvimento dos
professores, o pertencimento racial (não)expressado pelos professores. A presença desses
aspectos foi sentida pelos olhares cruzados entre os participantes durante o momento das
perguntas, como se estivessem orquestrando, aguardando o momento certo para completar
uma frase ou não. Essas foram circunstancias objetivas que mostraram, por exemplo, as
hesitações, as tomadas de turno dos participantes etc. De alguns participantes brancos ficaram
estabelecidos seus papéis comunicativos e estes foram proeminentes nas defesas das escolas
como espaços livres de quaisquer práticas de discriminação de ordem racial, mesmo que, no
geral, as crenças racistas tenham se mostrado, apesar de todos os cuidados demonstrados nas
sucessivas pausas, hesitações e retificações.
Os discursos sobre as relações raciais levaram a escolha de uma fundamentação
teórica em Análise do Discurso. tendo como enfoque teórico adotado o da Análise Crítica do
Discurso (ACD), fundamentalmente a partir dos trabalhos de Van Dijk (2012a, 2012b). A
análise crítica de discurso foi usada para compreender o discurso, as relações de poder, e a
formação do discurso racista na sociedade.
Para Dijk (2012a, p.113), a análise crítica do discurso é um “tipo de investigação
analítica discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação e
a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos por textos orais e escritos no
contexto social e político”. Entre os requisitos que a investigação crítica do discurso precisa
cumprir encontra-se a de que a ACD deve se concentrar principalmente nos problemas sociais
e nas questões políticas, em vez de meramente descrever estruturas do discurso. A ACD
procura explicá-los em termos das propriedades da interação social, especialmente da
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estrutura social, e trabalha, mais especificamente, os modos como as estruturas do discurso
produzem, confirmam, legitimam, reproduzem ou desafiam as relações de poder e de
dominação na sociedade (idem, p. 114-115).
O vocabulário típico de muitos estudos da ACD apresenta noções que estou
trabalhando desde o início das investigações, tais como “poder”, “dominação”, “hegemonia”,
“ideologia”, “classe”, “gênero”, “raça”, “discriminação”, “interesses”, “reprodução”,
“instituições”, “estrutura social” e “ordem social”. O poder e controle social, a forma como o
discurso age na cabeça das pessoas, o capital simbólico em disputa, o compartilhamento
ideológico, a extensão ou os limites de atuação, a estrutura ideológica e a resistência são
elementos que acompanharam minha análise de como os agentes escolares mobilizaram os
sentidos atribuídos ao EHCAA e expuseram suas considerações sobre a disputa pelo poder
simbólico nas escolas.
Somadas às contribuições da ACD para o estudo do discurso nesta tese, outros dois
eixos de sustentação teórica foram utilizados. O primeiro deles é a contribuição de Bourdieu
aos estudos sobre linguagem, cultura e sociedade. O discurso, para Bourdieu (2011b), é um
intermediário estruturado e estruturante que tende a impor a apreensão da ordem estabelecida
como natural (ortodoxia) por meio da imposição mascarada (logo, ignorada como tal) de
sistemas de classificação e de estruturas mentais objetivamente ajustadas às estruturas sociais.
Para o autor,
[...] relações objectivas determinam no essencial quem pode cortar a palavra,
interrogar, responder fora do que foi perguntado, devolver as questões, falar
longamente sem ser interrompido ou passar por cima das interrupções, etc.,
quem está condenado a estratégias de denegação (interesses, estratégias
interessadas, etc.), a recusas de respostas rituais, a formas estereotipadas, etc.
Seria preciso ir mais longe, e mostrar como é que a apreensão das estruturas
objectivas permite explicar o pormenor dos discursos e das estratégias
retóricas, das cumplicidades ou dos antagonismos, dos «golpes» desferidos e
bem sucedidos, etc., em resumo, tudo o que a análise de discurso julga que
pode compreender a partir unicamente dos discursos. (Idem, p. 56-57)

As relações sociais vistas como relações de comunicação implicam o conhecimento e
o reconhecimento do poder. As relações de comunicação são também relações de poder
simbólico onde se atualizam as relações de força entre os locutores ou seus respectivos
grupos. Em outro trabalho, Bourdieu (2008) toma a noção de habitus linguístico e mercado
linguístico e nos diz que, “os discursos não são apenas signos destinados a serem
compreendidos, decifrados; são também signos de riqueza a serem avaliados, apreciados, e
signos de autoridade a serem acreditados e obedecidos” (Ibid., p. 53-54).
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A noção de “política como discurso” de Ball (2006) também é utilizada e será melhor
discutida no segundo capítulo. Segundo o autor, os discursos são construídos para definir o
campo, articular posições e, assim, sutilmente estabelecer limites para as possibilidades das
políticas educacionais (Ibid., p. 26). Para ele, a política forma processos discursivos que são
complexamente mediados, configurados e institucionalmente datados, conforme o contexto
escolar.
O acesso à formação de alguns discursos está longe das mãos dos agentes nessas
escolas e em geral eles reproduziam, incorporavam, ecoavam partes de uma cadeia discursiva
que ficou mais evidente quando se percebe as diferentes políticas e os agentes envolvidos na
dinâmica escolar. Uma parte dos discursos é controlado pelos gestores e técnicos da
Secretaria de Educação que, através de diferentes recursos, dirigem o processo. A produção
de materiais, a formação continuada, a orientação e fiscalização das escolas, a realização de
encontros e oficinas com o fim de apresentar determinadas práticas. Fica claro que, por mais
difusa em diferentes meios e contraditória às vezes, a influência desses atores é sistemática e
na maioria das vezes não percebida pelos envolvidos nos grupos focais.
Circulam nas escolas práticas discursivas em diferentes meios, como na manipulação
de sinais, significados e símbolos das políticas; a produção de artefatos discursivos (manuais,
blogs na web, boletins informativos, fichas estudantis, planejamento de professores); as
atividades recreativas ou extracurriculares, como os dias festivos e as programações escolares;
as reuniões de planejamento e avaliação que contribuem para colocar em ação as políticas.
Esses artefatos discursivos e atividades refletem e transportam dentro deles, os discursos
chave das políticas que estão atualmente em circulação nas escolas e, por meio disso, fazem o
trabalho da política (BALL et al., 2012).
Este trabalho está dividido em três partes, com seis capítulos ao todo, sendo que a
primeira parte do trabalho é formada por esta introdução, na qual são apresentados alguns
marcos conceituais do trabalho, além de se explicitar a metodologia empregada.
No primeiro capítulo trato do processo de construção da política da Lei 10.639 e das
DCNERER, destacando suas influências acadêmicas, políticas e sociais, bem como indicando
como ela é interpretada e traduzida nos documentos curriculares acrianos, objeto da última
sessão do capítulo. As diferentes recontextualizações que o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana recebe nos três documentos (Lei 10.639 – DCNERER – COCs) serão
discutidas em um capítulo basicamente de análise documental e bibliográfica, tratando de
duas dimensões (política como texto e política como discurso) tal como entendido por Ball
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(2006), além de buscar evidenciar o que este autor chama de contextos de influência e
produção do texto da política da Lei 10.639.
A segunda parte do trabalho trata da análise das práticas escolares, dando ênfase aos
contextos (situado e profissional) que interferem e ajudam a explicar a ação das políticas feita
pelas escolas em questão, conforme tratado anteriormente quando da exposição do enfoque
epistemetodológico (BALL et al, 2012). Esta sequência de capítulos (segundo ao quarto)
reflete a prática das escolas em sua relação com as múltiplas dinâmicas políticas que afetaram
diretamente a recepção da política da Lei 10.639.
O contexto situado está dividido em dois capítulos (segundo e terceiro). O segundo
trata da história e imagem das escolas e dos limites e possibilidades que os agentes percebem
em torno da posse de seu público. Neste capítulo é ressaltada, sobremaneira por parte dos
agentes, os condicionantes relativos à classe social na interpretação das políticas.
O terceiro capítulo discute especificamente as relações raciais nas escolas. Destaco
como a interpretação sobre as relações raciais no Acre e a negação do racismo são
fundamentais para a constituição dos limites encontrados pela política da Lei 10.639 nas
escolas.
O quarto capítulo trata do contexto profissional. O contexto profissional é amplo e
multifacetado, no entanto, para este capítulo, trato das iniciativas de formação continuada,
feitas para suprir as carências dos professores sobre os conteúdos da Lei 10.639. São
analisadas as falas dos agentes nos grupos focais e os materiais das oficinas de formação
continuada desenvolvidas. Esses eventos serão responsáveis por aglutinar as duas principais
questões do capítulo: formação continuada para atender os requisitos do EHCAA e modos de
controle sobre a prática docente.
A terceira parte do trabalho tem dois capítulos e trata especificamente do que tem sido
feito pelas escolas a respeito do EHCAA, além de apresentar as considerações finais da
pesquisa.
O quinto capítulo trata das ações realizadas no âmbito da disciplina de História,
destacando algumas características e temas privilegiados na ação do EHCAA nessas escolas.
São destacadas as principais referências pedagógicas e curriculares que marcam a ação da Lei
10.639, o que pode ser sintetizado da seguinte forma: em geral os conteúdos do EHCAA são
secundários nas aulas, são expostos de forma introdutória ou acessória aos debates. Para servir
de apoio são utilizadas imagens, vídeos e textos pontuais, que são expostos de maneira
secundária e servem apenas para situar alguns debates. Os conteúdos não são avaliados em
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tarefas formais e em geral não “valem ponto” para as avaliações, o que indica a reduzida
importância atribuída a esses conhecimentos.
No sexto capítulo são analisados os projetos, vistos como a forma encontrada pelas
escolas de pôr em evidência as ações relacionadas ao EHCAA. Os projetos já tiveram mais
importância na execução das ações do tema, no entanto, foram ressignificados e assumiram
mais recentemente uma função menos importante. Isso significou, no ano de 2014, que a
articulação entre “festa” e “exposição”, que foram peças fundamentais nos anos anteriores, foi
em parte desestruturada.
Por fim, o texto apresenta as conclusões e considerações finais da pesquisa,
retomando as principais questões do trabalho.
Entre os elementos pós-textuais estão a indicação das referências citadas, os roteiros
utilizados nos grupos focais e, nos anexos, há a ilustração de alguns documentos analisados na
pesquisa.

38

1 TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA – DO CONTEXTO DA INFLUÊNCIA AO CONTEXTO
DA PRODUÇÃO DO TEXTO
Este capítulo apresentará a trajetória da política da Lei 10.639 em dois eixos, que são a
discussão sobre as “influências” na formação da política e os “textos” produzidos na esteira
desta. A obrigatoriedade dos conteúdos do EHCAA no currículo nacional advém da sanção da
Lei 10.639 e, posteriormente, do estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNERER) entre os anos de 2003 e 2004. Mais recentemente a matéria foi
recontextualizada nas orientações curriculares no Acre (COCs). A análise dos documentos é
relevante para compreender os discursos de que os agentes escolares se apropriam quando
falam das ações do EHCAA, ou seja, ajudam a situar a interpretação que eles fazem.
Esses documentos foram escolhidos para o corpus de análise deste capítulo e são
fundamentais pela sua relevância para o debate da política. São documentos de autoria e
acesso públicos e que estão disponíveis nos sítios do Governo Federal e Estadual na internet.
Esses documentos trazem a marca da intertextualidade tanto pelas relações explícitas, como
nas referências diretas, quanto pelas relações implícitas, nas associações discursivas entre
eles.
Desde sua promulgação, em 2003, até 2010-2011, com a publicação dos COCs no
Acre, as determinações da Lei 10.639 levaram sete anos para serem incorporadas às
orientações curriculares locais, e vêm sendo traduzidas e interpretadas de diferentes maneiras
pelos agentes escolares, como tratarei nos capítulos seguintes. As ações do EHCAA nas
escolas mesclam influências discursivas de um ou outro documento, bem como atribuem
sentidos a estes documentos que, aparentemente, não estavam em suas definições iniciais.
Este capítulo está dividido em três partes, sendo que a primeira destaca o contexto de
formação e influência da Lei 10.639. A parte seguinte destaca as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana (DCNERER). E, por último, trato das recomendações locais sobre
o EHCAA, definidas nos COCs. No âmbito da análise desses documentos destaco a influência
e os discursos que foram construídos, para assim buscar elucidar os principais pontos que os
agentes destacam em suas leituras.
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1.1 Contexto de Influência na formação da Política do Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana
É no contexto da influência que se iniciam as políticas e onde os discursos políticos
são construídos. As influências na formatação da Lei 10.639 demonstram que as políticas
acontecem durante um período de tempo e podem se iniciar em diferentes momentos.
Mostram, também, que elas vão sempre se desenvolvendo, não havendo um ponto específico
em que estas começam. Nesse processo, espero demonstrar como a política em torno do
EHCAA é resultado da pressão e influência feitas por muitos atores, com interesses e valores
diferentes. Espero, ao menos, indicar de onde surgem os discursos que mobilizaram, no início
da primeira década do século XXI, a obrigatoriedade nos currículos escolares do EHCAA.
O conceito de ciclo de políticas é útil, pois Ball (1998) destaca que o processo de
elaboração de políticas é, inevitavelmente, um processo de bricolagem, em que, para se
formar uma política, trata-se de tomar emprestado e de copiar pedaços e segmentos de ideias
de outros locais, aproveitando-se de abordagens localmente testadas e experimentadas,
remendando-as, canibalizando teorias, pesquisas, tendências e modas e, não raramente, saindo
em busca de qualquer coisa que pareça, minimamente, funcionar. A maior parte das políticas
são constituídas de montagens apressadas, de ensaios de tentativa e erro, que são
retrabalhadas, remexidas, temperadas e modificadas através de complexos processos de
influência. Para o autor, “as políticas precisam ser compreendidas como o produto de um
nexo de influências e de interdependências, resultando em interrelação, multiplexidade e
hibridização" (Ibid, p. 132).
O discurso da Lei 10.639 e das DCNERER constituiu-se baseando-se na definição de
um eixo de combate às desigualdades, preconceitos e discriminações raciais, sendo, portanto,
formulado buscando a promoção da igualdade. Na tentativa de se prover as condições para a
construção desta igualdade, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e
africana foi utilizada neste combate na escola, ansiando-se por um futuro de esperança, livre
das desigualdades raciais e do racismo no Brasil, em uma sociedade reeducada em suas
relações étnicas e raciais.
Na definição desse(s) discurso(s), partidos políticos, redes sociais, entidades dos
movimentos negros, comitês multipartites jogaram com suas influências na definição do que
conta como conhecimento oficial ou do que deve ser ensinado obrigatoriamente a todos, nas
escolas do país.
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A escola operou por muito tempo com a representação de relações raciais igualitárias,
permitindo que os preconceitos e as diferentes formas de discriminação sempre estivessem
presentes no cotidiano escolar, sem serem problematizados, desvelados ou desnaturalizados.
Ao ignorar a existência do racismo e da posição desfavorável ocupada pelos negros no seu
interior, a escola se configurou como um espaço privilegiado da produção e reprodução das
desigualdades. A relação que a escola estabeleceu com os negros foi sempre distorcida,
marcada por preconceitos e estereótipos e pelo apagamento da memória dessa população.
Esse regime de invisibilidade impossibilitou o tratamento das diferenças e a valorização da
contribuição desses povos para a construção da sociedade.
A luta negra, frente as desigualdades educacionais, não se desenvolveu de forma
linear, coerente e muito menos previsível ao longo do Séc. XX13. Diversas foram as
contribuições, ao longo de décadas de luta contra a discriminação e para a igualdade de
direitos da população negra brasileira. De diferentes maneiras, as questões educacionais e
curriculares foram muito caras para a garantia dos direitos e para a reeducação das relações
raciais no Brasil. Entre essas mobilizações, destacam-se aquelas relacionadas ao campo
educacional, no que tange à participação decisiva dos Movimentos Negros no debate sobre a
educação das relações étnico-raciais no nosso País. Para Gonçalves,
[...] o papel da educação no ideário de luta dos negros brasileiros, ora foi
visto como estratégia capaz de equiparar os negros aos brancos, permitindo
oportunidades iguais no mercado de trabalho; ora como veículo de ascensão
social e, por conseguinte integração; ora como instrumento de
conscientização por meio do qual os negros aprenderiam a história de seus
ancestrais, os valores e a cultura de seu povo, podendo a partir deles
reivindicar direitos sociais e políticos, direito a diferença e respeito humano.
(GONÇALVES, 2000, p. 337)

Foi no momento em que a educação passa a ser utilizada como instrumento da luta
negra que o EHCAA se torna uma demanda central. Esta demanda colocava em questão os
padrões curriculares, estéticos e comportamentais adotados pela escola, que não deram conta
de lidar com as diferenças étnicas e raciais existentes na população brasileira, nem com o
quadro de exclusão e desigualdade a que os negros estão submetidos.
Esse processo se articulou ao trabalho de reorganização dos movimentos negros, nas
décadas de 1970-1980, que afirmava a luta de combate ao racismo e o empenho pela
recuperação dos valores africanos. Decorrente dessa tomada de posição, percebe-se o início
de um fenômeno que se tornaria cada vez mais presente: a luta pela afirmação da identidade
13

Sobre este tema, ver Gomes (1997), Gonçalves (1998), Gonçalves e Silva (2000).
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negra. A recuperação da história do negro será vista como o meio de se criar referências
identitárias para a criança negra, como a condição essencial para o fortalecimento da
identidade do negro.
Isso implicou uma manifestação direta, desenvolvida pelos movimentos negros, pela
inclusão, nos currículos escolares brasileiros, da disciplina História da África e do Povo
Negro. Neste período, essas entidades estabeleceram o 20 de novembro como data máxima de
empenho político dos negros, representando o resgate de sua identidade étnica, a favor da
desfolclorização de sua cultura e pelo reconhecimento do legado africano para a construção
do Brasil, para que, desta forma, se efetive a construção de uma sociedade plurirracial e
pluricultural.
Entre as influências na formação da política da Lei 10.639, sobressai a luta dos
movimentos negros ao longo do século XX e, mais precisamente, o momento em que se
estabelece como objeto de suas prioridades a defesa da obrigatoriedade do EHCAA nos
currículos escolares. As articulações políticas, que fizeram as demandas educacionais dos
movimentos negros se tornarem leis em variados estados e municípios antes da Lei Federal
(SILVA JR., 1998), mostram as movimentações dos militantes fora e dentro do aparelho
estatal brasileiro, em diferentes órgãos e setores, em que foram fundamentais para a criação
de um contexto favorável.
Para além da luta da militância, devo mencionar outras duas forças influentes,
representadas inicialmente pela introdução dos estudos africanos nas Universidades brasileiras
e pelas ações do Estado na segunda metade do Século XX, o que mostra como a “África” foi
acionada no contexto acadêmico e político.
Segundo Pereira (2008), ao longo do Século XX, e mais precisamente com a formação
de centros de estudos africanos nos anos sessenta e setenta, percebe-se o intercruzamento de
distintas instituições, grupos e setores da sociedade e do Estado brasileiros, falando em torno
de leituras sobre a África.
Ações acadêmicas de âmbito interdisciplinar14 em torno de estudos étnicos e africanos
se fazem presentes no Brasil desde a década de 1950 como exemplo o CEAO (Centro de
Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia), posteriormente o CEA (Centro de
Estudos Africanos da Universidade de São Paulo) e o CEAA (Centro de Estudos AfroAsiáticos da Universidade Cândido Mendes). Estes centros mostravam a importância da
divulgação, para a sociedade brasileira, de estudos dedicados ao continente africano, por sua
14

Os trabalhos de Maldonado-Torres (2006) e Ferreira (2010) oferecem um panorama sobre o movimento
acadêmico de institucionalização dos estudos étnicos e africanos respectivamente nos EUA e no Brasil.
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relevância na História do Brasil e para as dinâmicas da diáspora africana ao longo dos últimos
séculos. Estes centros têm periódicos científicos consolidados e programas de pesquisa que, a
despeito de suas limitações, influenciaram a formação sobre as relações raciais, a cultura e a
identidade negra nas universidades, mesmo que não tenham se debruçado especificamente
sobre o lugar da África nos currículos e sistema educacional. Pereira (op.cit) cita que os
centros de estudos africanos (principalmente CEAO e CEAA) há muito lutam pelo ensino
sobre a África e pela formação de professores para este fim.
O trabalho de Pereira (op. cit.) nos diz que os estudos africanos no Brasil surgiram
como um desdobramento dos estudos sobre o negro ou, como foi chamado na primeira
metade do século XX, sobre “o problema do negro”. Depois foi um tema que ganhou impulso,
a partir de meados dos anos 1950, com o desenvolvimento dos estudos afro-brasileiros e os
novos ventos de descolonização dos países africanos, que deram espaço para a circulação de
mais informação sobre a África, possibilitando uma nova visão sobre este continente e suas
relações com o Brasil.
Santos (2005) faz uma análise das políticas culturais produzidas pelo Estado que
tomam a cultura negra como objeto e formam o momento em que a cultura afro-brasileira
passou a se constituir num bem simbólico, tratado como assunto de Estado. A mudança da
ação do Estado, paulatinamente, incorporou duas preocupações que foram a importância da
população negra na formação social brasileira e a existência de poderosos mecanismos de
discriminação racial. Esses dois pontos caminharam pelas leituras e explicações dadas a esses
movimentos, tais como a folclorização da cultura negra e as explicações do preconceito racial,
colocando a mestiçagem como resumo da estruturação positiva da história brasileira.
O trabalho do autor mostra como, em parte da história do século XX, as leituras
estatais significavam menos uma concessão e mais uma estratégia, ou ajustamento simbólico,
produzido pelo Estado, que desdobrada em diferentes ações, alterou o conjunto de
representações oficiais acerca da população afro-brasileira. O objetivo dessas políticas era
afirmar simbolicamente a importância da população afro-brasileira na história e cultura do
País (Ibid., p. 196).
Na década de 1990, segundo o autor, as instâncias oficiais alteram seus discursos e
práticas, já que as reivindicações dos movimentos negros buscam mais reafirmar a cidadania
do que o resgate histórico e cultural, o que demonstra a mudança em relação as políticas
raciais, que têm sido elaboradas em direção a uma espécie de comprometimento oficial para
com a população afro-brasileira.
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Durante a década de 1990, as influências exercidas no âmbito internacional pela ONU,
UNESCO e outros organismos, a atualização da discussão sobre a defesa de patrimônio
cultural, dos valores da diversidade, a força do multiculturalismo na definição de uma política
oficial na qual as escolas reconheçam a pluralidade, como no caso dos PCNs, demonstram
também um conjunto de pressões que o Estado sofreu na direção da adoção de políticas
comprometidas com a população negra.
Esse é um movimento que vem na esteira de uma solução multicultural como resposta
ao desgaste da ideia de identidade nacional que vinha em curso. Guimarães (2002) nos lembra
que a ideia de identidade nacional entrou em crise nos anos 1980 e que esta crise está
expressa, por exemplo, no surgimento de movimentos de reafricanização dos costumes negros
no Brasil, e no movimento de reetnização de povos indígenas. Nas palavras do autor,
O branco de classe média busca sua segunda nacionalidade na Europa, nos
Estados Unidos ou no Japão – ou cria uma xenofobia regional racializada; o
negro constrói uma África imaginária para traçar a sua ascendência ou busca
os Estados Unidos como Meca afro-americana; os índios recriam a sua tribo
de origem. Ainda que tais movimentos centrípetos (de reagrupar-se em torno
de um dos pólos) não sejam movimentos de massa, ou seja, movimentos
populares, eles são, entretanto, movimentos muito bem vestidos de ideologia
e expressos, com crescente aceitação, pela intelectualidade brasileira e
internacional, que tendem a ver o país como uma nação multirracial, em vez
de nação mestiça. (Ibid., p. 124)

O Programa Nacional dos Direitos humanos (PNDH), de 1996, sinalizava para a
necessidade de políticas públicas afirmativas no âmbito da Educação. Na seção sobre
educação, o programa indicava entre suas metas: “desenvolver ações afirmativas para o
acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de
ponta (...) formular políticas compensatórias que promovam social e economicamente a
comunidade negra (...) e apoiar as ações da iniciativa privada que realizem discriminação
positiva”.
Foi também nesta década que o Presidente da República instituiu o Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI) para Valorização da População Negra (BRASIL, 1998) que, entre suas
ações, mantinha um grupo temático para discutir especificamente a educação. A criação de
mecanismos que facilitassem o ingresso de afrodescendentes nas universidades públicas, ou
em programas de ensino profissionalizante, era uma preocupação presente nas propostas do
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GTI. Entre as atividades desenvolvidas pelo Grupo Temático de Educação do GTI esteve a
participação na avaliação dos Parâmetros Curriculares Nacionais15.
Uma das importantes contribuições do GTI à educação foi a publicação do Manual
“Superando o Racismo na Escola”, em 1999, que, na verdade, pode ser considerado como um
texto que veio subsidiar os caminhos abertos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, contra
os preconceitos e os comportamentos discriminatórios que prejudicam a construção de uma
sociedade plural, democrática e igualitária (MUNANGA, 2005).
A promulgação da Lei 10.639 e a elaboração das DCNERER é parte do compromisso
da adoção de políticas afirmativas pelo Governo brasileiro, acordado no contexto da III
Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância
Correlata, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001. Com esta conferência, o debate
público envolveu, tanto órgãos governamentais quanto não-governamentais, interessados em
elaborar propostas de superação dos problemas oriundos do racismo e de seus derivados. Com
o término da Conferência, de posse da Declaração e do Programa de Ação, a sociedade civil
organizada passou a monitorar e exigir que as medidas reparatórias fossem implementadas. O
plano de ação de Durban expressa o caráter imperioso de que os Estados promovam a plena e
exata inclusão da história e da contribuição dos africanos e afrodescendentes em suas
histórias, além de prover várias ações que instam os Estados à adoção de políticas públicas,
nas diversas áreas voltadas para a promoção social dos afrodescendentes.
O Estatuto da Igualdade Racial, a criação do Ministério da Igualdade Racial, as
conferências da igualdade racial, são também resultados da Conferência de Durban e dos
compromissos assumidos pelo então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. Os
debates que se seguiram mostraram que o Brasil estava disposto a criar mecanismos de
erradicação de todas as formas de preconceito, aprovando uma legislação sem precedentes na
história nacional, da qual a Lei 10.639 e as DCNERER são partes.

1.2 Contexto da Produção do Texto da Política do Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana
Segundo Ball (2006), toda política é uma intervenção textual em uma prática
carregada de possibilidades e limitações, assim, para ele:
15

Silva (2012) faz um apanhado das ações do GTI e demonstra que as ações do Grupo influenciaram também a
produção de programas educativos para a TV Escola do MEC e conseguiu inserir o enfoque racial no processo
de reavaliação e revisão dos conteúdos dos livros da Política Nacional do Livro Didático.
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[...] policies are, pre-eminently, statements about practice - the way things
could or should be – which rest upon, derive from, statements about the
world - about the way things are. They are intended to bring about idealised
solutions to diagnosed problems. Policies embody claims to speak with
authority, they legitimate and initiate practices in the world, and they
privilege certain visions and interests. They are power/knowledge
configurations par excellence.16 (BALL, 2006, p. 26).

Desde o início da construção do “texto” da política até a leitura desta (no contexto da
prática) pelos agentes, essas questões se relacionam. De acordo com o autor,
[...] policies as representations which are encoded in complex ways (via
struggles, compromises, authoritative public interpretations and
reinterpretations) and decoded in complex ways (via actor’s interpretations
and meanings in relation to their history, experiences, skills, resources and
context).17 (Idem, p. 44)

Desse modo, os autores da política não podem controlar os significados dos textos que
produzem. Os textos das políticas não estão necessariamente claros ou fechados por completo.
Os textos são o produto de acordos em várias fases/estágios, o que aponta que há negociação e
acaso dentro do processo de formulação da política. As políticas são tipicamente produtos de
múltiplas influências circunscritas na ordem do dia, mas sem perder de vista que apenas certas
influências e certas ordens do dia são admitidas como legitimas (Ibidem, p. 44-45).
Ball (2006) assinala que políticas trocam e mudam seu significado nas arenas; as
representações mudam, os intérpretes fundamentais (ministérios, secretarias, conselhos)
mudam. Para o autor, políticas têm o próprio impulso dentro do Estado, uma vez que
propósitos são retrabalhados, intenções são reorientadas com o passar do tempo, o que faz
com que problemas diferentes sejam enfrentados com o passar do tempo. Por fim, políticas
são representadas diferentemente por atores com interesses diferentes.
Isso é evidente no caso do EHCAA. Ele parte de uma consideração inicial formada
pela influência dos movimentos negros e suas práticas educacionais, na formação da Lei
10.639, ganha uma leitura mais ampliada com a elaboração das DCNERER e, posteriormente,

16 Em minha tradução: [...] políticas são, por excelência, declarações sobre a prática - a forma como as coisas
poderiam ou deveriam ser - derivam de declarações sobre o mundo e sobre a maneira como as coisas são. Elas
são destinadas a trazer soluções idealizadas para os problemas diagnosticados. Políticas incorporam
reivindicações para falar com autoridade, e estabelecer práticas legítimas, e privilegiam certas visões e
interesses. São configurações de poder/conhecimento por excelência.
17 Em minha tradução: [...] políticas são representações codificadas de modos complexos (por lutas, acordos,
interpretações públicas autorizadas e reinterpretações) e decodificadas de modos também complexos (pelas
interpretações dos atores e os significados em relação à história deles/delas, experiências, habilidades, recursos e
contexto)
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recebe interpretações diferenciadas nos estados e municípios, como no exemplo dos COCs no
Acre, além de receber múltiplas traduções e interpretações por parte dos agentes no âmbito
dos cotidianos escolares.
Em outra obra, Ball et al. (2012) afirmam que as políticas raramente dizem
exatamente o que fazer, elas raramente ditam ou determinam a prática, mas algumas, mais do
que outras, possuem uma gama estreita de respostas. Os autores defendem que não se pode
prever como os textos serão tratados em todos os casos e em todos os ambientes, ou qual será
seu efeito imediato, ou qual espaço de manobra encontrarão. Não haverá uniformidade
absoluta através das diferentes configurações disponíveis nas escolas. As soluções para os
problemas colocados pelos textos das políticas serão localizadas e demonstram ser respostas
"criativas", feitas pelos agentes nas escolas. Assim, a encenação por parte dos professores de
textos de políticas conta com muitos fatores, como o compromisso pessoal, a compreensão do
texto, a capacidade, os recursos, as limitações práticas, a cooperação e a compatibilidade com
outras políticas.
Alguns textos de políticas, segundo os autores, oferecem possibilidades limitadas de
interpretação, isto é, eles são “readerly”, são para serem lidos e cumpridos. Outros textos
permitem leituras mais ativas, são “writerly”, e podem ser retrabalhados, implicando uma
realização/encenação ou até uma coprodução do texto.
Os textos analisados neste capítulo possuem as duas características. A Lei 10.639, por
exemplo, é muito clara e, como toda Lei, é para ser cumprida. A DCNERER é mais aberta e
flexível, pois aponta a possibilidade de diálogo com militantes dos movimentos negros, redes
de cooperação entre os sistemas e a participação direta dos agentes escolares na construção de
propostas de combate ao racismo e de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
Os COCs manifestam características dos dois tipos de textos. São mais fechados e altamente
descritivos em relação a matriz curricular principal, o que visa fazer dos agentes escolares
meros consumidores do texto, estabelecendo o “cumprimento” como algo fundamental. Em
relação aos conteúdos do EHCAA os documentos curriculares acrianos são flexíveis e
apontam descrições gerais.

1.2.1 O Texto da Lei 10.639
A Lei 10.639 torna obrigatório, desde 2003, o “Ensino de História e Cultura AfroBrasileira” nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de todo o país. Esta lei estabelece
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conteúdos pertinentes às disciplinas História do Brasil, Educação Artística, Literatura,
incluindo em seus eixos temáticos o estudo da história da África e dos africanos, como
também a cultura negra brasileira e o papel do negro na formação da sociedade brasileira,
pensados como um resgate da contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política.
A inserção dos artigos na LDB visava configurá-la no âmbito mais amplo e superar a
discussão de que seria uma legislação específica voltada para a população negra. Modificouse, então, o texto da LDB, que passou a ter a seguinte redação nos artigos alterados pela Lei18:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
§ 3o (VETADO)"
Art. 79-A. (VETADO)
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia
Nacional da Consciência Negra’.

O processo de disputa e de debates em torno da educação das relações étnico-raciais,
que levou à promulgação da Lei 10.639, vinha sendo articulada desde muito antes da
promulgação da citada lei. Vários parlamentares, que defendiam diretamente os interesses dos
movimentos negros, já haviam se pronunciado ou proposto algo no sentido da garantia das
bandeiras de lutas educacionais do movimento negro, desfraldadas desde o final da década de
1970. Existem alguns casos de projetos de leis, apresentados ao Congresso Nacional, que
representaram esta articulação em diversos momentos, além dos inúmeros municípios e
estados brasileiros que sancionaram leis que tratavam do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana (GATINHO, 2008).
Na totalidade de leis aprovadas, a preocupação com a formação de professores aptos a
trabalharem com o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana é central,
acompanhada de preocupações com o material didático e o apoio financeiro a programas e

18

Em 2008 este artigo foi alterado novamente por conta da Lei 11.645/2008 que modificou a Lei 10.639/2003 e
modificou a ementa da Lei, passando a incluir a história indígena, tornando-se “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena”.
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projetos específicos com a temática. Os estados da Bahia, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro,
os municípios de Belém, Belo Horizonte, entre outros, seguiram esse encaminhamento e
aprovaram, em suas constituições e leis orgânicas, enunciados que tratavam destas
preocupações. O “estudo da raça negra” se tornou obrigatório nos Municípios de Porto
Alegre, Aracaju, Belém e no Distrito Federal (SILVA JR, 1998).
Uma questão, pertinente a este histórico, foi a existência de diferentes interpretações
dadas ao lugar do debate sobre o EHCAA nas escolas. Na maioria das legislações municipais
e estaduais os conteúdos relativos ao EHCAA foram apresentados de forma interdisciplinar,
como obrigatórios a todo o currículo escolar. Por mais que não tenha havido consenso de que
esta fosse a forma mais adequada para a inclusão do tema, a interdisciplinaridade é um fato
marcante na maioria destas leis e reformas curriculares, marcando uma postura de trabalhar os
conteúdos obrigatórios do estudo da raça negra nas diferentes áreas e disciplinas. Em parcela
menor estiveram Leis que definiram o EHCAA como circunscrito aos conteúdos da disciplina
História.
A Lei 10.639 define o trabalho do EHCAA com mais precisão em disciplinas
específicas como História, Literatura (Língua Portuguesa) e Artes, que versariam sobre esses
conteúdos. A definição sobre todo o currículo escolar traduz a ideia de que qualquer conteúdo
que faça referência a “história afro-brasileira” deve ser visto como uma possibilidade de se
reeducar as relações étnico-raciais e conferir mais importância ao lugar do negro na formação
nacional. O texto também fez referência direta ao fato de que a História da África deve ser
relacionada diretamente a História e Cultura Afro-Brasileira, como uma parte e não como um
campo específico, tal como os africanistas demandam. A definição do vinte de novembro
como uma data a ser incluída nos calendários escolares foi o estopim para o entendimento,
por parte das escolas, de que as ações poderiam ser localizadas temporalmente no mês de
novembro, acompanhando os debates e reflexões sobre a consciência negra.
A Lei 10.639, além de assegurar como obrigatório o EHCAA, veio superar o
consenso, fabricado na década de 1990, em torno do debate sobre “pluralidade cultural” nas
escolas brasileiras, trazido pelos PCNs19. No texto do documento, a discussão sobre a história
afro-brasileira, ou temas relativos a “raça” e a “etnia”, relacionam-se à “igualdade, respeito e
tolerância à diferença”. De forma vaga, ao apontar o trabalho com um tema transversal que

19

Nos objetivos gerais dos PCNs para o ensino fundamental, são previstos o desenvolvimento de algumas
capacidades, como: “desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem
discriminação; valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da diversidade cultural”.
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perpassaria o conjunto de disciplinas, a “pluralidade cultural” seria trabalhada nas diferentes
disciplinas, assim que o conteúdo trabalhado permitisse as relações e conexões.
Silva (2012), por exemplo, relata que os PCNs, ao tratar as questões relativas à
diversidade cultural como temas transversais, não conseguiriam fazer face aos sérios
problemas de racismo e às discriminações sofridas por pessoas negras nas escolas e na
sociedade brasileira. Diante disso, era preciso uma alteração mais expressiva na política
educacional brasileira, tendo como alvo, então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996). Neste contexto, em que a temática era vista como
sufocada pela dinâmica proposta pelos PCNS, se fazia necessário uma Lei que obrigasse o
ensino específico da temática “história e cultura afro-brasileira”.
A Lei de obrigatoriedade da presença da história e cultura afro-brasileira no currículo
escolar veio acompanhada de dois vetos da Presidência da República. Os vetos contrariaram
os interesses dos movimentos negros, neste processo de condução das políticas que tratam da
questão racial relacionadas à educação, mas adequavam a Lei às normas institucionais de
organização do currículo e da formação de professores no Brasil. Um dos artigos vetados
tratava da vinculação compulsória de carga horária ao EHCAA e o outro versava sobre a
formação de professores.
O primeiro deles pretendia estabelecer dez por cento de dedicação exclusiva para os
conteúdos do EHCAA no Ensino Médio. A argumentação contrária a aprovação deste artigo
foi a de que ele não atendia os preceitos da legislação nacional sobre a fixação dos currículos
mínimos da base comum nacional, que garantem o esquema flexível de operação do currículo
nacional. Investia, portanto, contra um dos princípios mais caros à reforma curricular, que era
a garantia do princípio de flexibilidade curricular.
O outro artigo vetado estabelecia a obrigatoriedade da participação dos movimentos
negros no processo de capacitação e formação dos professores. O veto foi justificado por
conter matéria estranha ao objeto da LDB de 1996, uma vez que ai não são encontradas
referências legais a formação de professores, sendo estas disciplinadas por Diretrizes
Curriculares específicas.

1.2.2 O Texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais - DCNERER
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O tema da diversidade étnico-racial recebeu sua necessária regulação por parte do
Conselho Nacional de Educação (CNE)20, de onde emanou diretrizes específicas, o que
significou que o Governo Brasileiro acrescentou, a sua política curricular, uma proposta de
diretrizes para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana.
A Resolução CNE/CP nº 01/2004, do dia 17 de Junho de 2014 (CNE, 2004b), é a
norma que institui as DCNERER, direcionando suas prescrições aos diferentes níveis e
modalidades da educação brasileira, bem como aos cursos de formação de professores.
Analisarei nesta seção o texto do Parecer, uma vez que os nove artigos da Resolução
reproduzem os mesmos princípios, conceitos e estratégias de ação definidos no Parecer (CNE,
2004a).
As Diretrizes foram publicadas em 2004 (CNE, 2004a) após aprovação pelo Conselho
Pleno do CNE. O processo, como um todo, contemplou a participação de variados grupos do
movimento negro na elaboração do Parecer, uns com maior, outros com menor influência. A
elaboração do documento buscou um clima democrático de participação dos atores, mesmo
com controvérsias em relação aos encaminhamentos propostos e aos objetivos realizados.
Segundo o Parecer 03/2004, diferentes sujeitos participaram da consulta para a elaboração do
texto, classificados da seguinte maneira:
[...] grupos do Movimento Negro, a militantes individualmente, aos
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, a professores que vêm
desenvolvendo trabalhos que abordam a questão racial, a pais de alunos,
enfim a cidadãos empenhados com a construção de uma sociedade justa,
independentemente de seu pertencimento racial. (Idem, p. 10)

Os militantes negros foram os principais protagonistas deste processo político, que
originou as Diretrizes Curriculares, atuando desde antes do processo que instituiu as
DCNERER, como analisado anteriormente, com a defesa de bandeiras de lutas curriculares,
como as que se referem ao ensino da história da África e dos afro-brasileiros. Isto conferiu
autoridade ao movimento como principal interessado, ou implicado, diretamente nas
Diretrizes. Pode-se considerar este trajeto histórico como um importante elemento de
amadurecimento de suas propostas, de aprofundamento teórico e político, que, correlacionado
a outras lutas travadas dentro do universo político-institucional, fizeram com que os
20

O Conselho Nacional de Educação manifestou encaminhamento contrário em relação à inclusão da história e
cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar em dois outros momentos (CNE, 1998) (CNE, 2002), antes
da institucionalização da Lei 10.639 e das DCNERER.
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movimentos negros tivessem uma importante contribuição na luta contra o racismo e a
manifestação do preconceito e da discriminação racial, levando-os, desta forma, a se
manifestarem diretamente na elaboração das Diretrizes (GATINHO, 2008).
A produção das DCNERER foi influenciada sobremaneira pelas práticas já
desenvolvidas pelos movimentos negros, consolidadas na produção intelectual dos
pesquisadores e militantes negros e nas ações em que a crítica à escola, de maneira geral, e ao
currículo, em sentido estrito, foram sendo elaboradas pelas mais diversas associações de
militantes negros que problematizam a escola. Assim, os movimentos negros participaram
ativamente do processo de elaboração das Diretrizes, atuando neste processo de duas formas.
Primeiro, diretamente, por ter indicado uma representante ao CNE que, dentro deste
Conselho, provocou o debate sobre questões étnico-raciais, até então pouco importantes na
pauta deste Colegiado, além de ter participado “ativamente” das consultas, dos eventos
promovidos e das discussões realizadas. Em segundo lugar, os movimentos negros
participaram de forma indireta, por conta de todo o histórico de apresentação de propostas
educacionais que buscavam a revisão do ensino da história do Brasil.
O texto do Parecer (CNE, 2004a) tem como ideia chave o conceito de “educação das
relações étnico-raciais”, vista como uma medida de ação afirmativa para a população negra,
propondo para os diversos níveis e modalidades de ensino uma formação para lidar com “as
tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações”. As intenções e os propósitos que
são apresentados no texto do Parecer vão no sentido da formação de um outro tipo de
sociedade, com a superação das desigualdades raciais entre brancos e negros nas escolas, e a
construção de uma nação democrática, em que brancos e negros tenham seus direitos
garantidos e suas identidades valorizadas.
O texto tem como discurso predominante o “combate ao racismo” e a “valorização da
identidade negra”, resultando na “reeducação das relações raciais” através do EHCAA. Estão
espalhados no texto, em diferentes trechos, a demanda da comunidade afro-brasileira por
“reconhecimento”, “valorização” e “afirmação de direitos” e é em torno desse tripé que o
documento

apresenta

suas

recomendações.

Assim,

o

“reconhecimento”

permite

“compreender, aceitar e enfrentar” que vivemos numa sociedade racista e exige que se
questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e
salientam estereótipos depreciativos.
A “afirmação de direitos” implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e
econômicos a todos, bem como a adoção de políticas educacionais específicas e de estratégias
pedagógicas de valorização da diversidade étnico-racial brasileira. São mais de vinte
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referências a garantia dos “direitos” da população negra em uma política educacional que, no
geral, está relacionada ao direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, ao direito às
histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além de ao direito de acesso às diferentes
fontes da cultura nacional a todos os brasileiros.
O Parecer, desde o seu início, configura o seu tema à demanda da população
afrodescendente, no sentido de recomendar políticas de ações afirmativas ou de reparações, e
do reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade desta população. Estas
políticas de reparações, voltadas para a educação dos negros, devem oferecer garantias a essa
população para o ingresso, a permanência e o sucesso na educação escolar, além da
valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. Segundo o Parecer, ações
afirmativas são “conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e
sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e
marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória” (Ibidem,
p. 12).
Desse modo, estas recomendações de valorização, de políticas de reparações e de
reconhecimento formarão um programa de ações afirmativas curriculares. O Parecer refere-se
a ideia de uma política curricular fundada em dimensões históricas, sociais e antropológicas
oriundas da realidade brasileira, buscando combater o racismo e as discriminações que
atingem particularmente os negros.

a) Combate ao racismo – Educação das relações étnico-raciais
O combate ao racismo é uma tarefa central que, no Parecer, se articula de diferentes
formas. O Parecer fala na construção de uma sociedade mais justa, igual, equânime que
combata o racismo e lute pelo fim da desigualdade social e racial, cuja escola desenvolva em
seu seio estratégias educacionais de combate ao racismo, como as indicadas abaixo.
Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o
objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo
fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra.
Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para
orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que
identifiquem as influências, a contribuição, a participação e a importância da
história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar
com as outras pessoas, notadamente as negras. Também farão parte de um
processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da escola,
da dívida social que têm em relação ao segmento negro da população,
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possibilitando uma tomada de posição explícita contra o racismo e a
discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes
níveis de ensino da educação brasileira. (Ibidem, p. 16-17)

Uma pedagogia de combate ao racismo é fundamental na educação das relações
étnico-raciais e, para isto, são consideradas meios privilegiados para a educação das relações
étnico-raciais as “experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes
circunstancias e realidades do povo negro, pensamento de raiz da cultura africana que
reproduzem valores, visões de mundo, raciocínios e pensamentos diferentes e tem por
objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros”.
As determinações de caráter normativo que o Parecer traz impõem aos sistemas de
ensino, e aos professores, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e
programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares, que eduquem para as relações
étnico-raciais, através do EHCAA. Os componentes curriculares devem dar conta da
“divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que
eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial” (Ibid., p. 10). Como
ressalta o documento, “não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz
europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade
cultural, racial, social e econômica brasileira” (Ibid., p. 17).
Às escolas cabe incluir, nos estudos e atividades, as contribuições histórico-culturais
dos povos africanos e afro-brasileiros, tendo clareza que este acréscimo provoca bem mais do
que a inclusão de novos conteúdos, como afirma o Parecer, pois “exige que se repensem
relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas
para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas” (Idem,
p. 17).
Os princípios definidos pelo Parecer são os seguintes: “consciência política e histórica
da diversidade”; “fortalecimento de identidades e de direitos”; “ações educativas de combate
ao racismo e a discriminações”. Estes princípios sintetizam o debate introdutório, que dá
conta da ideia de reparação, direitos e valorização comentados anteriormente (Ibid., p. 18-19).
Segundo o Parecer, o EHCAA, além de evitar distorções,
(...) envolverá articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de
experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes
circunstâncias e realidades do povo negro. É um meio privilegiado para a
educação das relações étnico-raciais e têm por objetivos o reconhecimento e
valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de
seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização das raízes
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africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas.
(Ibid., p. 20)

Os estudos, através dos conteúdos de ensino, de unidades programáticas e das
atividades em geral são explicados pela lembrança, no Parecer, de que as ações do EHCAA se
darão em “atividades curriculares ou não”, abrangendo os diferentes componentes
curriculares. O campo das “determinações” do Parecer sugere que as atividades de ensino e
aprendizagem se dão em diferentes espaços, nas vivências da escola ou nos conteúdos das
disciplinas. A ideia de diferentes espaços ou vivências é que fundamenta os “projetos”
interdisciplinares, vistos como uma alternativa para o EHCAA garantir seus objetivos, além
de que envolvem laboratórios, sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação,
quadra de esportes e outros ambientes escolares.
As “determinações” do Parecer das Diretrizes são divididas em cinco grupos: o
primeiro de caráter geral, como citado anteriormente, está relacionado à História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana. O segundo e terceiro grupos são direcionados ao campo da
disciplina História, divididos em História Afro-Brasileira e História da África. Por fim, o
quarto e quinto grupos são direcionados ao campo da cultura, sendo Cultura Afro-Brasileira e
Cultura Africana.

b) História e Cultura Afro-Brasileira
Quanto ao ensino de História Afro-brasileira, consigna-se que:
O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos,
iniciativas e organizações negras, incluindo a história de quilombos, a
começar pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm
contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades,
municípios, regiões (Exemplos: associações negras recreativas, culturais,
educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, irmandades religiosas,
grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a acontecimentos,
realizações próprios de cada região, localidade. (Ibidem, p. 21)

De maneira geral, as indicações dos conteúdos determinam a regionalização e a
relação com o local, o que são preocupações das determinações quanto aos diferentes campos.
Por um lado, assegura-se o princípio de flexibilidade curricular e de autonomia da escola21 na
definição de seus currículos, por outro lado, essa determinação se relaciona com a forte
21

A flexibilidade é uma marca das reformas curriculares atuais, sendo que flexibilidade e a descentralização de
ações devem ser sinônimas de responsabilidade compartilhada, em todos os níveis da educação brasileira.
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articulação da população negra com a história local, suas estratégias de resistência, etc. Esta
questão, vê-se, tem relação com as determinações relacionadas a história e cultura afrobrasileira que preveem o estudo da história das iniciativas e organizações negras, como os
quilombos e ou suas comunidades de remanescentes, irmandades religiosas, grupos dos
movimentos negros, ou demais associações negras recreativas, culturais e educativas. Além
da regionalização, há um calendário em que datas de lutas dos movimentos negros são
valorizadas, o que aprofunda uma marca que vem da Lei 10.639, com a obrigatoriedade da
inclusão do 20 de novembro no calendário escolar.
O ensino de cultura afro-brasileira destaca as manifestações e celebrações culturais
que evidenciam um jeito de ser, viver e pensar dos negros. Existe a valorização, no Parecer,
da oralidade, da corporeidade e da arte, como, por exemplo, da dança, como marcas da cultura
africana e do que se construiu como afro-brasileiro.
A História e Cultura Afro-Brasileira deve ser feita em torno de diferentes atividades
curriculares,
[...] com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus
descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica,
social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes
áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e
artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza Mahim, Aleijadinho, Padre
Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João Cândido, André Rebouças,
Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Antonieta de Barros,
Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton Santos,
Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique Antunes
Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra
Falcão dos Santos, entre outros). (Ibidem, p. 22)

Os nomes de 25 personagens negros que tiveram grande relevância na formação
econômica, social e cultural do Brasil são indicados, para que se faça o estudo da atuação
profissional, ou da criação tecnológica e artística desses, bem como da articulação das lutas
sociais do povo negro. Neste sentido, os projetos, de diferentes naturezas, devem dar conta de
visibilizar este campo de conhecimento “participação de negros” na formação nacional.

c) História e Cultura Africana
Quanto à História da África, consigna-se:
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Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia
da miséria e discriminações que atingem o continente, nos tópicos
pertinentes se fará articuladamente com a história dos afrodescendentes no
Brasil e serão abordados temas relativos: - ao papel dos anciãos e dos griots
como guardiãos [sic] da memória histórica; - à história da ancestralidade e
religiosidade africana; - aos núbios e aos egípcios, como civilizações que
contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da humanidade; - às
civilizações e organizações políticas pré-coloniais, como os reinos do Mali,
do Congo e do Zimbabwe; - ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos
escravizados; - ao papel dos europeus, dos asiáticos e também de africanos
no tráfico; - à ocupação colonial na perspectiva dos africanos; - às lutas pela
independência política dos países africanos; - às ações em prol da união
africana em nossos dias, bem como o papel da União Africana, para tanto; às relações entre as culturas e as histórias dos povos do continente africano e
os da diáspora; - à formação compulsória da diáspora, vida e existência
cultural e histórica dos africanos e seus descendentes fora da África; - à
diversidade da diáspora, hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia; - aos
acordos políticos, econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e
outros países da diáspora. (Ibid., p.21-22)

Segundo Oliva (2009), foi a primeira vez que um documento curricular no Brasil fazia
a descrição pontual de objetos e temas que deveriam ser tratados na abordagem da história
africana nas salas de aulas brasileiras. O trabalho deste autor também reserva criticas a
perspectiva adotada, a qual vincula o estudo da história africana ao estudo da história dos
afrodescendentes. Para o autor, o estudo da história da África deve ser considerado em uma
abordagem acerca da trajetória histórica do continente, em seu próprio eixo espaço-temporal.
Sobre cultura africana, escreve-se:
O ensino de Cultura Africana abrangerá: - as contribuições do Egito para a
ciência e filosofia ocidentais; - as universidades africanas Tambkotu, Gao,
Djene que floresciam no século XVI; - as tecnologias de agricultura, de
beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos
escravizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas,
literatura, música, dança, teatro) política, na atualidade. (CNE, 2004a, p. 22)

Para Oliva (2009), a separação das prescrições entre história e cultura africana faz
parecer que são forças antagônicas e não relacionáveis em um mesmo título, além de que se
reforça a tendência de deixar escapar o foco do continente africano para colocá-lo sobre os
afrodescendentes. A afirmação do autor é a de que estes são assuntos indissociáveis, seja pela
sua clara perspectiva temporal ou pela sua natureza temática.
A articulação de nomes de personalidades para divulgação e estudo de costumes e da
cultura local, além de episódios significativos na história, marca também as determinações
relacionadas a história e cultura africana.
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O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios,
inclusive a realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano
letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de
seus descendentes na diáspora, em episódios da história mundial, na
construção econômica, social e cultural das nações do continente africano e
da diáspora, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do
conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de
luta social (entre outros: rainha Nzinga, Toussaint-Louverture, Martin Luther
King, Malcom X, Marcus Garvey, Aimée Cesaire, Léopold Senghor,
Mariama Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson
Mandela, Aminata Traoré, Christiane Taubira). (CNE, 2004a, p.22-23)

A preocupação com o tratamento positivo dessas histórias e culturas, afro-brasileira e
africana, foi objeto de atenção do legislador, pois sua atuação empenhou-se em torno da
divulgação de nomes, memórias, episódios, perspectivas e pontos de vista dos negros. O
Parecer não é claro em torno dos processos cognitivos e do sentido estrito do ensino de fatos,
datas, conceitos, atitudes e valores, e de como relacionar e integrar isso aos demais conteúdos
previstos para o ensino fundamental.
Em torno de uma metáfora sobre “educação das relações étnico-raciais” se misturam
as experiências, os fatos, os acontecimentos, as situações, os dados, fenômenos concretos e
singulares da história do povo negro, tanto na África quanto no Brasil. A relação entre as duas
ações, de um lado ensinar EHCAA e do outro educar as relações étnico-raciais, visa não
permitir que os conteúdos ensinados pelo EHCAA se transformem em conhecimentos
estritamente mecânicos, não articuláveis para se compreender a maioria das informações e
problemas que surgem na vida cotidiana em torno das relações raciais.

d) Condições para a Implementação da Política
O texto da política também fala das condições ideais sugeridas para o trabalho escolar
com base nas DCNERER. As condições gerais se resumem a “condições materiais das
escolas” e a “formação de professores”, que são indispensáveis para a reeducação das relações
étnico-raciais. Entre as condições estão as de que, para um trabalho eficiente com as
DCNERER, as escolas devem possuir ou organizar o registro da história não contada dos
negros brasileiros através da organização de centros de documentação, bibliotecas,
midiatecas, museus, exposições em que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e
viver dos diferentes grupos étnico-raciais brasileiros, particularmente dos afrodescendentes
(CNE, 2004a).
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É uma importante condição para que o trabalho se desenvolva, segundo o Parecer, a
exigência de professores qualificados para o “ensino das diferentes áreas de conhecimentos
com formação para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações,
sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnicoraciais”, no sentido de que estes venham a relacionar-se com respeito, sendo “capazes de
corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito e discriminação” (CNE,
2004a, p. 10-11).
Outra condição é a exigência de articulação entre os sistemas de ensino, os
estabelecimentos de ensino superior, os centros de pesquisa, os Núcleos de Estudos AfroBrasileiros, as escolas, as comunidades e os movimentos sociais, visando à formação de
professores e a realização de projetos para a diversidade étnico-racial. É a ideia de “trabalho
conjunto, de articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos
sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnicoraciais não se limitam à escola” (CNE, 2004a, p. 13).
Há a recomendação explícita, no Parecer, de que se estabeleça o diálogo com os
movimentos negros presentes nas diferentes regiões e estados, isto é, que se abra canais de
comunicação para incluir, nas vivências promovidas pela escola, inclusive nos conteúdos das
disciplinas, as temáticas em questão. Neste ponto são feitas inúmeras referências para
justificar a importância do diálogo com o movimento negro. A primeira está no papel
desempenhado pelos movimentos negros na defesa da raça, da cultura e do padrão estético
negro, ou seja, na revisão do imaginário étnico-racial brasileiro que valoriza a brancura e as
raízes europeias de sua cultura.
Outra justificativa diz respeito a identificação racial como identificação política. O
Parecer afirma que esta questão foi ressignificada pelo movimento negro que, em várias
situações, utiliza o termo raça com um sentido político e de valorização do legado deixado
pelos africanos. O Parecer entende por “raça” a construção social forjada nas tensas relações
entre brancos e negros, e utilizada com frequência para informar como determinadas
características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e
até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos na sociedade brasileira.
Existe um ponto caro ao Parecer, que estabelece um discurso dominante, que é ao
questão das escolas e práticas de professores serem acompanhadas pelos movimentos negros.
O currículo proposto pelas entidades negras, desde a década de 1970, era executado em
algumas escolas ligadas a essas entidades e era, em geral, carregado pelo universo simbólico
da cultura negra materializada nas religiões afro-brasileiras, nos grupos carnavalescos etc. Os
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militantes negros que participaram da elaboração do Parecer foram, na sua maioria, ligados a
experiências “exitosas” de escolas com este tipo de currículo e que desenvolviam atividades
isoladas sobre o EHCAA.
Neste ponto existe algo positivo, que é o fato de que essas práticas orientaram a
formação da política, no entanto, esta perspectiva cria a ideia do que se pode chamar de
práticas pedagógicas mais acertadas ou mais condizentes com a política. Isso leva a uma
constante comparação das experiências sobre o EHCAA e cria, indubitavelmente, a ideia de
contextos favoráveis a realização da política.
O postulado desses contextos favoráveis sugere que o texto das DCNERER foi escrito
e produzido em relação as melhores escolas, as que detinham as melhores práticas, as que
tinham experiências com as melhores práticas antirracistas. Tudo isso leva à compreensão de
que existam práticas ilegítimas sobre o EHCAA, ou, então, formas de realização
inapropriadas. Forma-se, portanto, uma hierarquia das práticas, o que, naturalmente, conduziu
a avaliação das práticas escolares desenvolvidas nessa primeira década de análise sobre a
implementação da Lei.

1.2.3 O Texto das Orientações Curriculares do Estado do Acre - contexto local da produção
de Texto
A adequação das orientações curriculares do Acre às prescrições da política da Lei
10.639 teve dois campos de atuação, entre os anos de 2009 e 2011. O primeiro foi no âmbito
dos Conselhos estadual e municipal de educação, do estado do Acre e do município de Rio
Branco, que, no ano de 2009, aprovaram resoluções e pareceres, dentro de suas prerrogativas,
sobre a educação das relações étnico-raciais, em acordo com o Parecer e a Resolução do
Conselho Nacional de Educação.
Em geral, estes primeiros documentos acrianos são a reprodução dos documentos
nacionais e recontextualizam localmente as determinações, além de acrescentarem aos
processos de fiscalização escolar o cumprimento de referidas determinações.
O segundo campo é o estabelecimento dos COCs, aos quais reservarei mais atenção
pela sua importância como artefato discursivo nas práticas dos agentes escolares. O processo
de recontextualização que aconteceu no Acre foi uma seleção e simplificação da Lei 10.639 e
de suas Diretrizes. Os COCs posicionaram e condensaram, numa sessão intitulada “lugar da
história e cultura afro-brasileira”, as determinações da Lei.
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A dinâmica de transformação ou reposicionamento é comum a políticas como essa, na
medida em que se tornam ativas no processo pedagógico. É o que, na teoria de Bernstein
(1996), compreende-se como o “contexto recontextualizador”, o qual ocorre quando um texto
é apropriado por agentes recontextualizadores, atuando em posições centrais desse campo,
fazendo com que esse texto sofra uma transformação antes de sua relocação. Ainda para
Bernstein (Ibidem), o texto sofre dois tipos de transformações, sendo que a primeira é a
transformação dentro do campo recontextualizador, o que entendo como o processo que
ocorre entre a Lei 10.639 e os COCs. A segunda transformação é a que os agentes escolares
realizam quando o texto se torna ativo no processo de reprodução escolar, o que será objeto de
discussão mais adiante.
Seguindo a lógica nacional, os estados, ao longo da primeira década dos anos 2000,
passaram a estabelecer seus referenciais locais, uns com maior nível de detalhamento, outros
seguindo apenas a definição de competências e habilidades gerais.
No Acre, a reforma curricular assumiu a característica de definição de uma matriz
curricular de organização disciplinar e seriação anual, com alto grau de especificação sobre o
que se deve aprender, ensinar, avaliar e da maneira que se deve ensinar. O nível de
intervenção e de determinação escolar sobre o currículo é alto, ordenando os conteúdos, a
metodologia, a avaliação e os espaços de organização e inovação da prática pedagógica.
A produção de documentos com orientações curriculares, no Acre, é do início dos
anos 2000, quando surge a primeira versão dos Referenciais Curriculares locais, muito
influenciados pela ação de formação dos PCNs. Os princípios que embasam a prática
pedagógica dos professores, segundo os documentos, eram desdobramentos de uma série de
formações, iniciadas ainda no final da década de 1990 com os “Parâmetros em Ação”22.
Em 2004, algumas metodologias foram apresentadas nos documentos, tais como, por
exemplo, a organização por eixos temáticos dos conteúdos, a articulação com os temas
transversais (Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho
e Consumo), propostos naquele momento pelos PCNs, e os trabalhos interdisciplinares. Este
documento nomeia de ‘trabalho interdisciplinar’ e ‘projetos didáticos’ o que se pode entender
por “projetos interdisciplinares”, o que viria a ser uma marca constante nos documentos
curriculares locais. A articulação entre os temas transversais e os projetos didáticos é
apresentada como uma concepção metodológica, que buscava ressignificar os conteúdos

22 Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado - Parâmetros em Ação
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escolares, apostando que os projetos fossem uma das formas de garantir esse movimento,
dando relevância às questões dos temas transversais.
Na versão de 2004, o domínio conceitual foi mais explorado na formatação dos
cadernos, além de que já indicavam a concepção pedagógica, o perfil do professor, o papel da
escola, entre outros. O perfil conteudista viria a ser superado por um modelo mais centrado
nas competências e habilidades, na revisão iniciada em 2009. Segundo os Técnicos da SEE, a
inversão metodológica entre as versões de 2004 e 2009 são claras. “É como se mudasse o foco
do professor para o aluno”, demonstrando que a ideia é a de que o conhecimento, agora, tem
um peso prático de utilização e aplicação em situações reais dos alunos.
Os COCs representam um mecanismo de intervenção burocrática e tecnocrática no
currículo, que ampliou a participação do Estado do Acre, ora coordenando a política de
formação continuada, que veio acoplada à adoção dos Cadernos, ora estabelecendo um forte
controle e supervisão sobre as práticas escolares, com a adoção de um eficiente sistema de
avaliação e de controle, feito pelos técnicos responsáveis pelo acompanhamento das escolas.
Eles têm como fim a ideia de melhorar a prática pedagógica das escolas, aparentemente, de
modo simples, através da dependência das escolas e dos professores às iniciativas da
administração.
Essas novas orientações e diretrizes, que têm sido estabelecidas pelos diferentes
governos para a educação brasileira, têm atingido diretamente o trabalho docente, tanto em
sua concepção quanto em seu desenvolvimento prático. Elas buscam definir tanto o conteúdo
do ensino, por meio das diretrizes, quanto a prática docente, mediante o controle dos níveis de
padronização do trabalho didático-metodológico. É um modelo que relega aos professores a
função de concretização de diretrizes metodológicas definidas externamente a sala de aula, as
quais são amplamente vigiadas e orientadas pelo papel dos técnicos supervisores da SEE. A
justificativa é a homogeneização da base educativa local, o que, para além da definição de
conteúdos e habilidades, ultrapassa os aspectos cognitivos e define também uma identidade
aos alunos. Essas matrizes curriculares são pensadas e institucionalizadas no intuito de
mostrar à sociedade o sistema que regula o processo de desenvolvimento progressivo do
conhecimento e da escolaridade. Servem, também, para garantir o interesse do Estado em
intervir no próprio processo de ensino, incidindo em seus conteúdos e em suas formas
pedagógicas, determinando consequências nos aspectos pessoais, intelectuais, afetivos, sociais
e morais da formação humana.
Ao delegar aos professores o papel de meros cumpridores do currículo oficial, o
Estado do Acre também foi seletivo em relação a participação destes na formação das
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orientações locais. Este processo é marcado pelo caráter antidemocrático pois não permitiu
uma discussão mais ampla sobre o que deveria contar como conhecimento no currículo local,
desvalorizando a participação dos professores e obscurecendo o processo de criação, quando
da elaboração da proposta. Segundo os Gestores da SEE o desenho básico do documento foi
elaborado pelos técnicos da Secretaria, que depois foi produzido pela empresa de consultoria
contratada.
Os relatos dos agentes escolares investigados indica que a proposta curricular foi
entregue pela empresa de consultoria contratada e foi colocada em análise por um grupo
pequeno de professores, em um intervalo de poucas horas de um encontro de formação, no
qual os mesmos foram chamados para a leitura e análise dos documentos, divididos por
disciplinas.
A definição da política de currículo foi concedida a uma empresa privada e é parte de
um processo muito comum no Estado do Acre, que é a efetivação de contratos com
assessorias especializadas para a elaboração de políticas educacionais locais. A empresa de
consultoria contratada vem atuando na formação continuada de professores e na concepção de
diferentes programas educacionais ao longo da primeira década do século XXI. Os COCs são
fruto de um desses contratos de trabalho, que estiveram em vigor entre os anos de 2008 e
2012.
Os COCs são uma coletânea23 de livros que orientam a ação dos professores e trazem
sugestões de metodologias, de propostas de trabalho, os conteúdos que devem ser ensinados a
cada ano, os objetivos que devem ser alcançados, dentre outras orientações. Constituem-se,
deste modo, uma referência no planejamento pedagógico das escolas acrianas, possuindo a
finalidade de apoiar as equipes escolares no processo de concretização do currículo.
A participação de empresas privadas na política educacional do Acre é ampla e
variada, havendo exemplos de desenvolvimento de programas, tal como o “Asas da
Florestania”24, programas de gestão do sistema de monitoramento e avaliação da educação
local25, além do estabelecimento de contratos de tempo específicos para executar serviços ou
fornecer apoio às autoridades e instituições locais ou, ainda, na prestação de serviços
educacionais, como é o caso dos COCs.
O trabalho das consultorias especializadas, além de grande e diversificado, é, em geral,
feito nos bastidores e de difícil acesso. O que veio a público e é o objeto de minha análise é a

23 Foram publicados 18 cadernos das diferentes disciplinas e para todas as etapas da educação básica.
24 Elaborado pela Fundação Roberto Marinho.
25 Elaborado por uma fundação privada ligada a Universidade Federal de Juiz de Fora.
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publicação dos documentos curriculares. Ademais, percebe-se os envolvimentos complexos e,
às vezes, surpreendentes entre o Estado e as empresas de consultoria, tal como com os
organismos multilaterais, as organizações não-governamentais, a imprensa etc. Organizações
do setor público estão posicionadas por vezes como clientes, por vezes como parceiros e, por
vezes, como concorrentes das organizações do setor privado. Os significados do papel do
Estado e do setor público estão sendo retrabalhados, os limites são deslocados e os
relacionamentos entre público e privado são reconstituídos (BALL, 2007).
A introdução de tecnologias políticas de reforma do setor público é marcada pela
adição das consultorias especializadas, num quadro discursivo de possibilidade e legitimidade
da transferência de responsabilidades públicas para empresas privadas. Neste ponto, o
currículo passou a ser considerado uma política mantida pelo setor público, mas repensado em
termos de suas condições de operação, inter-relações, modos de planejamento e, por último,
sujeito a concorrência pública entre empresas.
Os novos consultores do Estado fizeram circular uma “nova economia de ideias e
conceitos”, o que, por um lado, mostra a assunção de um novo discurso, legítimo e
qualificado (Idem). Por outro lado, isto mostra que o Estado do Acre entendia seus
professores e gestores como virtualmente falidos, desatualizados e despreparados para as
mudanças que viriam a ser colocadas em prática. Mostra, ainda, que essas agências estão
postas na disputa pelo controle sobre o que deve ser ensinado, ou seja, a disputa também está
no interior do setor de controle simbólico regulado pelo Estado. O que vimos, em uma ação
como essa, é a transferência para agentes privados da gerência do controle simbólico.
A participação de uma empresa de consultoria resultou na defesa de políticas e
conceitos teóricos. Um certo tipo de empreendedorismo de políticas, que vende ou defende
“técnicas corretas”, acertadas, o proselitismo e a aplicação de certas “soluções técnicas”. Os
COCs, por exemplo, trazem fragmentos discursivos de inúmeras correntes teóricas, incorpora
no mesmo documento demandas historicamente ligadas aos movimentos sociais por uma
educação democrática e inclusiva, ao mesmo tempo em que incorpora as orientações e
práticas concebidas por organismos multilaterais de financiamento. É um tipo de documento
marcado pelo hibridismo de concepções e influências.
Essas “soluções técnicas” são objeto de inúmeros elogios em matérias de jornais26 de
circulação nacional, além do reconhecimento de agências nacionais e internacionais através

26 São encontradas dezenas de reportagens que dão publicidade a esses programas e a seus criadores, falando, no
geral, dos efeitos positivos, principalmente relacionados as conquistas das metas nos índices nacionais.
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de inúmeras premiações e visitas oficiais de representantes de órgãos multilaterais de
financiamento que elogiam e reconhecem os esforços feitos.
Não posso deixar de considerar que, na primeira década dos anos 2000, em que foram
desenhadas, e postas em prática, várias das reformas educacionais no Acre, temos o
intercâmbio, o empréstimo e a aplicação de políticas, em alguns aspectos de “soluções”,
orientadas ou financiadas por agências multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento27. Penso que, para além de determinações específicas, o
mais importante é compreender o aspecto da circulação ou institucionalização dessas
influências sobre a reforma educativa local. Há a formação de uma estrutura discursiva na
qual as soluções são dadas como limitadas, como se não houvesse outro caminho que não
fosse o dado pelo enunciado. Esse processo indica que o currículo foi despolitizado na sua
formação. Foi entregue para uma empresa a responsabilidade de formatar o currículo e
selecionar o que conta como mais importante.

a) Lugar da História e Cultura Afro-Brasileira
As Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental de Artes, História e Língua
Portuguesa foram publicados em 2010 e tem estrutura similar, possuindo uma apresentação
comum a todos, uma introdução em que são apresentadas algumas discussões sobre o papel da
escola, os propósitos do ensino, os conteúdos e atividades de ensino, a avaliação. Nesta
introdução, as Orientações de Artes e História tem dois subitens a mais, apenas no sumário,
que são denominados “Breves Considerações Sobre os Temas Transversais ao Currículo” e
“O Lugar da História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Escolar”, que não constam no
sumário do documento de Língua Portuguesa, mas fazem parte do texto.
As diferenças estão nas referências curriculares que formam a segunda parte dos
documentos e que são indicadas de acordo com cada campo disciplinar. Os documentos
também possuem sugestões de materiais de apoio, além de bibliografia utilizada. Pelo fato dos
documentos das três disciplinas serem iguais na primeira parte, passo a tratá-los no singular,

27 Os recursos que financiaram a produção dos COCs são oriundos de um Programa denominado PRO-ACRE,
que é o programa de investimento dos recursos captados junto ao BIRD. Este programa tem ações em diferentes
políticas públicas de agricultura, meio ambiente, saúde e educação.
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tomando o COC de Língua Portuguesa como parâmetro. Quando houver exigência de
especificação assim o farei, para melhor compreensão28.
A indicação do trabalho transversal com os temas (ética, saúde, meio ambiente,
sexualidade e pluralidade cultural), ao modo do indicado nos PCNs, ganha destaque nas
orientações do documento, o qual afirma que a transversalidade pressupõe um tratamento
integrado das áreas curriculares relacionadas aos temas selecionados, fazendo com que esses
temas devam ser contemplados na concepção, nos objetivos, nos conteúdos e nas orientações
didáticas de cada uma delas. O documento alerta que a opção foi por não organizar
documentos específicos por temas, indicando que estes temas estão “transversalizados” no
quadro curricular das disciplinas afins.
Apesar do item “O lugar da História e Cultura Afro-Brasileira na educação escolar”
ser igual, na maioria dos Cadernos das diferentes disciplinas, encontrei duas variações. O item
difere dos demais no Caderno de História e Geografia, em que o texto aborda o debate sobre o
racismo, o que o torna um pouco maior que os demais. A natureza desses textos, por mais que
apresentem pequena variação de escrita, continua sendo a mesma pois foram produzidos pelo
mesmo modelo de contexto e tem os mesmos objetivos, o que os faz equivalentes
referencialmente.
Os COCs são objetivos e bem limitados no aprofundamento da discussão, quando se
trata de discutir o EHCAA. A primeira questão a ressaltar é que a orientação sobre o EHCAA
é feita para todas as disciplinas da matriz curricular acriana, o que, de alguma forma, responde
as indicações da Lei 10.639 e suas Diretrizes29.
O item “O lugar da História e Cultura Afro-Brasileira na educação escolar”, que está
presente na grande maioria dos cadernos de orientação curricular do Estado, contém quatro
parágrafos apenas. Os transcreverei aqui para melhor acompanhamento da análise. No
primeiro parágrafo, lê-se:
Desde 2003, a Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira nas escolas, o que representa uma importante
conquista, resultado da luta de professores, pesquisadores e militantes

28 Dois outros documentos formam, junto aos COCs, um tripé de sustentação da proposta curricular do Estado,
sendo eles os intitulados “Planejamento Escolar: compromisso com a aprendizagem” e o “Para organizar o
trabalho pedagógico”, publicados em 2009 e 2008, respectivamente.
29 O ensino de Literatura não recebe um bloco separado nos Cadernos de Língua Portuguesa do Ensino Médio,
por exemplo. Os elaboradores compartilham o entendimento de que a literatura não dispõe de um bloco
específico de conteúdos e objetivos porque a perspectiva é a de que isso aconteça a partir das situações de leitura
e produção de textos de diferentes gêneros literários, ou seja, articulado às práticas de leitura, o que acontece
desde o Ensino Fundamental.
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comprometidos com o justo tratamento dessa questão na educação escolar.
Para tanto, cabe à toda [sic] escola assegurar o estudo da história da África e
dos africanos, da opressão, resistência e luta dos negros no Brasil, das
influências dos negros na formação da sociedade brasileira do ponto de vista
cultural, social, econômico e político. (COC – LÍNGUA PORTUGUESA,
2010, p. 20)

O texto inicia-se citando a Lei 10.639, generalizando para a escola a tarefa de ensinar
o estudo da história da África e dos africanos, em seguida relacionado diretamente ao eixo de
explicação sobre resistência e lutas contra a opressão a que os negros estiveram envolvidos no
Brasil. Também relaciona o estudo ao tratamento das influências dos negros na formação da
sociedade brasileira.
A única referência à história da África é feita nesse parágrafo e segue a mesma
interpretação presente na Lei 10.639, que é a da relação da história da África com a história
afro-brasileira, em que as referências a África são parte de um roteiro de explicação sobre os
fluxos e origens da formação social brasileira. Os autores dos COCs institucionalizam uma
leitura sobre a temática que já é parte de uma tradução mais ampla, definida na legislação
nacional.
No segundo parágrafo, lê-se:
A perspectiva é a de garantir que os alunos aprendam sobre o processo
histórico que teve como característica a presença do negro no Brasil, sobre
as causas que determinaram – e determinam até hoje – as suas condições de
vida e trabalho, bem como a exclusão social de grande parte da população
negra em nosso país. E, por outro lado, garantir que os alunos aprendam
sobre a dimensão e riqueza da contribuição trazida pela cultura e pelo povo
africano para a formação da nossa identidade como brasileiros e para que
possam, acima de tudo, desenvolver atitudes positivas e não discriminatórias
em relação não apenas aos negros, mas a todas as pessoas, quaisquer que
sejam as suas características. (Ibidem, p. 20)

O documento cita a temática numa relação com o presente, e afirma sua pretensão de
assegurar que os alunos aprendam sobre o processo histórico de formação brasileira,
atentando para a presença do negro no Brasil, e as causas que determinam e determinaram as
suas condições de vida e trabalho, bem como a exclusão social de grande parte da população
negra em nosso país.
O sentido de valorização da contribuição cultural dos negros a identidade brasileira é
também utilizado para, nos mesmos moldes dos PCNs, se instalar uma cultura nas escolas de
respeito e de desenvolvimento de atitudes positivas e não discriminatórias. não somente
contra os negros mas também a todos que sejam discriminados.
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O texto dos COCs, de todas as disciplinas, sugere o trabalho com os projetos
interdisciplinares como alternativa valiosa para uma prática pedagógica de acordo com o
EHCAA. Fala das vantagens curriculares da referida abordagem para os docentes e da
maneira de abordar os conteúdos.
Segundo o que prevê a Lei 10.639, esses conteúdos deverão ser trabalhados,
de modo geral, em todo o currículo escolar, mas mais especificamente nas
áreas de Arte, Literatura e História. Quando a escola ainda não desenvolve
plenamente uma prática pedagógica nesse sentido, uma alternativa valiosa é
o planejamento de projetos interdisciplinares que favoreçam a abordagem
dos conteúdos a partir de perspectivas das diferentes áreas curriculares. O
trabalho coletivo necessário para planejar e realizar projetos integrados tem
sempre a vantagem de favorecer o avanço do conhecimento docente sobre os
temas e as possibilidades didáticas mais interessantes para abordá-los de
maneira adequada. (Ibidem, p. 20)

A discussão sobre projetos interdisciplinares não recebe. no texto dos COCs, uma
parte específica e está mais bem explicada no documento “Para organizar o trabalho
pedagógico”. Este é um tipo de orientação que foi publicada parcialmente em outros textos
destinados a professores, o que faz a indicação circular por inúmeros materiais.
No quarto parágrafo, comum a todos os cadernos menos os de História e Geografia,
vê-se o seguinte:
Uma escola inclusiva e comprometida com a formação de todos os alunos é
aquela capaz de comunicar as práticas culturais e os conhecimentos
historicamente produzidos que são tomados como conteúdo nas diferentes
áreas curriculares e, ao mesmo tempo, é capaz de instrumentalizá-los para
que desenvolvam valores éticos e atitudes necessárias a um convívio social
fraterno, pautado na aceitação da diferença, na justiça e no repúdio a
qualquer forma de discriminação. (Ibidem, p. 20)

A ideia de escola inclusiva é uma marca dos COCs, que mistura no mesmo conceito, o
de “inclusão”, questões sociais diferentes, como os preconceitos de ordem étnica e racial com
as tarefas da escola em incluir portadores de necessidades educativas especiais. É um conceito
com raízes profundas na apreensão dos professores sobre o debate do EHCAA. Nas escolas
analisadas, eles fazem a relação com a grande narrativa “inclusão de todos”, quando se
remetem as ações de suas escolas.
Os três próximos parágrafos que citarei estão presentes nos documentos de História e
Geografia. São os únicos que tratam da correlação do EHCAA com as lutas dos movimentos
negros, além de configurarem as ações dentro do conjunto de políticas afirmativas.
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O fato é que questões de História e cultura afro-brasileira e africana já se
encontravam implícitas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto nas
propostas de trabalho com História e Geografia, quanto com os Temas
Transversais, especialmente Pluralidade Cultural. Todavia, com a
promulgação da lei 10.639 o tema ganhou uma relevância ainda maior – a
legislação não só atende a um anseio antigo do movimento social negro no
Brasil em relação à educação, mas é resultado também de uma orientação
nacional de implementação de políticas de ação afirmativa. (COC História
2010, p. 20)

Discursivamente, o EHCAA é relacionado ao que já era feito com o trabalho nos
PCNs, especificamente quando se falava de “pluralidade cultural”. Essa explicação é potente,
pois possibilita aos agentes escolares a justificativa de seus trabalhos nessa outra forma, além
do apontamento de que não precisavam da Lei, visto que já realizavam o trabalho.
Os dois próximos parágrafos abordam o racismo e as discriminações:
Como sabemos, o racismo é resultado de um processo histórico e cultural.
Em nosso país, na sociedade colonial, havia uma clara subordinação dos
escravos negros a seus senhores portugueses e seus descendentes. Com o
passar do tempo, o negro passou a ser visto como inferior, não apenas
porque em geral desempenhava papéis subalternos na sociedade, mas por ser
considerado membro de uma etnia inferior. Na sociedade colonial
predominava, portanto, um forte sentimento de discriminação étnica, um
sentimento que infelizmente criou raízes e ainda é um traço marcante da
sociedade brasileira atual.
As possibilidades de superação do racismo pressupõem conhecer e
considerar a História dos afrodescendentes no Brasil, identificando não só as
situações de exploração e exclusão desse grupo social, mas também as
formas de resistência encontradas pelo negro brasileiro. Em outras palavras,
é necessário compreender que, em nosso país, o negro frequentemente foi
reduzido à condição de vítima, sujeito a diversas formas de violência, mas
que foi também um agente importante no processo de sua própria
emancipação social. Além disso, é preciso reconhecer e valorizar elementos
culturais (práticas, crenças, artefatos, saberes etc.) que definem a identidade
afro-brasileira – elementos que, diga-se de passagem, em muitos contextos
ainda são tratados de forma estereotipada e preconceituosa. (Ibidem, p. 20)

O texto busca trazer uma explicação sobre o racismo e não nomeia como
“discriminação racial” a discriminação sofrida por negros, decorrente do processo de
formação histórico e cultural que forma a sociedade brasileira. A negativa da raça é,
aparentemente, um recurso a explicação de que o racismo é reduzido a uma ideologia racista
fincada na consciência da sociedade brasileira.
O texto fala, no parágrafo seguinte, de superação do racismo, acreditando

que

“conhecer”, “considerar” e “valorizar” a história e os elementos culturais (práticas, crenças,
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artefatos, saberes) dos afrodescendentes no Brasil são suficientes para definir uma identidade
afro-brasileira, calcada na ideia de “resistência” e de “emancipação social”. Não é feito, no
texto, um debate especifico sobre cada um desses conceitos que, pelas suas diferenças,
carregam conotações distintas. Assim, na tradução feita pelos COCs dos ditames da Lei
10.639 mistura-se tudo no mesmo enredo.
A noção de racismo fica vaga, e não se estabelece qual o papel da raça num complexo
sistema social de dominação, fundamentado étnica ou “racialmente”, e em que suas
desigualdades são raciais e não étnicas. É evidente o receio, por parte do documento, de
nomear a “raça”, o que, penso, seja significativo para a reprodução do racismo, visto que as
representações mentais socialmente compartilhadas, e negativamente orientadas acerca da
raça negra, não são exploradas. Como sugere Van Dijk (2012a), esse é essencialmente o modo
como o racismo é “aprendido” na sociedade, através de representações mentais que são
tipicamente expressas, formuladas, defendidas e legitimadas no discurso e que, assim, podem
ser reproduzidas e compartilhadas facilmente, sem maiores problematizações.
O COC de História é o único que aborda, em diferentes anos (séries finais do ensino
fundamental), conteúdos que tenham relação com o EHCAA, tais como os relacionados a
“conquista e ocupação do continente americano”; “uso, apropriação e exploração das terras no
Brasil”; “relações de trabalho e uso de mão-de-obra escrava na exploração econômica do
Brasil Colônia”; “processo de organização produtiva das sociedades em diferentes tempos e
espaços”, sendo este último o momento em que se fala do continente africano, basicamente
relacionado a sua história antiga.
Nesse documento, entre os objetivos compreendidos para o oitavo ano, há duas
competências em relação direta com o debate do EHCAA, que são a “formação da identidade
nacional” e a “identificação de preconceito contra indígenas e afro-descendentes”. No nono
ano o debate sobre “conquista de direitos civis e luta em prol da cidadania” posiciona as ações
de racismo na sociedade, relacionando-o à violação dos direitos humanos. É no nono ano,
também, que está presente uma referência direta a história da África contemporânea, quando
dentro da “contextualização dos principais conflitos da história contemporânea” se propõe
uma reflexão sobre a descolonização de países africanos.
Neste capítulo, tentei traçar um panorama do quadro de influências e dos textos que
formaram a Lei 10.639, chegando até a interpretação feita pelo currículo do Acre na adoção
dessas prescrições. A Lei 10.639 foi o marco que inicia as recomendações do EHCAA, mas é
nas DCNERER que a política tem seu corpo conceitual desenhado, seus limites estabelecidos
e as ordenações sobre como interpretá-la. As DCNERER traduziram o que a Lei 10.639
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estabeleceu como obrigatório para o currículo escolar e incorporaram sentidos para a
temática. Inseriu-se a história africana na ementa das diretrizes e definiu-se o sentido da
política ao se estabelecer a ideia de “educação das relações étnico-raciais”. Os COCs, por sua
vez, fizeram a ressignificação disso, e também estabeleceram um sentido para a política.
Entre esses documentos citados, os COCs são os que fazem mais sentido para os
professores investigados, uma vez que trabalham com boa parte de suas recomendações e foi
a partir deles que se decodificou e apresentou para os professores o que eles deveriam fazer
quando se tratasse do tema. As DCNERER são desconhecidas dos professores, restando à Lei
10.639 apenas as referências memorialísticas nos discursos dos agentes.

71

2 CONTEXTO SITUADO – HISTÓRIA, IDENTIDADE E IMAGEM DAS ESCOLAS
Este capítulo discute como as nuances locais afetam o entendimento sobre a prática,
por parte dos agentes escolares, e qual impacto que isso pode ter na ação da política da Lei
10.639. As interpretações que os agentes fazem desses conteúdos entram num jogo de
condições objetivas, em que as histórias das escolas, o público que as compõem, sua imagem
e suas expectativas são evidenciadas nas preocupações apresentadas.
O que demonstro, ao longo deste capítulo, é que estas várias dimensões afetam
diretamente a ação de quaisquer políticas na escola, e com o EHCAA não é diferente. Na
interseção de diferentes pressões estabelecem-se prioridades e mecanismos, processos, razões
para ações, estruturas sociais e espaços de movimentação dos agentes, além de tantos outros
fenômenos em curso nos ambientes escolares (BALL et al., 2012).
Para este capítulo, em que situo as escolas, foram levadas em consideração aspectos
do contexto que são histórica e localmente ligados à escola, como suas definições de imagem,
sua história, sua localização e o público que ela atrai. Dados, como os relativos ao público,
dão indicações sobre as faixas de renda desses estudantes, sobre a pressão feita pela
comunidade para moldar um currículo escolar adequado as suas demandas e necessidades,
além de oferecerem, através dos estereótipos produzidos pelos agentes, indicações sobre as
categorias de juízo que os mesmos utilizam para classificar os alunos e ver o mundo social,
apresentando, desta forma, inúmeros elementos que impactam na prática docente.
Os esforços, feitos pelos agentes escolares, para apresentarem seus melhores ângulos
não foram suficientes para esconder suas frustrações com aspectos relacionados ao contexto.
Sempre que puderam, buscaram explicações externas à escola, culpando as famílias pobres, a
falta de empenho dos alunos, os locais onde vivem e os inúmeros outros problemas a que
estão submetidos.
Este capítulo demonstra que o contexto em que estão situadas as escolas ajuda a
definir como os agentes escolares têm desenvolvido a política da Lei 10.639, contribuindo
com a resposta ao questionamento central desta pesquisa. Procura demonstrar, também, que
diferentes orientações políticas e uma certa lógica produtivista, implicitamente, sugerem
formas para o currículo em que o EHCAA é sufocado ou esvaziado.
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2.1 Breve histórico e localização das escolas
A discussão sobre “situar” as escolas em torno de seu contexto de localização
geográfica, em relação aos alunos que recebe, à imagem que projeta, mostra que o contexto é
uma força ativa e não somente um fundo com o qual as escolas têm de funcionar. Na teoria de
Ball et al. (2012) é fundante entender as realidades situadas das escolas para buscar dar conta
de como estas lidam com as determinações das políticas e os caminhos diversos que os
agentes, criativamente, trabalham para fabricar, forjar ou inventar, práticas tiradas de
discursos e textos de políticas.
Os agentes demonstraram uma enorme sensibilidade para com as regras do jogo, com as
oportunidades e desafios que a posse de um público estudantil poderiam oferecer às metas e
ao projeto da escola. Eles demonstraram que compreenderam essa “economia não
econômica”, que se sustenta no recalque ou na censura do interesse econômico (BOURDIEU,
2013).
De forma fluída e indeterminada, um bom perfil de aluno e escola foi se desenhando,
foram trazidos ao centro do debate a suposta “pressão dos pais”, os “clientes”, como
salientado pelos gestores, para que a escola fosse mais acadêmica, mais atente as suas metas e
resultados, ou, para as que ainda não estavam tão bem, se configurasse uma forma de
alavancar seus resultados.
Isso vai ajudar a compreender que, mesmo com orientações comuns em relação ao
cumprimento da Lei 10.639, as escolas criam respostas localizadas para as políticas. Os
caminhos pelos quais a política é interpretada e traduzida são feitos e influenciados por
questões e recursos locais, materiais e humanos.
O efeito do contexto social inicia e ativa processos de decisão sobre as políticas, assim
como as escolhas que são continuamente construídas e desenvolvidas e estão em permanente
reflexão. Dentro das escolas, há muita conversa sobre os desafios práticos que vêm com a sua
localização e público, no que a posição geográfica pode ser vista como oferecendo
oportunidades e vantagens a uma escola ou como um obstáculo para os seus objetivos. A
discussão iniciada aqui permitirá visualizar as relações mútuas das ações dos agentes com os
aspectos de diferentes contextos. Há interseções entre a pressão do contexto externo na
imagem das escolas com fatores internos, tais como valores, regras, comportamento e os tipos
diferentes de estudantes (BALL et al. 2012).
As escolas pesquisadas possuem diferentes tempos de existência, trazendo em suas
histórias um conjunto diversificado de experiências, que ajudaram a formar a identidade de
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cada uma delas. Essas diferenças possibilitam perceber que o amadurecimento institucional é
fundamental para definir o perfil de suas práticas. Porém, os desafios atuais, vinculados à
implementação de determinadas políticas, as aproximam.
A Escola C possui sete anos de existência e é a mais jovem dessas instituições. As
Escolas A e B têm mais de vinte anos e a Escola D tem mais de cinquenta anos. Por mais que
essas instituições possuam diferentes histórias, as regulações de ordem didático-pedagógicas,
tais como o currículo e a legislação educacional geral a que estão submetidas, fazem com que
as semelhanças se sobressaiam às diferenças históricas.
Nos discursos de apresentação, feitos pelos agentes, ficam claros os processos aos
quais são submetidos diariamente, como o controle rígido sobre os procedimentos escolares,
as regras de comportamento que alunos e professores devem seguir, elementos enfaticamente
recorrentes.
A ideia de “tradição” é também tratada, de variadas formas, para destacar a rigidez
dessas escolas e o zelo por sua imagem. Para a gestora da Escola B, por exemplo, os pais e
alunos, os professores e servidores em geral, “sabem”, “conhecem” esses elementos que eles
acreditam estar enraizado nas práticas escolares.
Os gestores se destacaram em nomear as características das escolas. As escolas são o
espaço ou a instituição onde eles são os detentores da possibilidade de falar e de nomear,
portanto, de fazer reconhecer, nas suas palavras, a magia social da definição. É um tipo de
poder proporcional à autoridade de quem o enuncia, neste caso, do gestor escolar
(BOURDIEU, 2008).
Em documentos escolares, como os Projetos Político Pedagógicos, as referências aos
históricos se resumem a marcos legais, como os decretos de criação, os nomes dos
governadores ou secretários de educação e os anos de suas gestões, os nomes dos(as)
gestores(as) nas administrações mais recentes da escola e as referências aos personagens da
história local que dão nomes as escolas. São, portanto, referências burocráticas que ignoram a
possibilidade de uma apresentação mais bem articulada sobre a relação do histórico com a
imagem da escola.
A referência ao histórico das escolas é acentuada na fala dos gestores, que fazem
questão de se colocar em relação a essa história, apresentando um jogo constante de antes e
depois de suas gestões. A comparação entre as administrações e a projeção do que foi feito até
hoje e o que pode ser feito no futuro fazem com que estes agentes se coloquem como
personagens dessa história, que buscam ser lembrados no futuro. Vejamos a fala do Gestor da
Escola C:
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[...] então quando ele fala assim (refere-se ao coord. de ensino), o que está
sendo feito hoje talvez eu e esses três que estão aqui na sala na sua frente
nem vamos perceber muito bem quando sair daqui, mas quando o futuro
chegar aqui, poxa essa escola tinha uma regra, tinha uma norma de
funcionamento que colocou a gente nesse caminho, isso que eu quero, mas
eu não quero que fique assim, esse ano subiu pra 15, não é isso que eu quero,
o que é que eu e meus colegas fizemos que ficou na memória dessa escola
(batidas com a mão na mesa) que ficou como um caminho já percorrido, eu
fui até aqui, quando eu e os colegas sairmos, quero ver o que vai ser daqui
pra frente, pra trás não quero ver, continuem o que está caminhando já [...]
(Gestor Escola C, Grupo Focal, 2014, grifos nossos).

Falar em nome do coletivo foi uma das estratégias mais comuns, tanto entre os
professores quanto entre os gestores, como forma de evidenciar o caráter compartilhado
dessas ideias. Isso se mostrou como um princípio do grupo e foi responsável, em alguns
momentos, por impor uma visão comum e uma perspectiva de unidade ao grupo. Nesse caso,
pretendia-se que o sentido de regras criadas na gestão atual se tornasse o modelo de
comparação para a história da escola no futuro. Na citação, envolve-se a ideia de memória da
escola, o que está vinculado aos esforços desses gestores em buscar melhorar a imagem
dessas escolas. A referência às “normas de funcionamento” dizem respeito ao controle rígido
sobre os procedimentos escolares, às regras de comportamento que alunos e professores
devem seguir, como parte de um processo de recuperação/consolidação da imagem das
escolas.
As Escolas A e B estão localizadas em bairros originados de conjuntos habitacionais,
que hoje são considerados bons bairros de classe média. Provavelmente, por essa razão, essas
escolas também são as que incorporam, com mais intensidade, a ideia de serem
academicamente mais fortes e foram as que mais referências fizeram as suas localidades.
A Escola C foi instalada no centro de um bairro periférico muito populoso e, em
vários momentos, foi chamada de “escola periférica” pelos gestores ou por professores. É a
que atende, supostamente, o público de mais baixa renda. Para o coordenador de ensino desta
escola:
[...] devido à nossa situação de está em um lugar que é um dos maiores
centros periféricos da cidade, dá até pra decidir a vida de um município em
relação a eleição, nós recebemos alunos de muitos bairros periféricos então é
uma clientela mais eclética que se possa pensar e mais diversificada, então
vem pessoas de níveis sociais alto, baixo, médio e o maior problema da
nossa clientela é o seguinte, é a família, o problema é questão de família, a
maior parte deles não conta com apoio da família, não é isso? então nós
temos dificuldade às vezes de ter aquele apoio, mas é um alunado, tem
muitos alunos bons aqui, interessados, mas tem muitos alunos realmente que
a gente tem dificuldade de levá-los a entender o que é a escola, o porque que
eles estão na escola, porque eles tem que investir no estudo, porque eles tem
que estudar. (Coord. Ensino Escola C, Grupo Focal, 2014)
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Em vários momentos, foi possível perceber que, no grupo, eram formuladas perguntas
cujas respostas pudessem reforçar a ideia de que se tratava de um coletivo. Isso parecia ter o
objetivo de levar os demais participantes, principalmente os de mais baixo “poder”, a
concordar, sinalizando afirmativamente com a cabeça, com aquilo a que estava sendo
pronunciado. Depois do Gestor da Escola, era o coordenador de ensino quem dava o tom do
que devia ser tratado pelo grupo. Comandava-se, desse modo, os discursos de categorização
do público e sobre a imagem da escola.
Como evidencia a fala anterior, a origem social dos alunos, percebida através do bairro
em que está localizada a escola, era vista como a razão do que seria o seu problema principal:
o fato dos alunos não compreenderem o papel da educação nas suas vidas. As opiniões dos
agentes escolares, em relação as condições sociais e de renda de seus alunos, demonstraram
aquilo que Bourdieu (2012) chama de “categorias do juízo professoral”, que são inerentes as
suas formas de ver o mundo e que estão no sentido prático do mundo social.
Algumas comparações foram feitas, pelos agentes dessa escola, com outra escola
situada no mesmo bairro, com mais tempo de vida. Aparentemente, é como se a Escola C
fosse um destino menos acadêmico, uma escola de qualidade inferior, tanto em relação a
outras do mesmo bairro quanto a outras que ficam localizadas na mesma regional.
No caso da Escola D, esta margeia uma importante rodovia, o que lhe propicia
receber, além dos estudantes do próprio bairro, estudantes de outros bairros que se deslocam,
facilmente, de ônibus e carro. Está localizada numa região que cresceu muito nos últimos
anos, com o deslocamento, para as proximidades da escola, de importantes órgãos públicos, o
estabelecimento de shopping center, além da criação de condomínios fechados e bairros
planejados. Chamou atenção o fato de que, para além dessas referências feitas pelos gestores a
sua localização, eles também sabiam precisar o número de alunos provenientes de outros
bairros, ou comunidades mais carentes. Esta foi a única escola em que este dado veio a tona
dessa maneira, o que mostra que este descritor é um importante marco para a categorização
desses agentes:
[...] (Coord. Ens.) também tem alunos que vem um pouco mais de longe, da
região da Betel, já no Calafate praticamente;
(Gestora) [ali são os bairros] novos que estão sendo criados, a gente tem
alunos, mas não são muitos, um universo de 10, Capriuba é um bairro novo
que está sendo criado agora pelo Estado, as casas populares minha casa
minha vida, mas de lá a gente tem dois ou três alunos, do bairro sobral que
agora o zoneamento, a rotatória ta dando tudo certinho com o ônibus que
passa pelo bairro e que a gente não tem tanto alunos de lá, deve ter uns
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10,11, a maior parte continua sendo da floresta e mais precisamente desses
bairros próximos. (Gestores – Escola D, Grupo Focal, 2014)

Mais adiante, demonstro que a localização dessas escolas é um fator preponderante no
estabelecimento da imagem e das expectativas dessas escolas, pois a relação “localização x
público que atrai” é objeto significativo de reflexões dos agentes dessas instituições.
O gestor da Escola C, fora do grupo focal, comentou que a escola foi necessária para
estabelecer a presença do Estado, para além da base da polícia militar. Sua fala aponta para
duas questões que, direta ou indiretamente, vão aparecer durante a realização do grupo focal
com os gestores. A primeira é que essa presença do “Estado” é percebida nos cartazes de
campanhas (saúde, trabalho e emprego, trânsito, ações do judiciário, eleições) espalhados pela
escola e que indicam que a escola é o local de variadas ações estatais ao longo do ano. Essa é
uma característica de todas as escolas que servem como espaços públicos de recepção de
ações governamentais, que vão das campanhas de saúde a liberação do espaço para palestras e
cursos de diferentes órgãos públicos. A outra questão é o uso do espaço público para o lazer
da comunidade:
[...] essa escola era muito fechada aqui pra dentro, onde as ações não
aconteciam porque os computadores não podiam ser utilizados, porque
podiam quebrar, a quadra não podia ser utilizada, porque podia menino
bagunçar e ah::: eu particularmente achava isso esquisito. A escola tem que
servir para a comunidade, basicamente foi essa ideia, o que mudou foi a
visão de como a escola deveria se apresentar para comunidade,** se eu
disser pra você que em alguns momentos até hoje a gente ainda pena por
isso, porque nós temos uma dificuldade danada da comunidade se ver dona
desse patrimônio aqui, quando os colegas enfrentam alguém que pulou muro
é porque esse alguém que pulou o muro, ainda não viu que aqui é um local
que não precisava pular o muro, ele podia entrar pelo portão e aí isso que nós
ainda não conseguimos chegar a que ele compreenda. Esse pessoal utiliza,
com ALGUMA DIFICULDADE ainda, que tá no sentido de que as vezes
eles vêm pra cá e não conseguem ainda, a quadra tudo bem, estou arrumando
a quadra, mas estão quebrando a pia do banheiro, estão quebrando uma
torneira, estão estragando um banheiro, então ainda não conseguimos ainda
o objetivo central que era quando não tiver ninguém aqui a comunidade vai
entrar, vai usar e vai cuidar deste espaço. (Gestor Escola C, Grupo Focal,
2014)

O mau uso do espaço público, minimizado na expressão “alguma dificuldade”, que
ressalto em caixa alta pela intensidade de voz com que foi formulada, têm relação com a ideia
de que a comunidade não entende a escola, como citado anteriormente. Frente a isso, o gestor,
como um representante do Estado, abre a escola como um espaço de lazer devido as poucas
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opções que o bairro dispõe. Mesmo assim, no seu entendimento, a comunidade não saberia
fazer uso adequado desse equipamento.
Para os gestores da Escola C, o tempo de existência da escola é um fator importante
porque potencializa a possibilidade do estabelecimento de parceiros institucionais. Eles
consideram que cresce o número de ações na escola proporcionalmente ao tempo de sua
fundação. O Gestor desta escola, exemplificando, observa a respeito da Escola B que: “talvez
lá na escola da fulana (referindo-se a gestora da escola) as pessoas já lhe procuram mais,
pela história que a escola tem”, se referindo aos mais de vinte anos de existência e ao respeito
que a escola tem na comunidade. O tempo também é fundamental na construção das
narrativas dos professores sobre essas escolas.
Alguns agentes, que atuam nessas instituições, se colocaram como parte da sua
história e desempenham um papel no grupo parecido ao que Ball et al. (2012) chamam de
“narradores”. Nesta pesquisa ficou evidente que este papel é assumido, sobretudo, pelos
gestores, mas essa evidência é menor entre os professores. Esses “narradores” seriam os
responsáveis por unir políticas dispares em uma narrativa institucional, de maneira articulada,
isto é, em uma história sobre como a escola trabalha e o que ela faz, buscando uma melhora
de qualquer espécie. Para os autores, essa narrativa, ou os recursos a história da escola, são
um modo retórico do discurso que serve como parte do “trabalho de gestão do conhecimento”
nas organizações (Ibidem, p. 51).
Para Ball et al. (2012),
These sophisticated stories or narratives are both retrospective and
prospective and work to ‘hold things together’ and ‘move things on’ and
construct historical continuities or dramatic breaks with the past, as
appropriate.30 (Idem, p. 52)

As narrativas dos agentes escolares foram feitas para trabalhar o princípio da
integração dos grupos como um foco de compromisso de organização e coesão e, no caso dos
grupos focais, para responder as questões colocadas pela pesquisa. Durante a discussão no
grupo focal, pode-se perceber que os gestores buscavam enfatizar os desafios enfrentados e as
conquistas alcançadas na sua gestão. Eles fizeram breves históricos de suas gestões para
demonstrar como chegaram a assumir essas escolas e como elas estavam naquele momento
em que realizei os grupos focais.
30 Em minha tradução: Estas histórias ou narrativas sofisticadas são ambas retrospectivas e prospectivas e
trabalham para "manter as coisas juntas", pois "as coisas mudam" e construir continuidades históricas ou quebras
dramáticas com o passado, conforme o caso.
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A equipe da Escola A, que estava no seu segundo mandato (2008-2011/2012-2015),
foi enfática ao apontar o descrédito da escola, bem como seus fracos resultados anteriores a
sua gestão. O ano de 2007, por exemplo, foi lembrado inúmeras vezes, como um momento de
elevados índices de reprovação, de retenção e de abandono escolar.
Na Escola B, um dos aspectos mencionados foi o conjunto de problemas
administrativos da gestão anterior, ao mesmo tempo em que ressaltava que, hoje, a escola
tinha se reorganizado e estava pronta a alcançar os índices desejados.
Nos grupos focais de professores, em todas as escolas, uma parte dos participantes,
principalmente os que eram de “contratos temporários”, que estavam na escola há pouco
tempo e que ficam em média pouco tempo, por conta da rotatividade pelas escolas, embora
comentassem alguns trechos da história da escola, aparentemente buscaram manter distância
do tema. Também ficou claro que a maior parte dos professores não são moradores dos
bairros em que essas escolas estão localizadas, o que pode, talvez, indicar a inexistência de
maior vinculação com a história da escola ou com a compreensão da sua importância para a
comunidade.
Os gestores, em sua maioria, buscaram descrever o perfil social das suas escolas
destacando a importância do resgate e da consolidação de uma boa imagem frente as suas
comunidades. Ressaltaram, em grande parte das vezes, os índices que essas escolas estavam
alcançando nas avaliações do IDEB. Isso era tido como um motivo de orgulho para suas
comunidades, pelo fato de serem escolas públicas. Para o gestor da Escola A,
[...] a maioria dos alunos são filhos de pessoas simples da nossa comunidade,
que tem uma renda familiar média que não ultrapassa um salário mínimo,
muitos é inferior a isso, muitos têm simplesmente o auxílio do governo.
Mais da metade de pais separados, vive em situação social de risco, onde
quando não é o pai e à mãe é o irmão que tá envolvido com a questão da
droga, é muito comum isso. Têm muitos alunos nossos que o pai se encontra
no presídio, tem alunos de uma invasão que tem aqui atrás, eles fazem parte
da nossa clientela, mudou um pouco também ao longo dos anos o perfil da
nossa clientela porque antes era mais a comunidade mais periférica somente,
hoje não, com os resultados na escola outros perfis tem procurado a escola.
(Gestor Escola A, Grupo Focal, 2014)

Em outros momentos, os gestores dessa escola fizeram autoelogio de seu trabalho,
assinalando que, em comunidades assim, é o trabalho da escola a única opção que esses
alunos têm de ter um futuro diferente. “Se não somos nós, eles não têm ninguém”, é um trecho
da fala desses gestores. Vejamos a passagem seguinte,
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[...] então é o que eu falo sempre, o seguinte, pra secretaria, “vocês querem
resultado”, e a nossa escola tá disposta a fazer o melhor pela nossa
comunidade, porque nós trabalhamos para nossa comunidade, a gente deixa
isso bem claro, mas trabalhando para nossa comunidade nós estamos dando
nome pra vocês, porque hoje vocês usam o nome da nossa escola como
referência no IDEB, então esse trabalho vale a pena. (Gestor Escola A,
Grupo Focal, 2014)

Os gestores ressaltam a importância da escola para a comunidade, tanto no sentido de
que, através dela, é levado um serviço público de qualidade para os moradores do bairro,
quanto da perspectiva de que o próprio Estado se beneficia disso, fazendo uso político dessa
atuação. Outro aspecto apontado é que, num contexto comunitário de “necessidade”, de “risco
social”, com “alunos de baixa renda”, ter uma escola de bons resultados é a possibilidade de
mudarem suas trajetórias, antes fadadas ao fracasso.
Comportamento diferente foi visto por parte dos professores, que relativizaram esta
questão. Aparentemente, houve por parte destes agentes certo distanciamento, que me sugere
afirmar que isso pode decorrer das estratégias da reforma educacional. Estas fazem com que
os professores não se identifiquem com as escolas, pois são orientados pelos padrões de
desempenho, competitividade, comparação, tornam-se profissionais “frios” e “calculistas”,
aqueles que representam o texto, os que respondem as exigências externas munidos de
“métodos formalistas” (BALL, 2012).
Esse relativo afastamento de determinados princípios, inerentes ao seu trabalho, pode
indicar, da parte desses professores, certa dificuldade em reconhecer e se ver diante de pautas
democratizantes e que tragam, ao seu trabalho, a disseminação de valores diferentes dos
apregoados pela reforma educacional. Há, em vários momentos, a circulação da ideia de que o
beneficio à comunidade em que a escola está inserida seria tão somente a melhoria nos
resultados acadêmicos, medidos pelas avaliações externas, sem que houvesse a mesma
concordância com as pautas ligadas a outras questões sociais, tais como a importância da Lei
10.639 para a educação de seus alunos, momento em que são dadas respostas esvaziadas ou,
simplesmente, se desconversa sobre a questão.
Ball et al. (2012) apontaram que os valores sociais e os princípios de justiça social são
menores do que outros componentes da ação política das escolas, ou seja, entram no jogo
fracamente, são vislumbrados como apartes, ou são, simplesmente, mencionados “fora” ou
além da política. É o indicativo de que os valores são deslocados por outras prioridades mais
instrumentais.
As narrativas de sucesso e recuperação da identidade da escola foram o principal mote
utilizado para demonstrar a “mudança conceitual”, a mudança de postura que essas escolas
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assumiram nos últimos anos. Discursivamente, isso fica claro ao demarcar um antes e depois:
“Tínhamos um público ruim, mas hoje não temos”, “nossa fama era terrível e conseguimos
superar”, “hoje nem temos mais problemas com o Ministério Público”. São exemplos de
ressalvas feitas para destacar que o pior de suas histórias ficou no passado e que essas escolas
terão um futuro promissor.
Como Ball et al. (2012, p. 26) indicam, “school histories, and bound up in this their
reputations, are aspects of context that are 'alive' within the collective consciousness of
schools”31 e estas histórias são acionadas, o tempo todo, para justificar suas ações.

2.2 A preocupação com a imagem das escolas
Os gestores ressaltaram os percursos do que caracterizo como “processos de
recuperação/consolidação da imagem da escola”, colocando-os como parte dos históricos
dessas instituições. A abertura do espaço físico das escolas à comunidade é um argumento
utilizado para demonstrar a superação de um histórico de pouca participação. Assinalam que
esse passado de ausência é superado pelo “diálogo” e “participação”, elementos utilizados
como motes para resumir um presente diferente e apontar um futuro de novas práticas.
Na Escola C o gestor acredita que a comunidade só se verá como “dona da escola” se
mudarem a imagem atual, principalmente por conta de um histórico de “muita confusão,
brigas, drogas”. Cuidar desse espaço e apresentar uma imagem recuperada está entre as
principais metas dessa escola.
O prêmio de Gestão Escolar do Estado, que duas escolas (B e D) receberam, também
indica uma parte desse histórico e constitui uma imagem que se deseja preservar. O fato das
escolas terem sido premiadas faz com que os agentes lembrem desse passado recente com
orgulho. Essas escolas propagam, entre seus funcionários, a ideia de uma imagem/referência
que circula na cidade e que ganha destaque, nos últimos anos, por conta dos prêmios, títulos,
referências positivas e resultados da escola. Na fala da professora de Língua Portuguesa da
Escola B vemos o seguinte:
[...] porque a escola é uma escola que tem uma referência boa, embora em 2
ou 3 anos deu, deu uma caída, mas nós fomos, ganhamos o prêmio de

31 Em minha tradução: (…) as histórias das escolas, e vinculados a isto as suas reputações, são os aspectos do
contexto que estão 'vivos' dentro da consciência coletiva de escolas.
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gestão, escola de referência, uma escola que tem nome, então tem tudo isso
[…]. (Professora LP, Escola B, Grupo Focal, 2014)

A gestora da Escola B, por exemplo, referindo-se a alguns alunos que poderiam
atrapalhar suas metas para o ano de 2014, aponta isso: “Então isso é ruim para o nosso IDEB,
isso é ruim pra nossa visão externa da nossa escola”. Essa observação refere-se à
distribuição, feita pela Secretaria de Educação, da matrícula de alunos da zona rural para esta
escola, como descrevo mais adiante.
Há preocupações com a violência dentro e fora da escola. Os professores consideram
que esse é um dos principais fatores que condicionam a possível má “fama” que têm algumas
escolas. Neste sentido, os gestores apontam para a necessidade de se criar uma identidade
para a escola, fundamentada em regras e controles, além da determinação de trilhar um
“caminho de sucesso”.
Afirmações, como “a escola não tinha uma identidade, mas que enfim reencontrou
seu caminho” (Gestores Escola A), apontam para a crença dos gestores de que suas ações,
através dos seus bons resultados alcançados, recuperariam o nome e a imagem da escola, que
poderiam ter sido desgastadas com o tempo.
A ideia de um local onde os alunos “fazem questão de estudar” ou perdem a
“vergonha de vestir o uniforme” é apontada pelos gestores como efeitos positivos. Segundo
um deles (Escola C), oferece-se uma resposta satisfatória a uma “equação”, que se explicava
como “violência = abandono = reprovação = IDEB baixo”.
No entendimento de seus gestores, os bons resultados nas avaliações externas dessas
escolas parecem superar todo o histórico de inoperância e baixa eficiência do sistema de
educação pública. Entre eles, existe a crença de que a história recente de suas gestões será
lembrada por seus feitos à frente dessas escolas, pelo alcance das metas estabelecidas nos
diferentes índices.
As imagens das escolas foram objeto destacado pelos gestores, ora para indicar uma
ausência, ora para fazer sua apresentação. Para os gestores da Escola B, “reencontrar o
caminho do sucesso”, recuperar a “boa referência de uma escola que já foi premiada”, fazem
com que “nossa identidade seja estabelecida com base na cobrança”, sendo exemplos de
falas de todos eles.
Referências a insucessos anteriores e aos problemas de má gestão fizeram parte das
narrativas dos gestores da Escola B. Nesse sentido, citaram as trocas de gestores, entre os
anos de 2008 a 2012, quando foram afastados três destes e nomeado um interventor pela
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Secretaria de Educação. Evidenciam que houve um esforço considerável para se apagar isso
da história da escola, apostando-se na narrativa da recuperação.
Com relação à trajetória de recuperação da imagem, o gestor da Escola A lembra algo
dito no início do primeiro mandato da gestão, em 2007: “Nós vamos tornar a Escola [...] a
melhor escola do Estado”. Isso parecia uma tarefa difícil, uma vez que “você fala isso para
uma escola que é uma das piores e mal vista”. Hoje, no entendimento dele, essa é uma
“escola de sucesso”, que, com suas “normas e regras”, sustentava, em 2013 e 2015, as
primeiras posições entre as escolas públicas estaduais no ranking do IDEB.
Essas normas, contudo, são, na maioria das vezes, implícitas, já que não foram
apresentadas, além de serem determinadas pela necessidade do momento. O que circula
aparentemente nesses momentos é um conjunto de leituras e pressões dos atores, que
produzem um repertório de atitudes e práticas consideradas aceitáveis, sem que estejam claros
os limites das regras.
Essas regras são estabelecidas no ato, na exigência do momento, como pude constatar
nas ações da coordenadora de ensino, em uma de minhas visitas a Escola A. Logo depois da
conversa com dois alunos, que haviam brigado no pátio da escola, a coordenadora ligou para
os pais deles e os avisou que eles seriam liberados naquele momento, por conta da briga, e
que esperava a presença deles na escola no outro dia, acompanhando os filhos. Em seguida,
quando começamos a conversar, percebi que a conversa dura, que acabara de acontecer, era
movida por um histórico de “mal comportamento” desses alunos. A coordenadora manuseava
uma pasta com a ficha dos estudantes, que indicava que eles já apresentavam notas baixas e
faltas consideráveis, o que elevou o rigor dos seus comentários.
Na Escola C a referência aos “alunos de baixa renda, de periferia, mas que precisam
se adequar as normas e conduta da escola” foi um dos argumentos utilizados para explicar o
“mal-uso” do ambiente escolar pelos alunos e, de forma mais ampla, pela comunidade do
bairro, como visto anteriormente. A referência frequente ao uso da escola com “alguma
dificuldade” relaciona-se ao bairro, diz respeito ao fato desta ser uma escola periférica, à
ausência de apoio familiar aos alunos e faz contraponto à conduta desejada pelos gestores e
docentes.
Nesta escola haviam acontecido vários casos de roubos, violência verbal e física. Em
uma das minhas visitas, em 2014, quando de uma conversa com o diretor, em sua sala, ele
abriu uma das gavetas de sua mesa e tirou vários objetos cortantes e instrumentos de luta,
apreendidos com os alunos, tais como facas, estiletes, soco inglês, punhais etc. Estavam ali
mais de vinte armas brancas, encontradas em poder dos alunos, para defesa própria ou
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possíveis ataques. Um caso de tentativa de homicídio ocorrido na Escola C, em 2015, foi
amplamente veiculado na mídia local e foi pauta de debate na sociedade, levando a pensar
sobre o que fazer com o problema da violência nas escolas.
Quase um ano após a realização do grupo focal, em uma conversa com o gestor da
escola, perguntei-lhe se os casos de violência haviam diminuído. Ele abriu novamente a
gaveta, como no ano anterior, e mostrou a quantidade de armas brancas apreendidas naquele
ano, comentando que seu volume, em um ano, havia aumentado bastante. Sorrindo me
indagou: “isso te responde?”. Aproveitou esta indagação que fiz e contou sobre sua ida à
delegacia de polícia do bairro, semanas antes, convocado para prestar depoimento pela queixa
das ameaças de morte que vinha recebendo de um ex-aluno, que havia sido expulso pela
reincidência de roubo de materiais da escola.
Em todas as quatro escolas, os grupos focais com os gestores foram realizados na sala
do(a) gestor(a) e uma característica marcante, comum nessas salas, é a presença de um
televisor de quarenta polegadas com a imagem das mais de dez câmeras que estão registrando
todo o movimento na escola. A preocupação com a violência, interna e externa a estas
escolas, resultou no estabelecimento de uma parceria, em todas as escolas pesquisadas, com a
Polícia Militar, que realiza palestras e tem presença constante nessas instituições. Quando
indaguei, em uma das escolas, a origem da prática de uso das câmeras, um dos agentes
informou que elas tinham sido instaladas por uma ação da SEE que, através de inúmeras
circulares e reuniões anuais, repassava um conjunto de determinações e sugestões sobre o
controle do comportamento nas escolas.
A reputação das escolas é um aspecto do contexto que determina um conjunto de
normas, tais como proibir a entrada de estudantes fora dos horários permitidos, proibir o
namoro dentro da escola, exigir o uniforme escolar. Essas proibições e exigências parecem
marcados por um tom de saudosismo, voltado para uma época idealizada. Isso ocorreu em
algumas escolas. As lembranças de como o uniforme escolar era usado no passado, por
exemplo, além da referência ao silêncio que existia ao redor das escolas, quando não existiam
vias muito movimentadas, foram fundamentais para a evocação desse passado idealizado.
A defesa da imagem da escola está entre as principais preocupações dos agentes,
levando ao excessivo rigor com as normas de comportamento. Isso fica claro na preocupação
dos gestores da Escola A com os “alunos brigões”. A manutenção da imagem de uma escola
de sucesso poderia ser atrapalhada por esses alunos, o que visivelmente incomodava o grupo.
Uma característica física observada nos gestores foi a elevação do tom da voz para falar sobre
as normas de comportamento.
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O comportamento e a disciplina ganham esse destaque também pelo peso que esses
assuntos têm na mídia e na sociedade em geral. Na busca de uma imagem positiva, pesam
inúmeros fatores, tais como a preferência de professores em ficar nessas escolas, a pressão da
Secretaria pelo controle, a pressão dos pais. O que se percebe é um trabalho sistemático para
enfrentar os problemas de indisciplina. No entanto, este não é o mesmo comportamento
adotado em relação às práticas de discriminação, que recebem outras justificativas, como trato
no próximo capítulo.
Posturas como a descrita anteriormente, para Ball et al. (2012), fazem parte do
processo que denominaram de “comercialização” dessas escolas. Para os autores, não é sem
motivo que se dá uma atenção grande à produção e circulação dos códigos de disciplina e
comportamento. Estes servem para garantir aos pais e funcionários um ambiente de harmonia
e controle, que responde ao medo de uma sociedade em risco e aos perigos da vida cotidiana.
Certas observações, como a feita no grupo de gestores da Escola B, vão ajudando a
delinear a imagem ideal que eles querem passar sobre a escola, além de indicar as prioridades
relacionadas a isso:
[...] aqui na escola a gente é muito pela linha tradicional no comportamento e
construtivista no termo de ensino, aí porque a disciplina a gente é da linha de
cobrar horários de entrada, a farda, comportamento, e à parte do ensino
mesmo, à parte do conhecimento, aí a gente, quanto mais melhor, quanto
mais, essa é a nossa identidade. (Gestora Escola B, Grupo Focal, 2014)

A palavra “tradicional” carrega marcas utilizadas em vários outros trechos do discurso
dos gestores dessa escola. Além da alteração na intensidade da voz, as batidas na mesa foram
marcando o entendimento do que era preciso reforçar a todo tempo. Termos como
“cobrança”, “tradição”, “rigor”, entrelaçavam passado, presente e futuro e determinavam as
expectativas dessas escolas. Era preciso revigorar a “tradição” pois isto serve para passar
confiança aos pais, conforme indicaram os gestores.
Para Ball et al. (op.cit., p. 116), o monitoramento de uniformes e outras práticas de
controle sobre aparência e comportamento estabelecem uma política de policiamento e são
determinados pela necessidade de fazer circular as mensagens sobre “ethos e tom” da escola,
que visam dar respostas às preocupações dos pais e da sociedade sobre a indisciplina, a falta
de controle e risco social. Expõe-se aos pais e a comunidade local que a escola é ordenada e
tem controle disciplinar.
Esta é uma das partes do jogo de pressões diárias a que as escolas estão submetidas.
Essas pressões fazem com que cada uma delas tenha um ritmo diferente de preocupação com
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isso e, logo, produzam diferentes interpretações. A Escola D, por exemplo, muito pouco
tratou explicitamente sobre os problemas de comportamento ou violência entre seus alunos e é
a única escola, entre as quatro pesquisadas, que oferece a primeira etapa do Ensino
Fundamental, fazendo circular por entre seus pátios crianças de pouca idade. A Escola B é a
única que oferece ensino médio e tem uma presença considerável de adolescentes. A Escola A
oferece, no período noturno, educação de jovens e adultos, que são submetidos as mesmas
regras de controle e disciplina.
Percebe-se uma forte preocupação em manter uma aparência de ordem e isso faz com
que os agentes escolares usem uma retórica institucional de acordo com seus diferentes
públicos. No geral, gerenciam-se as atividades da escola para que elas continuem sendo bem
vistas pelos pais, pela comunidade em geral e pela Secretaria de Educação. E isso molda uma
série de atividades dentro da escola.
A preocupação com as normas de comportamento fizeram desses agentes “entusiastas”
na defesa dessas normas, ou na defesa desse tipo de ação política nas escolas. Eles defendem
e propagam a política do “bom comportamento”, de forma que nenhum dos participantes
ouvidos se mostrou critico ou demonstrou que refutava esse tipo de controle.
Situações como essa são analisadas, por Ball et al. (Ibidem), como uma necessidade de
se encontrar soluções para resolver o problema político de se tornar uma “boa escola”. Isso
está codificado, circula e é amplificado por um trabalho textual e discursivo da escola, em
suas tentativas de reinventar e melhorar a si mesma, buscando modos de responder aos
discursos dominantes de ”elevar os padrões” e ”melhoria constante” (Ibidem, p. 130). Para os
autores (Ibidem, p. 133), “this repetition, this insistence, this 'management' of the environment
to convey policy intentions, repeatedly alerts students and teachers to what is involved in
enacting the 'good' school”32.
A busca dessa “boa imagem” da escola expressa uma preocupação com o futuro e se
materializa em um conjunto de discursos, que buscam se valer das estratégias objetivas postas
no jogo, como as tabelas e rankings de classificação, as quais são paulatinamente apreendidas
por todos os agentes e progressivamente interiorizadas em suas práticas.

2.3 A imagem da escola e a expectativa de um perfil específico de aluno

32 Em minha tradução: (..) a repetição, insistência, a 'gerência' do ambiente para transmitir as intenções políticas,
repetidamente alerta estudantes e professores ao que está implicado na encenação da ‘boa' escola.
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Outro aspecto da preocupação com a “imagem” dessas escolas é o seu poder de
atração de outro público, que as procuram por conta das referências que elas têm. A Escola D,
por exemplo, atrai um público específico na cidade, que são os “alunos especiais”. A escola
foi premiada, anos atrás, pelo trabalho desenvolvido com esses alunos. Isso fez com que pais
de alunos especiais, da cidade toda, procurassem a escola por conta de seu reconhecido
trabalho. Segundo a gestora, famílias de classe média alta procuram a escola por conta da
aceitação e boa recepção de seus filhos especiais na escola, o que não corresponde à atuação
da maioria das escolas públicas ou privadas. Contudo, ela foi forçada a adotar a posição de
proibir novas matrículas de alunos especiais, uma vez que compreende que “todas as escolas
públicas deveriam receber os alunos especiais” e não somente eles.
Suspeito, contudo, que essa decisão esteja relacionada com a mudança de prioridade
que a escola adotou nos últimos anos, mais preocupada com a busca de bons resultados e em
melhorar sua posição nos rankings locais e menos em continuar sendo reconhecida pelo
trabalho anterior. Este apelo por alunos que deem bons resultados aparece, entre os
professores, na forma de uma aspiração por alunos de “condição social boa” e que podem
ajudar a escola.
Um perfil distinto vai apresentar a Escola A. Segundo seus gestores, “ninguém deste
bairro colocava os filhos aqui” por conta da fama que a escola tinha, o que, no entendimento
deles, mudou. Hoje, “por conta dos resultados o público já é outro”, “temos filhos de
médicos”, “filhos de funcionários da Universidade”, “filhos de funcionários da Secretaria de
Educação” que, sem dúvida, foram atraídos por conta dos bons resultados.
Os pais não foram ouvidos para a compreensão dos motivos pelos quais eles
selecionaram esta ou aquela escola, como pensam a articulação entre escola pública de bons
resultados com suas expectativas de benefícios para seus filhos. Percebo que esta é uma
preocupação dos agentes e circula por diferentes espaços públicos, desde a Secretaria de
Educação até as escolas, através do oferecimento de um serviço que atenda às necessidades e
aspirações do seu público.
Segundo os gestores da Escola B, a atração recente também tem provocado um
“problema crítico”, que é determinado pela “origem” dos alunos. Essa origem diferenciada do
bairro se deu por conta da migração de alunos de bairros próximos, e até da zona rural,
provocada pela redistribuição das matrículas feitas pela Secretaria de Educação. Esse não é
um fenômeno bem visto pela equipe, pois é uma questão que complica o “bom funcionamento
da escola”, como fica claro na posição da gestora: “se você me perguntasse se eu queria
receber, lhe diria que não queria receber não!”. A regulação do sistema de matrículas é feita
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pela Secretaria de Educação e se dá por bairro e regionalmente, tendo a proximidade
geográfica como fator de direcionamento dos alunos. Assim, as escolas não escolhem seus
alunos, não têm controle sobre isso. Essa visão dos professores sobre os alunos foi analisada
por Bourdieu, em outro contexto, e mostra que, em torno de um conjunto de critérios difusos,
em que se misturaram considerações sobre origem, história, perspectiva da escola e outros, o
julgamento dos professores vai se fazendo sobre o todo, mesmo que tais critérios jamais
sejam explicitados, padronizados ou sistematizados (BOURDIEU, 2012, p. 192).
De acordo com Ball, “where schools compete to recruit students on the basis of
reputation and examination performance, then certain types of students become more sought
after, that is they are more highly valued in the education marketplace than others”33 (BALL,
2003, p. 45-46). Isso evidencia a “natureza classificatória da política”, pela qual as escolas,
influenciadas pela lógica do mercado, adotarão medidas que sejam atraentes para famílias de
classe média.
A referência, em diferentes momentos, a um público ideal e aos seus possíveis bons
resultados, sugere que existe uma preocupação com a formação de um ‘bom público’,
deixando claro uma questão ética, a que estes gestores estão submetidos. A defesa de uma
escolarização para todos passa a ser relativizada, a função social da escola pública é colocada
à prova, uma vez que novos sistemas éticos são introduzidos, baseados no autointeresse
institucional, no pragmatismo e no valor performativo dos resultados escolares.
A sobrevivência institucional, no contexto imposto pelas reformas, faz com que os
sistemas ético-profissionais que prevaleciam nas escolas sejam substituídos por formas de
pensar baseadas da competitividade, as quais levam os gestores de escolas públicas a tentar
“escolher” seus públicos. Isso é apresentado, de forma particularmente acentuada, nos
comentários sobre a origem dos alunos. Esta conjuntura leva a um “oportunismo do
momento”, que faz com que eles expressem claramente que se comportam de acordo com tais
interesses, tentando maximizar a utilidade das suas decisões.
O que esses agentes escolares fizeram foi expor as suas expectativas em torno da
definição do que é classificado como um bom aluno, do que é a excelência acadêmica. Essa
aparente neutralidade é a que consagra a ordem social, como diz Bourdieu (2012, p. 196), que
busca qualificar como excelentes “as qualidades apropriadas por aqueles que são socialmente
dominantes” e que consagra sua maneira de ser e o seu estado. Isto está no princípio da

33 Em minha tradução: Quando as escolas competem para recrutar estudantes com base na reputação e no
desempenho de exame, em seguida, certos tipos de alunos se tornam mais procurados, e são eles mais
valorizados no mercado de educação do que outros.
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estrutura mental desses agentes, pois assim foram formados, incorporaram esta maneira de
pensar e fazem dela sua prática.
Penso que o senso prático desses agentes move suas escolhas. Através do habitus são
geradas as disposições necessárias para se escolher o certo, para afastar o duvidoso, para
maximizar as chances dentro de um provável futuro. Isto não exige o consentimento ativo,
pois o bom senso e a auto evidência prevalecem. Neste ponto, os "princípios práticos de
divisão" começam a entrar em jogo. O habitus implica em uma estimativa das possibilidades
que supõe, como diz Bourdieu, a transformação do efeito passado em objetivo esperado. São
questões que se definem antes, fora de qualquer cálculo, em relação às potencialidades
objetivas, imediatamente inscritas no presente, coisas para fazer ou não fazer, dizer ou não
dizer, em relação a um porvir provável, ao contrário do futuro como “possibilidade absoluta”
(BOURDIEU, 2013a).
O mundo prático que se constitui na relação com o habitus, como um sistema de
estruturas cognitivas e motivadoras, é um mundo de fins já realizados e está no princípio dos
esquemas de percepção e de apreciação por meio dos quais são apreendidos. O habitus
demonstra a maneira como ocorre, em nossas rotinas diárias, de forma não planejada nem
intencional, a reprodução do mundo social.
Quando indagados sobre o contexto em que as escolas estão situadas, ficou evidente
que a percepção dos agentes sobre o perfil dos alunos é marcada por estereótipos, que se
relacionam basicamente com a localização do bairro de procedência do aluno, a classe social e
o apoio dos pais. A afirmação de que a vida desses alunos “não é muito legal”, ou de que os
alunos “são agressivos”, feita pelos professores da Escola B, na maioria das vezes, foi
relacionada ao fato de morarem em bairros periféricos e de serem alunos de baixa renda.
A visão estereotipada fica evidente quando uma professora na Escola A afirma que as
famílias tinham “todo o perfil para a escola não obter sucesso”. A existência das famílias
ditas “desestruturadas” foi apontada como um sinônimo de violência, drogas, presença de
armas brancas na escola. Segundo seus gestores, nesta escola, mais da metade vive em
situação de “risco social”, o que representa uma preocupação constante, uma vez que
consideram que “quanto mais critica a situação, mais trabalho ele dará na escola”.
O Gestor da Escola A fala de um perfil “que meu Deus do céu!”. Considera
necessárias atividades regenerativas e corretivas dos “péssimos costumes” e dos “vícios
sociais” que esses alunos têm. Esta seria a saída, entendida por eles, para darem na escola o
que os alunos teoricamente não recebem em casa. Essa busca pelo enquadramento dos alunos

89

aos padrões e regras tem relação, também, com a eficiência que se espera deles, na medida em
que a escola é colocada à prova pelos rankings de desempenho.
As normas diárias contribuem para que os alunos aprendam ideologicamente partes
importantes do currículo oculto dessas escolas. O ensino tácito de normas, valores e
inclinações aos alunos é um ensino que permanece, pelo simples fato dos alunos viverem e
lidarem com as expectativas institucionais e rotinas das escolas todos os dias, durante vários
anos (APPLE, 2006, p. 48).
As escolas são projetadas para ensinar essas disposições e propensões “funcionais”
para a vida futura, em uma ordem social e econômica complexa e estratificada. Para Santomé,
El curriculum oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos,
destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participacíon em
procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interaciones
que se suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza. Estas
adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse como metas
educativas a lograr de una manera intencional.34 (SANTOMÉ, 2005, p. 198)

O que esses gestores fazem, sem saber que fazem, é classificar de acordo com as
categorias da taxinomia dominante. Para Bourdieu, “a taxinomia que exprime e estrutura
praticamente a percepção escolar é uma forma neutralizada e irreconhecível, quer dizer,
eufemizada da taxonomia dominante” (BOURDIEU, 2012, p. 195). Ainda para Bourdieu, as
taxinomias escolares estabelecem uma classificação conforme a lógica das estruturas das
quais elas são o produto e transformam classificações sociais em classificações escolares,
como classificações sociais reconhecidas-irreconhecidas (IDEM, p. 198).
A condição social dos alunos foi um mote para justificar os limites da escola, uma
estratégia discursiva para falar sobre a “condição não tão favorável” como o limite da escola,
bem como para demonstrar as expectativas de se ter alunos de uma condição “bem humilde”,
mas que “respondem muito bem ao que a gente espera deles”, como salientado pelos
professores da Escola D.
A dispersão dos alunos, o pouco interesse nos estudos foi considerado “uma coisa que
tá ali e é difícil tirar desses alunos”, conforme afirmam os professores da Escola C. Essa
dispersão demonstra, por exemplo, o pouco sentido que as escolas têm para esses alunos, além
de evidenciar, por parte dos professores, a relativização do peso das desigualdades sociais em

34 Em minha tradução: O currículo oculto faz referência a todos aqueles conhecimentos, destrezas, atitudes e
valores que se adquirem mediante a participação em processos de ensino e aprendizagem e, em geral, em todas
as interações que se sucedem dia a dia nas aulas e escolas. Estas aquisições, porém, nunca chegam a ser
explicitadas como metas educacionais de uma maneira intencional.
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relação aos seus alunos. Fica claro, na fala dos professores, que eles não compreendem as
atitudes pouco entusiasmadas de parte dos alunos que refletem a distância entre seu mundo e
o mundo da escola.
Em três escolas, Escolas A, B e D, a referência aos alunos de classe média apareceu,
na fala dos gestores, como não sendo “alunos difíceis”. Segundo os gestores da Escola B, “os
alunos não são pobrezinhos” e são fáceis de ensinar, porque compreendem de maneira mais
clara o papel da educação. Esses novos alunos, que formam uma parte do público da Escola
A, são, segundo os gestores, decorrência da credibilidade que aumentou nos últimos anos e
que traz “alunos que dão valor a escola, aos professores e a aprendizagem”. Esse novo
momento traz consigo o ideal do “bom aluno” que é definido pelas apreciações dos
professores.
Para os gestores, na Escola D, a mudança de perfil do bairro com a ocupação
territorial vertiginosa, por parte de grandes empreendimentos imobiliários, da instalação de
redes varejistas, de um shopping e de instituições públicas de prestígio, fez com que a escola
sentisse a diferenciação no público que a procura. Parte de seus alunos “não são de classe
baixa”, assinala a entrevistada, expressando clara preocupação em manter uma programação
escolar que permita a procura dos pais por essa escola. “A gente percebe que essa região se
tornou nobre”, pessoas de “classe mais alta que estão vindo morar aqui e que procuram a
nossa escola”. Isso acaba sendo algo compartilhado por todos os agentes escolares e está
presente na fala dos professores dessa mesma escola em que, por exemplo, aparece uma
satisfação porque agora eles “tem alunos excelentes”, “interessados”.
Esses alunos “preparados” contrastam com os “alunos despreparados”, que podem ser
entendidos como os “carentes”. Esses alunos de “classe média”, segundo os professores da
Escola D, são facilmente identificáveis, pois “você percebe na conversa, na vestimenta, você
vê no sentar, alunos que assistem jornal, que fazem debates”. Os julgamentos elogiosos, e os
qualificativos mais generosos, são utilizados para uma faixa de alunos identificados como de
perfil mais elevado de renda, enquanto os de menor renda são objetos de julgamento negativo.
O uso do pronome “nosso” mostra com que grupos de alunos alguns falantes se
identificavam. Os “bons” alunos eram definidos, em geral, como os “nossos alunos”, os
“nossos meninos”, diferentemente de como os alunos de baixa renda eram identificados. Essa
escolha léxica sugere distância em relação aos outros, possivelmente indesejados, que eram
identificados por “eles”, “aqueles alunos”. Destaco atitude similar no próximo capítulo
quando isso se aplica aos alunos negros.
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Outra observação, em relação aos bons alunos, é que eles são “simpáticos”, “ativos”,
“curiosos”. Os agentes utilizam adjetivos que traduzem atitudes positivas em relação a escola
e que, no fundo, são usados pelos agentes para explicar os espaços em que esses alunos
desenvolvem tais atitudes. Como diz a professora de Língua Portuguesa, da Escola A, “eles
são uns amores, são super carinhosos, onde já se viu por aí, alunos que dão valor ao
professor?”. Essa é a expressão de uma lógica de constante estímulo ao bom aluno, que recai
coincidentemente sobre aqueles de determinada classe social.
Cavallero (2001), em sua pesquisa sobre a existência de racismo na educação infantil,
identificou certas atitudes adotadas pelas professoras, como as de carinho, de reforço, de
entusiasmo, dirigidas apenas aos alunos brancos. Também Bartolomé (2007) havia indicado
que os alunos negros não recebem a mesma atenção e carinho dos professores, ou seja, que
comportamentos de condescendência ou incentivos dados a alunos traduzem e aprovam
situações racistas e de opressão. Não tenho dados empíricos que me confirmem esse tipo de
afirmação, mas suspeito que, com o alto número de alunos pardos que essas escolas têm, pode
estar acontecendo esse tipo de seleção “não-intencional” do bom estudante.
De maneira geral, parece que não existe consideração, feita por esses agentes, que não
possuam as pequenas percepções de classe, o que se faz, de antemão, pela análise do “hexis
corporal” e que contribui para orientar a forma como esses atores olham para os alunos e seu
meio. São os “considerandos” do julgamento professoral, que aparecem mais fortemente
ligados à origem social (BOURDIEU, 2012, p.192).
A motivação, dirigida a certos estudantes, é algo compartilhado pelos agentes ouvidos
na Escola A, como nos exemplos reiteradas vezes repetidos: “vocês são os melhores”, “vocês
podem”, “vocês vão conseguir”. Para eles, falas como essas fizeram com que os alunos
“incorporassem isso neles”. A professora de Língua Portuguesa da Escola A, diz que
[...] quando você não diz para o aluno porque ele tá na escola, por que tem
que estudar, seguir seu caminho, talvez este seja o pecado de algumas
escolas, aqui nós sempre estamos fazendo essa conscientização, tanto com
aluno, quanto com a família dele [...] assim nós temos motivado os nossos
alunos no sentido de dizer vocês são melhores, vocês podem, vocês vão
conseguir, eles incorporam isso [...]porque a gente incorporou neles aquela
questão de mostrar que nós sabemos, que nós podemos, que nós vamos
conseguir, é tanto que tá numa crescente [...] a gente tá sempre motivando,
dizendo que o aluno é capaz, até aquele que se sente menos capaz, aquele
menino que não tem motivo nenhum para sorrir, que foram abandonados
pelos pais, então esses alunos chegam aqui sem nenhuma motivação, aí a
gente diz você é capaz, você pode, então colocamos isso nele, que ele é
importante, que ele sabe, que ele tem condições de mudar todo o seu destino
e da sua futura geração […]. (Professora LP, Escola A, Grupo Focal, 2014)
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Mesmo que isso pode ser entendido como um tratamento digno e de respeito, com o
intuito de desafiar os estudantes, acadêmica e intelectualmente, incorporar isso no discurso é
supor que esta não é uma qualidade inerente a eles. Mostrar “que eles sabem, que podem, que
vão conseguir”, segundo os gestores da Escola A, é a estratégia utilizada pelos professores
para que os alunos “mudem o seu destino”. Este recurso discursivo, adotado pelos agentes,
tenta mudar a percepção desse aluno como um “problema” e alia pressão externa, cobrança na
escola e esperança de pais e alunos. Oferece-se uma alternativa de saída para a situação social
e uma aposta no envolvimento coletivo quando afirma-se que “nós somos responsáveis pelo
sucesso da nossa escola”. Os agentes dessa escola buscam um tipo de qualidade que seria
inata ao bom estudante, algo que ele carrega em sua formação e utiliza com toda desenvoltura
nos momentos necessários.
Para Santomé (2009), essa “cultura do esforço” que as escolas têm adotado nos
últimos anos têm a ver com os desdobramentos das reformas educacionais de cunho
neoliberal e se misturam à “cultura do controle do comportamento”, que entende que, no fim,
só serão agraciados com sucesso os jovens que demonstrarem trabalho duro e obediência cega
às autoridades escolares. Para o autor, isso tem relação com uma pedagogia de forte tradição
autoritária, cujo modelo é um estudante obediente, centrado, dedicado, esforçado, e mais,
branco, de classe média, que ama a escola e o professor. Isso teria a ver com os efeitos da
“psicologização conservadora” em curso nas escolas e que prevê que o sucesso, e as
possibilidades de promoção, são atos de competitividade entre pessoas, que, mediante o
esforço individual e suas capacidades naturais inatas, herdam atributos com os quais competir
e demandar acesso a privilégios sociais, também de maneira individual.
Ball et al. (2012) falam do trabalho feito com alunos, na Inglaterra, que visa levar os
estudantes a trabalharem em si mesmos, com a inserção no cotidiano escolar de exemplos e
especificações de exercícios de autoajuda, a melhoria de comportamento e outros recursos
para se produzir o “bom” estudante, que tem sucesso acadêmico e bom comportamento. Isto
configuraria um conjunto de artefatos discursivos que relacionam ensino e comportamento de
sala de aula, os hábitos do trabalho escolar a um alto nível de motivação, o que seriam
premissas fundamentais ao êxito acadêmico (Ibidem, pp. 126-130).
Minha observação procurou ler essas estratégias na fala dos agentes escolares. Pelo
que pude perceber, nas reuniões, festas e oficinas para os alunos, eles apresentam orientações
e determinações quanto aos comportamentos, à vestimenta, com recomendações em torno do
uso de bonés, de maquiagem, entre outros aspectos. Essas regras, que constam de um
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conhecimento curricular oculto, trazem as sutis conexões entre os fenômenos educacionais e
as pretensões sociais da instituição escolar.
De forma explícita, os “considerandos” sobre o comportamento dos alunos estão
presentes nos registros de acompanhamento e avaliação das aulas, que as coordenadoras
pedagógicas fazem, e que indicam quais pais devem receber ligações telefônicas a respeito do
comportamento de seus filhos, além de indicações, orientações e determinações que devem
ser feitas aos professores, sobre normas de conduta na sala de aula.
As expectativas também são medidas pela surpresa com o resultado de alguns alunos
oriundos de famílias de renda mais baixa: “Esse que eu não esperava e que de repente me
surpreende”. Quando questionados sobre essas crenças, respostas como a da professora de
História da Escola D: “eu não sei se é o ambiente, se é a condição que faz com que aquele
aluno não dê o tanto que ele pode, ou se não, se faz parte dele”, indicam um grande
desconhecimento sobre análises que, há muito, vêm indicando uma relação entre origem
social e destino escolar.
O discurso, com aparências de neutralidade e objetividade, criado para justificar as
diferenças e as injustiças do sistema educativo apresenta um vocabulário com “sonoridade
científica”. Como diz Santomé (2005), isso é uma espécie de novo “darwinismo social”. É um
tipo de posição que coloca o ambiente como um meio de racionalizar o fato de que alguns
grupos são bem sucedidos, enquanto outros não o são. Esta é uma máxima para justificar que
a trajetória escolar bem-sucedida é particular a um perfil de aluno.
A referência aos alunos pobres remetia às suas histórias de vida, marcadas pelas suas
péssimas condições, pelos hábitos, pela desestruturação familiar que, em todos os grupos,
evidenciou expectativas negativas, como se isso fosse uma condição inalterável. Os alunos
pobres sofreram, de parte desses agentes, algum tipo de desqualificação. Os alunos de classe
média, de forma diferente, tiveram sempre ressaltados seu status ideal e suas qualidades.
Os Gestores da Escola C mostram como modulam as expectativas em relação aos
alunos:
[...] (Coord. Ped. 1) todo trabalho vai ter um resultado, pode não chegar aos
100% que a gente almeja, mas ele vai ter alguns resultados, se a gente
conseguir contribuir com 20 ou 30% na vida desses alunos no que diz
respeito à aprendizagem, no que diz respeito à concentração, e que ele tem
uma meta, que ele tem que almejar algum tipo de coisa; a gente tem que
alertar o aluno, alertar que ele tem que ter uma meta, ele tem que ter um
objetivo de vida, conseguir chegar a este ponto nele, a gente acorda esse
aluno; o professor faz uma parte na aprendizagem, mas se eu me tranco para
o aprendizado eu não consigo, o professor não tem como chegar se você não
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quer, agora se você almeja isso, se você consegue despertar isso no aluno,
isso aí você já deu a sua contribuição.
(Coord. Ens.) eu acho que a coisa mais importante enquanto ensino,
coordenação de ensino, é acreditar no aluno, acreditar que ele é capaz, não
são as circunstâncias, não são as debilidades diversas que o aluno tem, seja
ela intelectual, social, financeira que vai impedir que ele seja bem sucedido
na sua trajetória escolar, eu acredito nisso, e é o que o prof. fulano
(referindo-se ao gestor) sempre coloca; o professor não pode se desesperar
diante da situação! ah, meus alunos, meus alunos! um mar de lamentações,
um muro, esses são meus alunos, daqui pra frente, cuido eu, então vou dar
minha contribuição e acreditar que eles são capazes de reagir, de
acompanhar o nosso raciocínio. (Gestores Escola C, Grupo Focal, 2014)

Os alunos da Escola C são aparentemente os mais pobres e já foram apresentados
pelos gestores como tendo as famílias mais afastadas da escola. São, no entendimento deles,
as famílias que menos compreendem o papel da escola. A atitude de incentivar o aluno a ter
uma “meta”, a ter um “objetivo”, indica a descrença sobre o desempenho de certos alunos. Ao
mesmo tempo, indica uma certeza de que se está lidando com alunos que não possuem
nenhuma grande expectativa com relação à escola.
O coordenador de ensino ressalta que “não são as debilidades diversas que o aluno
tem, seja ela intelectual, social, financeira que vai impedir que ele seja bem sucedido na sua
trajetória escolar”. Ou, então, “o professor não pode se desesperar diante da situação! ah,
meus alunos, meus alunos! um mar de lamentações, um muro, esses são meus alunos, daqui
pra frente, cuido eu”.
No capítulo sobre o contexto profissional essas questões serão melhor discutidas, mas
reservo aqui o comentário de que o coordenador de ensino, na ausência do gestor, é o
responsável por cobrar e responsabilizar o professor pelo ensino de seus alunos,
independentemente da condição destes. Isso partilha de uma reflexão que acontece no âmbito
da Secretaria de Educação, que tem, em parte de seus gestores, a compreensão de que os
fatores externos a escola são secundários em relação a qualidade da escola e da relação de
ensino-aprendizagem que pode ser oferecida nela. Destaco parte da fala de um importante
gestor da Secretaria de Educação:
[...] como eu tenho que operar com os fatores internos da escola, não é que
eu desconsidere os fatores externos, mas estou tentando me concentrar nos
fatores internos das escolas que possam promover a permanência dos alunos.
[...] Qual é o problema? o problema é o nosso índice de reprovação e
abandono que no caso do ensino fundamental chega a um pouco em torno de
10% e no caso do ensino médio chega em 21%, isso pra mim tem a
ver, todo mundo tem colocado em nossas conversas a predominância dos
fatores externos da escola, como trabalho, busca de renda, drogas, sempre as
pessoas vão colocar questões relacionadas a motivação dos alunos, na minha
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visão e eu tô pagando um preço caro por isso, eu acho que de maneira
geral [...] é necessariamente um problema pedagógico, um problema de
organização pedagógica da escola [...]. (Gestor Secretaria de Educação,
Entrevista, 2014)

Pela importância, pela força em nomear e influenciar a tomada de decisões das
escolas, esse gestor reproduz algo muito caro a política educacional local, que é a prioridade
no controle de qualidade do ensino-aprendizagem, qualidade lida sobretudo nos resultados das
escolas nos testes parametrizados. Isso mostra uma faceta da lógica da política, que é a de
ignorar fatores externos, mesmo que citados pelo gestor, o que mostra que sua escolha é
tomada após a reflexão sobre esse contexto, concentrando seu eixo de atuação nas
metodologias, conteúdos e no controle da prática docente.
Os agentes reconhecem implicitamente que o problema de seus alunos é de natureza
técnica, o que reforça a compreensão de que seus problemas devem ser resolvidos como uma
questão técnica, em que são afastadas os condicionantes culturais ou sociais.
A crença de que basta o incentivo ao indivíduo para o sucesso da empreitada
educativa, reforça o critério meritocrático, ao centrar-se no desempenho. Dessa perspectiva,
os reveses desses alunos não estão nas instituições educativas, em suas práticas ou condutas.
Compreendem, dessa forma, que a avaliação, por exemplo, é um mecanismo justo ou que a
cientificidade e o rigor do processo de avaliações nacionais são suficientes para que o
discurso dos agentes se transforme numa ação destinada a recuperar os alunos. O
cumprimento das estratégias de ensino-aprendizagem eficientes tornou-se uma obsessão,
tornando mais difícil propor a mudança das políticas educativas, já que o problema não estaria
nelas, e sim no aluno, que não se saiu bem nessas provas, ou estaria na escola, ou estaria no
professor, que não soube ensinar.
A fala da professora de Língua Portuguesa, da Escola D, expressa esta compreensão
ao referir-se ao aluno de bom desempenho: “mais preparado, de mais conhecimento, mais
desenvolvido, mais desenrolado” e que faz as aulas ficarem melhores. Para estes agentes, os
alunos que “fazem leituras antes de chegar em sala, que leem jornais, possibilitam um melhor
desempenho da escola”.
Esse estilo mais desenvolvido, o bom gosto, o talento acadêmico, em síntese,
demonstram atitudes e aptidões que só parecem naturais e naturalmente exigíveis porque
constituem a “cultura” de uma classe. Tais atributos, percebidos como “inatos” nos estudantes
que vêm de uma situação social mais favorável, passam a ser esperados, sem sucesso, das
crianças de origem popular.
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Para as crianças de origem popular é, sem dúvida, um trabalho mais difícil, o trabalho
escolar, já que elas não dispõem do capital de informações que lhes permitam compreender,
da mesma forma, o significado dos resultados, as sanções e as recompensas escolares, que as
crianças das classes melhores situadas. Logo, as suas trajetórias tendem a ser mais
conturbadas ou até mesmo interrompidas no percurso.
Essa diferença de desempenho, que se deve à diferença da origem social dos alunos, é
percebida pelos gestores da Escola B e também pelos gestores da Secretaria de Educação,
como uma qualidade inata de determinados alunos. Muito embora se refiram à classe social
do estudante, não percebem o desempenho acadêmico como uma construção que se deve à
sua condição. Desse modo, os gestores da Secretaria cobram da escola uma melhor posição na
avaliação externa, justificando que “não deveríamos estar assim uma vez que a nossa escola é
de classe média”, pois “Dizem que a nossa escola é boa”. Para os gestores, esses alunos de
boa condição podem conseguir mais resultados, considerando que são alunos mais antigos e
de maior poder aquisitivo: “são alunos que avançam” e “são alunos que não dão trabalho
porque já estão conosco há muito tempo e não os novos da zona rural que atrapalham nossos
índices”.
As expectativas, que esses atores manifestam acerca de seus alunos, são frutos do
desenvolvimento do que Ball et al. (2012) chamam de “olhar político” das escolas, que é
inevitavelmente treinado sobre os “desafios e oportunidades”, traçados a partir da reflexão
sobre o potencial de seus alunos. Isto faz com que as prioridades educativas estejam
intimamente relacionadas a compreensão detalhada de seu público.
A relação com os alunos e seus pais é destacada pelos professores da Escola D que,
em geral, tentam justificar a pouca participação dos pais nas atividades escolares. A suposta
“desestruturação familiar” seria responsável, nesses ambientes, pela ausência das famílias das
escolas. Essa ausência demanda estratégias da gestão da escola, visando buscar o apoio das
famílias, conversar com os pais. Para os professores da Escola D, os problemas deles acabam
chegando na forma de notas baixas e no mau comportamento. Para esses agentes, “a escola só
vai até certo ponto e a partir daí ela não pode passar”. Acreditam que vários problemas que
os alunos têm, vêm da “criação” que os mesmos receberam e da desestruturação da família.
A “desestruturação familiar” e os riscos sociais, a que algumas crianças eram
submetidas, acabaram criando uma rede de apoio, como destacado pelos gestores na Escola
A. Foram encontrados, no levantamento feito pela escola, alunos que estavam sendo vítimas
de maus tratos e abuso sexual, e estes foram encaminhadas ao conselho tutelar, encontrou-se
crianças com vários problemas de saúde, para as quais os gestores conseguiram consultas
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médicas ou outros tipos de apoio. Embora considerem que esse papel não lhes caiba,
terminam por assumi-lo, em virtude de compreender que “Esse aluno não tem ninguém a não
ser nós”, ou de que “esse aqui ou nós fazemos ou ninguém faz”.
Algumas estratégias, utilizadas para aproximar a comunidade escolar, são feitas em
todas as escolas e ganham mais destaque, ou não, a partir da prioridade conferida a isso. O
controle de falta, para evitar ou diminuir a evasão escolar, por conta da relação que isto tem
com os índices educacionais, além do controle de comportamento, foram ações realizadas
para trazer a família à escola. Ora mostrando o rigor e o cuidado da escola, ora garantindo a
existência de segurança aos pais, preocupados, sobretudo, com a questão da violência e as
drogas.
A ação do controle de frequência é seguida com um rigor extraordinário, o que fica
evidente em todas as escolas pelo destaque dado à informação de que há funcionários que
cuidam somente desse controle, que acompanham o registro e movimento desses alunos.
Todas as escolas ressaltaram o papel de funcionários da administração escolar que são
responsáveis pela coleta e sistematização do acompanhamento de frequência. O Estado do
Acre adota, via Secretaria de Educação, um grande sistema de monitoramento e avaliação das
escolas, chamado SIMAED. O alto nível de vigilância do controle de frequência foi uma
maneira de se demonstrar o rigor e apresentar, aos pais, de maneira explicita e especifica, um
novo modo de gerir a escola.
Para os gestores da Escola A, “hoje os pais acreditam no trabalho da escola” porque
“eles veem os resultados”. Um exemplo, utilizado por esses gestores, foi o da “reunião com
os pais, que tem hoje a quadra lotada”, a principal estratégia para obter a presença dos pais
nas escolas. Isso também foi utilizado, como trato no próximo capítulo, para justificar a
transferência de responsabilidades dos professores para os pais, como no exemplo: “eu me
importo com o debate de racismo, mas os pais, eles querem resultado”, ressaltado pelo gestor
da Escola A.
Essa fala busca demonstrar a preferência dos pais por atividades e programas escolares
voltados para o ensino das principais disciplinas e, por outro lado, o pouco crédito que os
mesmos dão às atividades em torno do EHCAA. Estratégias discursivas como esta, de
transferir a responsabilidade da escola para os pais, servem de suporte ao principal recurso
desses agentes, que é a negação do debate sobre o racismo. Através de concessões aparentes,
como a de dizer que se “importava” com a discussão, é oportuno dizer que se é favorável, no
entanto, sem alterar a estratégia global de negação.
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Todos os agentes das Escolas A e D ressaltaram a atuação dos pais, “cobrando como
uma escola particular”, participando da vida dos estudantes, olhando o caderno, cobrando dos
professores, participando das atividades e projetos da escola. Isso, contudo, deixou evidente a
preferência do trato com pais de classe média, que possuem as habilidades culturais
necessárias para o “fazer escolar”, que usam de sua voz e necessidades para defender o que
parece mais adequado, para apoiar e promover os interesses de seus filhos. Por conta do
empenho em buscar melhorar os resultados escolares os pais, que participam mais ativamente
da vida escolar dos filhos, passaram a cobrar mais dessas escolas.

2.4 Selecionar o público de acordo com as regras do mercado
Para Ball (1995, 1998) a função social da escola foi substituída por considerações
influenciadas diretamente pela noção de mercado, referindo-se a uma poderosa, bem
estabelecida e complexa ideologia de mercado. Diz o autor que a noção de mercado, como
uma alternativa de política pública na educação, tem caracterizado claramente o tom da
política educacional dos últimos anos, em todo o mundo ocidental. Ball nos lembra que o
mercado é fortemente determinado e singularmente construído pelo Governo, uma vez que é
este quem controla o funcionamento dos indicadores de desempenho e os sistemas de
informação. As atividades educacionais são transformadas em produtos de mercado, como
parte de um impulso centrado na eficácia. Os processos educacionais estão se tornando
centrais na criação de uma cultura empresarial e no cultivo de sujeitos empresariais (BALL,
1998, pp. 121-122).
No contexto acriano a ideologia do mercado se evidencia, tanto em comportamentos e
falas dos agentes, quanto nos critérios de desempenho utilizados pelas organizações a cargo
do Estado. Está em ação um novo currículo oculto, pelo qual a própria educação é
transformada em mercadoria.
Os agentes têm incorporado, aparentemente, a ideia de serem sujeitos empresariais e a
crescente colonização da política educacional pelos imperativos da economia, que desde a
década de 1990 vem demonstrando sua força através da ideologia de mercado. Para Ball
(Ibidem), a disseminação dessas influências pode ser compreendida de diferentes formas,
sendo uma delas mais direta, onde existe o fluxo de ideias, através de redes políticas
(comunidades epistêmicas) que formam uma rede de "circulação internacional de ideias". Há
também a atividade dos "empreendedores de política", que são grupos e indivíduos que
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vendem suas funções no mercado acadêmico e político. Em último lugar, há o patrocínio e,
sob alguns aspectos, a obrigatoriedade, de "soluções" políticas por instituições multilaterais.
No Acre vem acontecendo uma produção híbrida de diferentes influências e
patrocínios, como já demonstrado no capítulo anterior quando tratamos do exemplo dos
COCs. É em torno da definição de políticas genéricas que o discurso das soluções de mercado
forma uma nova ortodoxia, circulando por variados textos e formas de conduta desejáveis.
De acordo com Ball,
Não se trata simplesmente do fato de que os sistemas escolares públicos
estão sendo levados a práticas de quase-mercados, mas do fato de que a
educação, em suas várias formas, em muitos pontos, em uma variedade de
maneiras, está sendo levada à episteme do mercado - um campo de jogo nãounificado, múltiplo e complexo, que põe em ação uma dispersão de relações,
subjetividades, valores, objetos, operações e conceitos. (Ibidem, p. 132)

Essa “episteme do mercado” tem conduzido os agentes através da celebração da
competição e da disseminação de seus valores na educação, levando à criação de um “novo
currículo ético nas e para as escolas”, bem como ao estabelecimento de uma
“correspondência” moral entre o provimento público e empresarial, o que Ball chama de “um
novo currículo oculto da escolarização” (BALL, 2001, pp. 106-107). Assim, o mercado
educacional tanto “dessocializa” quanto “ressocializa”, criando novas identidades e
destruindo sociabilidades, “encorajando o individualismo competitivo e o instrumentalismo”
(Ibid., p. 107-108). Este impulso competitivo é responsável pelas atitudes dos agentes em
relação ao bom aluno e em como fazer a boa escola. Estão concorrendo e lutando por
vantagens simbólicas. Para Ball, isso traz as seguintes considerações sobre o aluno:
No contexto deste novo ambiente moral, o/a estudante é cada vez mais
mercantilizado. Cada estudante é posicionado/a e avaliado/a de uma forma
diferente no mercado educacional, ou seja, o processo de competição
institucional no mercado apela a uma “economia do valor do/a estudante”.
Nos sistemas onde o recrutamento está diretamente relacionado ao
financiamento e indicadores do desempenho são publicados como
“informações do mercado”, os “custos” educacionais e da reputação do/a
estudante, e não os seus interesses e necessidades, passam a ser centrais na
resposta dos “produtores” aos que exercem o seu direito de escolha. (Ibidem,
p. 108)

A preocupação com o público e com o desempenho das escolas foi constante nas falas
dos agentes, mobilizados sobretudo pela pressão por resultados e pela construção de uma
escola pública de “excelência”. Essas exigências de desempenho, que se baseiam na
governança de aspectos mercadológicos, direcionam a preocupação dos gestores para as
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relações públicas da escola, o que compromete, entre outros aspectos, sua liderança
pedagógica.
Com exceção da VDP35 não há outro tipo de estímulo financeiro dos agentes escolares.
Os lucros são quase todos simbólicos, relacionados à imagem da escola e as suas atuações
profissionais. Essa ausência de lucros materiais poderia supor estratégias pedagógicas
conservadoras ou minimalistas, no entanto, os agentes demonstraram claramente posições
interessadas na aferição dos lucros simbólicos, passando, em alguns momentos, por cima de
questões éticas ou relacionadas ao debate de uma educação pública com práticas
democráticas. Incorporam um novo habitus, em que a sobrevivência no mercado educativo
torna-se a nova base de propósito comum, unindo pragmatismo e autointeresse.
Os gestores, indiretamente, demonstraram um forte interesse em abolir as restrições
em relação à matrícula, já que a dinâmica a qual estão presos afasta deles a possibilidade de
escolha em relação aos alunos, tanto quanto por parte dos pais em relação a escola. Isso
permitiria rejeitar certos estudantes com necessidades de aprendizagem que impliquem
maiores custos, como fora manifestado, além de forçar uma competição pelo recrutamento de
estudantes mais capazes, os alunos “desejados”, o que tornará a vida escolar mais fácil para
eles próprios, além de assegurar bons desempenhos e resultados nos rankings de educação. O
controle, por parte da administração da Secretaria de Educação, e a falta de autonomia da
escola para definir isso impede a superseletividade na escolha dos alunos. Entretanto, o
discurso dos gestores, ao indicar que gostariam de rejeitar determinados alunos e de apostar
num modelo ideal, já mostra que há preocupações com as escolhas dos alunos.
Corre-se o risco de se aprofundar, nas escolas, eficientes mecanismos de seletividade
que interpõem, possivelmente, considerações sobre o nível de renda, a cor/raça dos alunos e
seu desempenho escolar. Existe um fenômeno em curso, mas que não desemboca no sistema
de livre escolha por parte dos pais. Embora exista a regulação, centralizada pela Secretaria de
Educação, na destinação de alunos às escolas, os agentes escolares difundem um ethos para
possíveis consumidores, já que os gestores indicam uma enorme preocupação com a
satisfação da comunidade (clientes), incluindo a possibilidade de assegurar que as
necessidades de seus filhos serão satisfeitas da melhor forma possível.
Neste capítulo, foi analisado um conjunto de elementos trazidos pelos agentes que
evidenciam os limites e as possibilidades das realizações políticas dessas escolas. As
definições relativas à imagem dessas escolas e as expectativas em relação aos seus alunos, por
35 Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional. Uma espécie de décimo quarto salário que é
pago aos servidores de acordo com o cumprimento por metas por escola.
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exemplo, são atravessadas pela interseção de diferentes pressões externas à escola,
estabelecendo prioridades, processos e razões para as ações, mobilizando estruturas sociais e
espaços de atuação dos agentes. Estes elementos, sem dúvida, têm influenciado as escolhas
quanto às opções tomadas por essas escolas no tocante ao EHCAA.
Caberia aqui, para encerrar esta parte sobre o histórico das escolas, a referência à
guinada que essas instituições deram, nos últimos anos. Envolvidas em uma rede de forças e
pressões, essas escolas estabelecem a melhoria do IDEB como um capítulo à parte de suas
histórias. Uma parte das pressões e a forma com que elas se traduzem nas escolhas e nos
considerandos dos professores dão pistas de como isso se situa no regime atual de escolhas
políticas dessas escolas. Ver a política baseada nos resultados escolares dando certo é algo
ressaltado a todo o tempo. É no ver a melhora, na comparação dos resultados, que todos os
problemas da escola serão resolvidos.
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3

SITUANDO

AS

RELAÇÕES

RACIAIS

E

REPRESENTAÇÕES

SOBRE

MESTIÇAGEM EM ESCOLAS ACRIANAS.
Este capítulo está dividido em três partes, sendo que as duas primeiras são de natureza
teórica e a última analisa os dados coletados nas escolas. Pretendo demonstrar, na primeira
parte, exemplos da força da historiografia local na interpretação de um lugar para o negro na
formação social local, o que acarreta reflexos significativos na forma com que os agentes
percebem a importância desse reconhecimento.
Na segunda parte, destaca-se o peso da mestiçagem como um forte elemento na
construção do imaginário racial desses agentes, o que, para além deste capítulo sobre os casos
relatados e a interpretação feita, terá desdobramentos nas ações do EHCAA quando estas
correlacionam identidade nacional e mestiçagem. Trata-se, também, dos efeitos da ideologia
do branqueamento e do estabelecimento do mestiço como símbolo nacional, os quais dão
sustentação teórica para um dos mais eficientes mecanismos ideológicos de formação social
brasileira.
A terceira e última parte traz os relatos, por parte dos agentes, sobre episódios na
escola em que foram manifestadas ações de preconceito e discriminação racial. É nesta parte
que os discursos sobre a negação do racismo e a defesa da miscigenação são usados como
justificativas para explicar as relações raciais nessas escolas.
No capítulo anterior o debate se concentrou em condicionantes do contexto situado
que estavam relacionadas ao local em que as escolas estão situadas, suas histórias e à classe
social de seus alunos. Este capítulo é um desdobramento das discussões sobre o contexto
situado e tem como objeto as relações raciais.
Neste capítulo, “raça” é compreendida como uma categoria analítica através da qual
busco elucidar o comportamento e as falas dos agentes, e, para isso, vale a pena trazer a
definição de Guimarães:
[...] “raça” não é apenas uma categoria política necessária para organizar a
resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica
indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades que
a noção brasileira de “cor” enseja são efetivamente raciais e não apenas de
“classe”. (GUIMARÃES, 2002, p. 50)

É nomeando as construções que a ideia de raça suscita, como sugere Guimarães, que
descreve-se a natureza social do conteúdo exposto pelos agentes escolares. Na sequência da
discussão sobre o contexto em que essas escolas estão situadas, passo a examinar a forma
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como os indivíduos percebem as relações raciais em suas escolas, visando entender parte das
dificuldades de se discutir acerca da raça e do racismo e, consequentemente, sobre o EHCAA
nesses espaços. Isso ajuda a responder a questão central desta pesquisa, a de como os agentes
escolares têm desenvolvido a política da Lei 10.639, pois é em torno da forma que percebem
as relações étnico-raciais nas suas escolas que posso situar parte das dinâmicas curriculares e
pedagógicas do EHCAA.
Uma marca destas escolas é a negação do racismo, mesmo quando são comentados os
“casos isolados”, ressaltados pelos agentes, em que tensões e conflitos foram evidenciados
por conta de diferenças de cor/raça. Em nenhuma das escolas pesquisadas, pelo menos neste
período mais recente, o racismo ocupou o debate central nas preocupações dessas
administrações. Ele foi relegado aos debates secundários e pontuais, como nas ações que as
aulas, de forma isolada, tentam fazer. Em nenhum momento há a apresentação de uma ação
sistematizada de combate as práticas de discriminação, como há em relação à indisciplina e ao
comportamento dos alunos, como visto no capítulo anterior.
Dar ao racismo pouco crédito, nos debates escolares, mostra de imediato que sua
suposta “ausência” ocupa um papel central na reprodução do mesmo. A negação controla os
contextos e, dessa forma, impede a proliferação do debate. Entre os gestores foi mais evidente
o negar da importância do racismo, não se citando, em nenhum momento, as palavras “raça”
ou “racismo”, o que pareceu mais simples de ser tratado entre os professores. Pode-se supor
que, entre os gestores, o gerenciamento da imagem da escola, como visto no capítulo anterior,
impacta na escolha dos temas elencados.
Isso pode ser entendido como uma estratégia de gerenciamento sociopolítico do
discurso, o que, para Van Dijk (2012a), permite que os problemas sejam mais administráveis
e faz da negação uma forma de aceitação social muito influente e, por consequência, também
muito perniciosa. As diferentes estruturas do discurso como os sentidos, a forma e a ação,
demonstraram como o discurso racista se manifesta, por vezes de forma muito sutil.
Com base nessa forma de ver as relações raciais, discutirei os posicionamentos dos
agentes, posicionamentos estes elaborados com base em representações mentais socialmente
compartilhadas (habitus) e negativamente orientadas sobre raça, racismo, preconceito,
sabendo que eles não são práticas discriminatórias intencionais, mas são, antes, frutos de uma
forma de ver o mundo social.
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3.1 A construção do imaginário racial – o papel do negro na historiografia local
Os agentes escolares identificam que a principal característica da formação social local
é a miscigenação de sua população, dado o alto número de pardos que formam a população.
Nesta direção, para a maior parte dos entrevistados, a participação de negros na formação da
sociedade local foi pouco significativa, destacando-se apenas a presença do elemento
“nordestino”, em geral, como responsável pela dinâmica de desenvolvimento social durante o
século XX. A historiografia local reflete e retroalimenta esse imaginário pois pouco se
interessou em tratar a questão do negro, reforçando um aparente consenso, a invisibilidade do
negro e a ideia de sua fraca participação e contribuição à formação social do Estado.
Pantoja (2008) narra a trajetória familiar d’Os Milton desde o início do século XX,
quando houve a instalação da empresa seringalista e, em consequência, as diferentes culturas
e etnias se enfrentaram na ocupação das florestas no Acre. Os seringueiros, descritos pela
autora, eram “brancos”, migrantes do nordeste brasileiro, que foram buscar melhoria de vida
nas florestas da Amazônia e lá se relacionaram com os índios, estabelecendo e adaptando um
novo modo de vida para ambos. A importação de mão de obra nordestina teria sido o meio
encontrado para suprir a escassez de trabalhadores que o boom da borracha provocou,
impondo um novo e sistemático ritmo a esta migração, que foi apoiada por diferentes agentes
externos, com a participação do capital nacional e internacional.
A sociedade de seringal, que aos poucos foi se formando, teve características
singulares, tais como o cruzamento desses nordestinos com mulheres nativas, que eram
capturadas em correrias36 e “amansadas” para serem dadas em casamento aos seringueiros, ou
cariús, como eram chamados os brancos quando estavam estabelecidos. A narrativa, de que
trata Pantoja, está entrelaçada aos encontros e confrontos ocorridos entre índios (caboclos
brabos e mansos) e brancos (cariús), que possibilitaram arranjos parentais nos quais essas
pessoas e grupos transitaram entre diferentes posições e referências de pertencimento. Esses
eventos são parte da narrativa histórica sobre os seringais e sobre as origens da população que
os povoou, são mitos da criação da “nação seringueira”. As novas relações sociais, que
emergiram nos seringais, deram ao caboclo e à cabocla “amansados” um importante papel na
mistura que tomou conta das formas de vida e sociabilidade.
Uma importante contribuição do trabalho de Pantoja (op. cit.) é que ele oferece uma
visão mais complexa da história de vida de famílias pertencentes às populações que vivem na

36 Expedições armadas visando dizimar e expulsar as populações indígenas de seus tradicionais territórios.
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floresta e vai contra uma história determinista e linear, que preconizava o fim dos índios com
a implantação da sociedade do seringal e o fim dos seringueiros com a crise da economia da
borracha.
Negros no Acre (1999) foi uma publicação da Fundação Palmares, em parceria com o
Governo do Estado, que buscava retratar a diversidade da influência da cultura negra na
formação dos municípios acrianos. No Acre, este trabalho resultou no levantamento de grupos
e entidades que direta ou indiretamente contribuíram com a preservação da cultura negra no
Estado, indicando a necessidade de combater o racismo e o desrespeito às manifestações
culturais em que traços da cultura negra são mais acentuados, como nas religiões de matriz
afro-brasileira, nos Centros de Santo Daime, nos grupos de capoeira e nas entidades dos
movimentos negros que passavam a se articular naquele momento.
Neves (1999), em um dos artigos dessa publicação, trata da invisibilidade da
participação negra na historiografia local e critica os autores que tentaram explicar o Acre
como obra fundamental dos “cearenses”, que migraram por conta do ciclo da borracha, e aos
romances, contos e memórias que puseram os povos sírio-libaneses, por conta de sua rápida
ascensão econômica e social, como um dos mais importantes na formação da sociedade
acriana. O autor sugere que a participação dos negros é fundamental para a compreensão do
Acre como espaço etnicamente múltiplo, ressaltando o movimento feito, naquele momento,
em prol do reconhecimento da história dos grupos indígenas nativos como parte importante de
uma “história do Acre”. Em torno de memórias e histórias sobre homens e mulheres, negros e
negras, na formação de ruas e bairros, além de contar com outros aspectos da história local, o
autor indica a participação destes em todas as etapas de formação da sociedade acriana, além
da influência negra nos usos e costumes mais comuns e cotidianos do povo local.
Segundo Sampaio (2011), o primeiro desafio dos estudos sobre populações negras na
Amazônia é a sua invisibilidade, já que se constituiu quase em uma regra, nos trabalhos sobre
escravidão negra na Amazônia, a ideia da reduzida da presença africana/negra na economia
regional, fundada, predominantemente, sobre o trabalho indígena. Segundo a autora, as
avaliações não podem ser balizadas apenas pela leitura de números modestos e sim pelo fato
dos escravos, negros forros e mulatos, ajudarem a marcar o mundo colonial com suas
experiências históricas.
Como Salles (2004) salienta, não se pode considerar desprezível a contribuição
africana na Amazônia. Essa contribuição se manifesta nas festas e nos folguedos populares, na
culinária, no vocabulário, e em vários outros aspectos do folclore regional. A lúdica africana,
trazida pelo negro escravo, nutriu intensamente o folclore regional e é considerada, pelo autor,
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como base da lúdica amazônica. Segundo Salles a casa grande, que no nordeste simboliza o
sistema senhorial, típico da região da lavoura da cana-de-açúcar, teve correspondentes na
Amazônia, alguns dos quais nada ficaram a dever – em escravaria, suntuosidade das
edificações e opulência dos senhores (Idem, p. 40).
Na obra de Ranzi (2008), a comparação com a relação plantations/escravidão africana
e a experiência do nordeste açucareiro representam um esquema básico de explicação, o que
leva a autora a indicar a baixa importância da presença do negro no Acre. Na referência a
“ocupação” da região, a autora registra a presença de negros como algo que “pouco existiu na
formação geral do Acre”. Segundo a autora, a presença dos negros se dispersou entre os
nordestinos, enquanto os seus padrões culturais africanos foram suplantados pela
predominância cultural nativo-nordestina que, basicamente, se fez onipresente na região,
tendo então, o negro, segundo a autora, “pequena representação sócio-econômico-cultural” na
região (Idem, p. 115).
O trabalho de Fernandes (2012) buscou evidenciar a presença do negro no Acre,
destacando a sua participação nos processos de povoamento, colonização e ocupação dos
diferentes municípios que formam o estado. Seu trabalho busca superar o desconhecimento
sobre a contribuição do negro nos processos de produção cultural, socioeconômica e política
local, e tenta reverter a tese de que sua presença pouco teria significado na constituição dessa
sociedade. Através de entrevistas com idosos negros, nos diferentes municípios do estado, o
autor mostra a participação dos negros na formação e no trabalho dos seringais, bem como em
outros períodos de colonização do território do estado, como no recrutamento dos soldados da
borracha, período conhecido como segundo ciclo da borracha, e no povoamento promovido
pelo INCRA, nas décadas de 1970 e 1980.
Três dissertações seguem na esteira do combate às mistificações sobre a
presença/ausência do negro na história do Estado. O trabalho de Silva (2009) trata da
formação dos terreiros de candomblé em Rio Branco, capital do Acre, e remete à discussão
ligada à herança cultural trazida pelos negros, por meio da diáspora, nessa parte do Brasil.
Implica, antes de tudo, segundo a autora, enxergar a África na Amazônia, já que a presença
negra transformou suas relações sociais e culturais. Embora a contribuição do negro tenha
sido sistematicamente ignorada, a influência e a presença de suas culturas é um fato inegável,
ainda que hibridizada nas trocas com índios, ribeirinhos, colonos portugueses e outros
imigrantes.
A pesquisa de Colombo (2009) indica que o negro é silenciado, explorado e
marginalizado nas obras literárias estudadas. A floresta amazônica, cenário dos romances, é
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tratada como personagem principal das histórias que giram em torno da exploração do látex.
São romances que repetiram as fórmulas da representação do homem e da região amazônica
de forma estereotipada e repleta de preconceitos, principalmente, com relação ao negro.
No trabalho de Rocha (2011), sobre como o negro aparece na historiografia local, são
analisados livros de quatro autores locais. A autora conclui que esse campo ignorou a
presença de negros nas “origens” do Acre e que este silêncio sobre a presença negra foi
marcante na análise das dinâmicas dos deslocamentos de mulheres e homens para essa região.
Para Rocha, assim como “nordestino”, o termo “seringueiro” é mantido como uma categoria
que oculta as diferenças étnicas no interior dos seringais, ocultando outras tensões e conflitos
aí subjacentes e, portanto, contribuindo para reforçar a ideia da ausência de negros no Acre.
Os termos não propõem nenhuma reflexão sobre a questão da presença negra, perdida em
meio às camadas de “nordestinos” e “seringueiros” presentes na região.

3.2 Mestiçagem e identidade nacional
A mestiçagem sempre foi objeto de debates na formação do Brasil, pois a diversidade
racial presente, desde a colonização, foi tida como problemática para a construção da
nacionalidade, e fez efervescer os debates da elite intelectual e política desde meados do
século XIX. Como exemplo, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século
XX, diferentes visões do Brasil foram construídas e nelas sempre a raça ocupou um papel
preponderante. Durante este período a singularidade racial do país, que fora vista inicialmente
como um problema, depois foi positivada e transformada em “solução”.
Num primeiro momento, os negros e mestiços foram vistos como polos definidores da
degeneração da sociedade e como responsáveis por um possível futuro tortuoso para o país.
Sobre isso, Seyferth (2002, p. 27) vai nos dizer que:
O caráter degenerativo da mestiçagem tornou-se, desde então, um dos temas
predominantes do racismo. O darwinismo social, a eugenia, as teses
lombrosianas do criminoso nato etc. condenaram a mestiçagem, usaram e
abusaram da ideia de pureza racial. Resumindo, os pressupostos da
inferioridade das raças não-brancas, da natureza racial das diferenças de
classe (que inferioriza as massas, mesmo as de fenótipo branco) e da
atribuição da degeneração racial à mestiçagem, tornaram-se os principais
dogmas do racismo científico.

Quando o racismo científico penetrou no Brasil, uma camada de intelectuais encontrou
uma razão para justificar o pessimismo racial do fim do século XIX. O contexto era o de um
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corpo de intelectuais influenciados por “teorias estrangeiras”, que condenaram a mestiçagem
local e indicaram, de diferentes formas, que a mestiçagem seria uma das causas do atraso
brasileiro e, até mesmo, da futura inviabilidade da nação.
Costa (2006) lembra que o interesse demonstrado pelos primeiros formuladores do
pensamento racial brasileiro não foi uma escolha temática, mas se configurava como um
dever cívico, o de construir uma nação civilizada. Isso implicava articular uma gramática
discursiva na qual as teorias científicas, recebidas da Europa e que colocavam os brancos no
topo da hierarquia racial, pudessem ser conciliadas com a realidade de uma população em que
predominavam mestiços e gente de cor. Noções de mestiçagem e hierarquia social colocaram
a questão étnica para dialogar com os discursos sobre a nação, em que as expectativas se
coadunavam a projetos políticos. Vê-se que este foi um momento em que o tema racial fora
usado como recurso político para mobilizar a população em defesa de um ideal de nação.
Em torno do determinismo biológico, o debate influenciado pelo racismo científico
buscava explicar as relações sociais como variáveis derivadas da biologia, o que determinava,
de acordo com o autor, que o debate buscasse no “reino natural” a explicação para as
diferentes hierarquias sociais, bem como estabelecia uma visão de que as características
fenotípicas, reunidas em classificações raciais, definem as capacidades e possibilidades de
desenvolvimento pessoal e social (Ibidem, p. 153).
O autor destaca que existiram divergências entre os intelectuais brasileiros quanto à
mistura de raças e os riscos de degeneração dela decorrentes. De um lado, os que
compartilhavam de certo pessimismo e que acreditavam que a mistura de raças operada no
Brasil levaria à degeneração, do outro lado, os mais otimistas, que acreditavam que os negros
e mestiços desapareceriam com o embranquecimento paulatino da população. As suposições
racistas serviram de base para um ideal de branqueamento em que a superioridade branca e o
desaparecimento gradual dos negros resolveriam o problema racial brasileiro. A crença nas
virtudes da imigração europeia reforçou a ideia de que a mestiçagem seria uma fase
intermediária do branqueamento da população, fazendo com que o ideário do branqueamento
se consolidasse como uma alternativa.
Seyferth (2002, p. 36-37) cita que a assimilação como ideal de integração pode ser
vista nos verbos conjugados para os imigrantes, tais como “caldear, misturar, fundir,
miscigenar”. Esperava-se com isso a assimilação cultural e física aos europeus e o
desaparecimento dos negros e mestiços mais escuros. Ainda para a autora, esse ideário racial
afirmava o irremediável rebaixamento de grande parcela da população nacional à condição de
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subumanidade, mas projetava transformar em brasileiros todos os brancos “superiores”,
encarregados do sumiço dos negros e mestiços em um “crisol de raças”.
O branqueamento da população, tomado como tese, tornou-se o coração do ideal racial
brasileiro, fazendo com que as ideias de que a raça superior – a branca – acabaria por
prevalecer no processo de amalgamação, fossem as mais importante durante o período alto do
pensamento racial, entre os anos de 1880 a 1920 (SKIDMORE, 1976).
Segundo Skidmore (Ibidem, p. 81), a “tese do branqueamento baseava-se na presunção
da superioridade branca, às vezes, pelo uso dos eufemismos raças ‘mais adiantadas’ e ‘menos
adiantadas’ e pelo fato de ficar em aberto a questão de ser a inferioridade inata”. Para o autor,
a conclusão otimista dessa análise racial repousava sobre uma afirmação chave: a de que a
miscigenação não produzia inevitavelmente “degenerados”, mas uma população mestiça mais
clara e sadia, capaz de tornar-se sempre mais branca, tanto cultural quanto fisicamente.
Posteriormente o mulato passou a ser exaltado e o mestiço virou o tipo nacional. A
mestiçagem se tornou o melhor traço de explicação brasileira e o fator positivo da nossa
singularidade, tornou-se uma chave ideológica capaz de explicar as possibilidades de
integração nacional e a sustentação de uma forte democracia brasileira. A cultura mestiça
despontou como representação oficial da nação. A narrativa oficial se serviu de diversos
elementos disponíveis, como a história, a tradição, os rituais e idealizou uma noção de povo
brasileiro que tentou se constituir a partir da supressão da pluralidade (SCHWARCZ, 2012, p.
47).
Como ideologia, a mestiçagem se tornou uma questão de ordem geral, capaz de
explicar as mais diferentes colorações de pele encontradas no povo brasileiro. Este é o
momento em que passa a acontecer uma interpretação positiva da história da miscigenação.
Em torno do mulato, figura central da nação, propiciou-se ao brasileiro uma exclusiva
aplicação do sistema de relações raciais, que envolve sensibilidade com as categorias
mobilizadas e as nuanças de suas aplicações.
No caso brasileiro, a mestiçagem e a aposta no branqueamento da população geraram
um racismo à la brasileira, que percebe antes colorações do que raças, que admite a
discriminação apenas na esfera privada e difunde a universalidade das leis, que impõe a
desigualdade nas condições de vida, mas é assimilacionista no plano da cultura. É por isso
mesmo que, no país, seguem-se muito mais as marcas de aparência física que, por sua vez,
integram status e condição social, do que regras físicas ou delimitações geracionais
(SCHWARCZ, 2012, pp. 35-36).
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Segundo a autora, para definir uma “especificidade nacional” selecionou-se a
“conformação racial” encontrada no país, destacando-se a particularidade da miscigenação,
para o bem ou para o mal, ora como elemento alentador, ora como sinal de infortúnio.
A ideia de democracia racial floresceu baseada na crença de que esse era um povo sem
barreira, sem preconceito, que agregou à mestiçagem um valor positivo e não negativo,
presente sob o aspecto de degenerescência que circulava até o início do século XX. A origem
da sociedade brasileira foi explicada pela mistura entre as raças negra, branca e índia, que
trouxeram suas heranças culturais, paralelamente aos cruzamentos raciais, o que deu origem a
uma ampla mestiçagem no campo cultural. Essa dupla mistura possibilitou a criação de um
potente símbolo integrador, que possui uma penetração muito profunda na sociedade
brasileira.
Para Hasenbalg (2005), como construção ideológica, a “democracia racial” não é um
sistema desconexo de representações, pois está profundamente entrosada numa matriz mais
ampla de conservadorismo ideológico, em que a preservação da unidade nacional e a paz
social são as preocupações principais.
A exaltação da convivência harmoniosa entre todas as raças dissimulou as
desigualdades e se assumiu como um mandamento de explicação para as relações sociais no
Brasil. Ela tem como pano de fundo a afirmação de que as pessoas são sensíveis apenas as
diferenças de posição social. Serve, portanto, como uma categoria guarda-chuva, que
possibilita a todos se reconhecerem como brasileiros, afirmarem que não são racistas nem que
compactuam com práticas discriminatórias, além de expropriar e converter em símbolos
nacionais marcas das tradições culturais de diferentes povos.
De acordo com Guimarães (2002), a ideia de democracia racial permaneceu
relativamente consensual, seja como tendência da sociedade brasileira, seja como padrão ideal
de relação entre as raças no Brasil, pelo seu caráter ideal de relações não-discriminatórias e
não segregacionistas. Portanto, ela continua viva enquanto mito, quer seja no sentido de falsa
ideologia, quer seja no sentido de ideal que orienta a ação concreta dos atores sociais, quer
seja, ainda, como chave interpretativa da cultura. O que não significa que esta ideia não esteja
desgastada. O autor defende a hipótese de que o modo de definir racialmente o brasileiro
através de uma mestiçagem singular, que toma como referência três polos raciais (branco,
negro, índio) está mudando rapidamente: “sua crise é visível na busca de identificação a partir
da recriação de cada um desses pólos” (Ibidem, p. 124).
A defesa da democracia racial buscou, discursivamente, consolidar algo de positivo no
racismo brasileiro e o associou a uma imagem particular do país. No entanto, como indica
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Schwarcz (2012, p. 28), é um tipo de redenção verbal que não se concretiza no cotidiano, uma
vez que a valorização do nacional é, acima de tudo, uma retórica que não encontra
contrapartida fácil na valorização das populações mestiças e negras, que continuam a ser
discriminadas nas esferas da justiça, do direito, do trabalho e até do lazer.

3.3 Análise dos discursos sobre relações raciais nas escolas
Para a professora de Língua Portuguesa, da Escola C, “o racismo vem desde lá do
tempo dos nossos bisavós e também continua no presente”, o que faz o fato/fenômeno ser
tratado como naturalizado e como marca de nossas relações sociais. Para os gestores da
Escola D, as manifestações racistas são “casos isolados, que antigamente a gente teve, e que
hoje em dia a gente nem tem mais”.
Isso faz parecer que os problemas foram resolvidos, como se tivesse havido algum tipo
de debate sobre a questão e que, como em um passe de mágica, os conflitos pudessem ter
cessado. Esses agentes usam a referência a um passado recente sem conflitos, ou a
acontecimentos mais antigos, para fazer crer que as escolas são ambientes livres de racismo
ou, pelo menos, mais amenos.
Falar de um racismo de longe, ou do outro, como algo que acontece de forma ampla,
foi uma marca constante desses grupos, ao mesmo tempo em que cuidavam para que suas
escolas fossem vistas como espaços livres dessas manifestações.
Em outros momentos, fez-se referência a uma memória de curto prazo. Esse foi o caso
dos gestores da Escola A. Ao se referirem a um passado recente, lembra um membro do
grupo que, no “ano passado, houve uma discussão” em torno de um caso de racismo, outro
observa que “o pai reclamou na feira do ano retrasado que o filho foi xingado”. É como se
essas formas semânticas permitissem fugir dos problemas do presente, ou como se tentassem
justificar que eles não acontecem no cotidiano escolar.
Schwarcz (2012) cita esse uso do passado como uma constante, através da qual os
brasileiros jogam para a história os últimos momentos do racismo. Afirma a autora que, em
geral, reconhece-se a existência do preconceito, mas em outros contextos temporais, no
passado.
Quando questionado sobre a importância da Lei 10.639, o gestor da Escola C afirma
que: “aqui a gente já trabalha, mas não vê essa necessidade tão grande de se trabalhar,
porque há uma aceitação, não há essa discriminação”. Na perspectiva desse gestor, nessas
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escolas não há um “problema com os negros”. Para ele, o que há é um problema social que
apresenta nuances raciais quando são mobilizados alguns tipos de apelidos nas discussões e
brigas de crianças e adolescentes. O pano de fundo foi indicar que, naquela escola, os
preconceitos eram provocados por questões de classe e não de raça.
As explicações de que o preconceito contra os negros são de classe, e não de raça, não
são uma novidade no Brasil e, em especial, na Amazônia. Desde os estudos de Wagley (1988)
postulou-se que, quaisquer possam ser as desigualdades entre brancos e negros, elas não são o
resultado de considerações raciais, mas advêm da classe, isto é, da baixa posição social dos
negros. O autor justifica que as características raciais não são barreiras intransponíveis à
ascensão social e que a pouca segregação baseava-se mais na classe social do que na raça, seja
ela definida física ou socialmente. Wagley indicou que o sistema de relações de raça fornecia
uma base relativamente favorável e propícia ao desenvolvimento de uma democracia social e
econômica. Por fim, ele justificava que as relações raciais são essencialmente pacíficas e
harmoniosas e as atitudes com os diferentes grupos raciais refletem os diferentes aspectos da
história da Amazônia e da sociedade regional.
Os agentes relativizam os casos de discriminação racial e as manifestações de
preconceito nas escolas, afirmando que estes são por conta de “apelidos” e “termos
pejorativos” usados nas discussões e nas “brincadeiras” entre os alunos. Na ocorrência dos
apelidos, as qualificações pejorativas feitas a alunos negros não foram objeto de reflexão por
parte destes.
Esses termos não foram avaliados, nem tiveram seus significados discutidos. Na
lembrança dos agentes, foram listados alguns apelidos que veiculam estereótipos socialmente
aceitos e naturalizados, como “negrinho”, “saci”, “nego do suvaco fedorento”, “picolé de
açaí”, “cabelo de palha de aço”, “macaco”.
A coordenadora pedagógica da Escola C citou o caso de uma menina negra que lhe
apresentou um documento com mais de 50 apelidos que foram usados pelos alunos para
agredir a ela e aos demais alunos negros. A aluna, pacientemente, foi anotando e listando
esses termos para apresentar à coordenadora que, com espanto, disse que discutiria com a
gestão da escola os procedimentos a serem tomados. Não houve, da parte dos gestores,
nenhum comentário sobre a ação desenvolvida após este ocorrido, mas o que foi enunciado
indicou que isto não foi objeto de nenhuma discussão mais aprofundada, ficando relegado a
mais um fato ocorrido durante aquele ano letivo.
A coordenadora de ensino da Escola B preocupou-se em como esses insultos, de
ordem verbal, estigmatizam e ensinam aos negros os significados das marcas da cor. Segundo
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ela, “só um(a) menino(a) negro(a) sabe a dor de conviver com aquele apelido durante a
escola”. Segundo a professora de História, da mesma escola, “a gente sabe quem sofre esse
tipo de racismo e de preconceito!” e, ainda, “querendo ou não, se nós nos colocarmos no
lugar do outro a gente sabe que é um sofrimento grande”.
Fica evidente, para essas professoras, quem são as vítimas e os efeitos que isto pode
acarretar na formação dessas crianças e adolescentes. No entanto, isto não leva a um trabalho
sistemático de enfrentamento dos casos, resumindo-se suas ações a repreensão no discurso de
forma imediata.
Não discutir o fato de que estes apelidos são uma síntese verbal para toda uma
constelação de estigmas, referentes a formação racial identitária, tem uma força simbólica na
formação de crianças e jovens negros. O insulto, segundo Guimarães (2002), é uma forma
ritual de ensinar a subordinação, através da humilhação, mais que uma arma de conflito. Sua
função é institucionalizar um inferior racial. A gravidade está no seu modo de operação, o
qual, devido ao caráter privado que se aplica, demonstra que essas injúrias, na maioria das
vezes, são usadas de forma silenciosa e trazem como marcas a proximidade social e os laços
de amizade, que permitem considerar que são mobilizadas em um contexto ‘amistoso’, o qual
só evolui para o conflito físico em poucas ocasiões. O que está em jogo nunca é visto como de
caráter ofensivo, o que, portanto banaliza a discriminação racial.
Um episódio na Escola A, que tratou do bullying através de palestra de um grupo
externo, demonstrou a tentativa dos agentes em apresentar um ambiente sem manifestações de
preconceito e onde os apelidos não fazem parte do cotidiano dos alunos. Segundo a professora
de Língua Portuguesa:
[...] (Prof. LP) a pessoa que veio dar palestra era totalmente despreparada,
ela começou falar, começou a colocar no vocabulário dos nossos alunos
palavras que não existiam.
(Mediador) Tipo?
[...](Prof. LP) “nego do suvaco fedorento”, entre outros, na mesma hora a
coordenação parou, os alunos começaram a ficar assim, sem saber [...] não é
esse o perfil dos nossos alunos [...] uma das pessoas começou a soltar
palavras que não faziam parte do vocabulário dos nossos alunos, não vou
dizer que eles são perfeitos que em casa eles podem ouvir, na rua eles podem
ouvir, mas aqui eles não praticavam isso, então na mesma hora foi um
choque assim e aí parou. (Professora LP, Escola A, Grupo Focal, 2014)

O que a palestrante desenvolvia remetia aparentemente às piadas que inundam o
cotidiano e as expressões do dia a dia, mas, como afirma Schwarcz (2012), isto deve aparecer
“quase como uma etiqueta ou uma regra implícita de convivência”, que indicará de modo
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genérico e sem questionamento certa harmonia racial, além de jogar para o plano pessoal os
possíveis conflitos. Esse caráter único e supostamente harmonioso da sociedade brasileira foi
incorporado a leitura que os agentes fazem e teve sua tranquilidade rompida quando o
palestrante falou de “termos que não fazem parte do cotidiano escolar”.
A questão, que remete a quem faz o trabalho de combate às práticas discriminatórias e
a reeducação das relações raciais, mostrou que esta ação é desempenhada de forma pontual
por alguns agentes e pela coordenação de direitos humanos da Secretaria de Educação. Em
duas dessas escolas, B e D, foram citados encontros dos alunos com militantes de entidades
dos movimentos negros nas escolas, em atividades pontuais também. Ora realizadas dentro da
programação dos projetos, ora realizada em visitas esporádicas para a implementação de
ações de combate ao racismo.
Pela forma que tratam o debate, é possível considerar que esses agentes pensam que
discutir sobre relações raciais não é tarefa da educação. Este seria um dever dos militantes
políticos, das comissões de direitos humanos, dos membros dos fóruns estaduais de
implementação da Lei 10.639. Perpassando isto, há a crença de que a função da escola não é
essa.
A coordenação pedagógica foi lembrada, em todas as escolas, como um setor
responsável pelo controle comportamental dos alunos, mas não houve a indicação de que a
responsabilidade sobre o enfrentamento dos casos de preconceito recaia somente sobre esses
atores. Ficou claro que, na maioria das vezes em que os conflitos raciais eclodiam, as atitudes
de repreensão foram adotadas pelos sujeitos que se encontravam na escola no momento. Ora
os próprios professores nas salas de aulas, ora membros do corpo gestor que tomavam a si
essa tarefa. Segundo o gestor da Escola A.
[...] temos uma equipe de apoio pedagógico que faz orientação que faz essa
conversa, muitas vezes nós fazemos a situação de dizer que [racismo] é
crime, que se isso for levado adiante pode trazer transtorno, brigas,
problemas com a família; a gente trabalha a conscientização. (Gestor Escola
A, Grupo Focal, 2014)

As admoestações, por parte dos professores e da equipe gestora, variaram entre as
escolas, de acordo com os casos relatados. Os professores da Escola B acreditam que todo o
corpo docente da escola não permite que casos como esses aconteçam em suas salas de aula.
Assegura a professora de Língua Portuguesa. da Escola D, que os alunos são lembrados,
constantemente, de que “o racismo é crime”. Para os professores da Escola C, “a ação contra
o racismo é no discurso” variando entre uma fala específica, o aconselhamento e a orientação.
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O “cabelo” foi apontado por esses agentes como um elemento crucial na eclosão dos
conflitos. Gomes (2002) destacou que a experiência com o corpo negro e o cabelo crespo não
se reduz ao espaço da família, das amizades, da militância ou dos relacionamentos afetivos.
Para a autora, no discurso pedagógico proferido sobre o negro, são veiculadas impressões e
representações nas quais o cabelo surge como um dos principais símbolos, pois desde a
escravidão ele tem sido usado como um dos elementos definidores do lugar do sujeito dentro
do sistema de classificação racial brasileiro (Idem, p. 43).
Outro aspecto que devo mencionar é que os exemplos, na maioria das vezes,
remeteram às mulheres negras. A professora de Língua Portuguesa da Escola B cita um caso:
“eu tenho uma aluna negra em sala e a gente percebe que ninguém quer fazer trabalho com
ela”. Esta professora foi a única, em todos os grupos focais, a se reconhecer como negra e a
dizer que não faz esse trabalho por pena, pois faz por respeito as pessoas, assinalando que
essa é uma preocupação que vem da formação dada pelos seus pais. Nos grupos focais com
professores estive diante de uma maioria absoluta de mulheres e, em sua quase totalidade,
mulheres negras. Talvez, por não se sentirem encorajadas, nem todas assumem, ou o fazem
com muita dificuldade, uma atitude aberta de combate ao racismo e às discriminações como
uma escolha ideológica e pedagógica nessas escolas.
O mal-estar e a inquietação foram as manifestações mais evidentes dessas professoras
nesses momentos e representam a ansiedade de enfrentar o poder social de negar o racismo, a
ansiedade de superar o senso comum e demonstrar a capacidade de tornar pública, quer dizer
visível e dizível, a dor da experiência individual com o racismo. O discurso operado pelos
agentes mostrou como o capital simbólico, as regras, os acordos tácitos mostram que as
escolas são espaços sociais em que ficam evidentes as diferenças de poder e os respectivos
posicionamentos dos sujeitos, por vezes, através de sistemas de relações invisíveis. Elas agem
como se elas soubessem que não podem dizer tudo isso, o que é um modo de percepção
legitimado pelas duras relações raciais, o que reforça e acentua as diferenças objetivas, sem
que ninguém as esteja forçando no momento.
Segundo Silva (1998), a opção das professoras negras, quando não estão preparadas
para lidar com a questão racial na escola, é pelo silêncio e pelo ocultamento. Essas
professoras demonstram que somado ao despreparo está a dificuldade e o desafio que esse
trabalho representa, pois ele as remete à sua própria história de vida e às marcas deixadas
pelas experiências com o racismo e a discriminação.
Os gestores da Escola A, quando indagados sobre os casos de discriminação racial na
escola, são enfáticos em afirmar que “ter, tem, mas não consigo relatar um caso de grande

116

proporção”. Pela ausência de formas virulentas e extremas, esses são considerados casos
pequenos e, por essa razão, persistem sem ser questionadas. Como dificilmente são atitudes
tomadas em público, sendo a grande maioria de atos privados e ofensas de caráter pessoal,
eles não são vistos como casos de racismo.
O uso da expressão “briguinhas” indica o tamanho ou proporção atribuídos aos
conflitos. O uso do diminutivo serve para descrever a pequena importância que o conflito tem,
mas serve também para descrever que, em nenhum momento, esses conflitos precisaram ser
resolvidos em outro âmbito, como numa delegacia de polícia ou na Secretaria de Educação.
Esses conflitos sempre foram resolvidos na escola.
Os agentes situaram a ocorrência dos conflitos no início do ano letivo, o que pareceu
ser uma forma encontrada para atribuir a responsabilidade, de boa parte das agressões verbais,
aos “novos alunos”, ainda não adaptados às regras das escolas. Outra das formas foi
caracterizar os agressores como alunos que vêm de outras escolas, alunos que chegam cheios
de vícios e de péssimas maneiras, mas que, com o tempo, passam a respeitar as normas dessas
escolas. Vejamos o exemplo descrito pelos professores da Escola A,
[...] (Prof. Hist) então existia uma grande dificuldade quando recebia alunos
de outras escolas porque eles levavam 2, 3 meses para se adequar; falavam
palavrões, ele xingavam. Então, até eles se moldarem aos alunos que já eram
daqui levava uns 3 meses [...]
(Prof. LP) sempre de início de ano quando a gente recebe novos alunos,
acontece um ou outro [caso de racismo] (Professores Escola A, Grupo Focal,
2014)

Alguns argumentos foram utilizados para afirmar a suposta ausência de animosidade.
Diz a professora de História, da Escola C: “percebo que os nossos alunos praticam [racismo],
mas não que seja por maldade, acho que quando eles falam é a questão da reprodução da
sociedade mesmo”. Para a professora de História, da Escola B, os alunos não “querem ser
considerados racistas”. Ela acredita que a formação familiar é fundamental na estruturação
desses comportamentos.
Nos relatos dos conflitos, feitos pelos agentes, em nenhum momento os alunos, nem
eles mesmos, nem seus colegas de profissão, foram categorizados como racistas, o que
demonstrou um forte mecanismo de controle nas suas falas. Van Dijk (2012a), em suas
análises em diferentes países sobre como o racismo é operado no discurso, nos diz que isto é
comum, pois assumir uma atitude ou acusar alguém de racista é uma das piores infrações
sociais. Como afirma o autor, “as acusações de racismo são encaradas como infrações sociais
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mais sérias do que as próprias ações ou atitudes racistas, por exemplo, porque perturbam a
solidariedade do grupo e seus encontros” (Idem, p. 159).
Schwarcz (2012, p. 32) indica que estamos diante de um “tipo particular de racismo,
um racismo silencioso que se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e da
igualdade das leis, e que lança para o terreno do privado o jogo da discriminação”. É,
portanto, da ordem do privado, pois não se afirma publicamente. A autora afirma que a
especificidade do preconceito no Brasil fica evidenciada nesse seu caráter privado e pouco
formalizado.
Buscar demonstrar o preconceito como suave ou como fruto de uma brincadeira entre
amigos foi um recurso discursivo utilizado para amenizar as situações e para justificar que são
crianças e adolescentes, que não tem “consciência”. O que indica que a negação da intenção
do ato racista é uma característica utilizada de maneira habitual. Para a professora de História,
da Escola C, “esses meninos falam, se agridem, mas no final estão abraçados, muitas vezes,
reproduzindo coisas que eles não tem consciência”.
“A aluna apanhou porque era negra, mas não é de grande índice”. Com essa frase, a
professora de Língua Portuguesa, da Escola A, minimizou o racismo e procurou demonstrar
que outras questões como a sexualidade, a obesidade, a estética, ganham mais destaque que a
questão racial. A professora lembrou alguns casos em que as brigas aconteceram por conta da
“índole sexual”, pela não aceitação da maioria dos colegas, e não por conta da cor de alguns
alunos. Lembrou também de alunas que já brigaram por conta da beleza de uma, que apanhou
porque era bonita, ou outra que brigou por conta dos apelidos relacionados a obesidade
infantil. Assinala que uma carga de preconceito similar é utilizada em todas as escolas ao se
referirem a alunos homossexuais, demonstrando o quão essa questão tem sido significativa
nessas escolas, além de servir para justificar que a “questão sexual é mais acentuada que a
cor”, como enfatizado por uma coordenadora de ensino.
Afirma o coordenador de ensino da Escola C, que “a questão afro-brasileira” é um
tema que será trabalhado de modo mais aprofundado, tal como a homofobia e todos os outros,
em relação a valores como solidariedade, igualdade, respeito, paz na escola, combate a
violência. Percebe-se que, ao atrelar o racismo a outras temáticas, coloca-se o racismo no
conjunto de estratégias educacionais que discutem, de forma ampla, a ideia de diversidade e
inclusão.
Para a gestora da Escola D, “a escola trabalha com a diversidade desde a hora em
que se entra na escola”. Nessa linha de argumentação, os gestores citaram a presença de
alunos indígenas na escola e o grande número de estudantes portadores de necessidades
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especiais. A referência à atuação no campo da educação especial foi uma forma de justificar a
ausência de preconceitos e também uma forma de caracterizar as quatro escolas como
democráticas e includentes. Exemplo disso é que, segundo a professora de Língua Portuguesa
da Escola A, “nós somos uma escola que convive bem com as diferenças, devido o nosso
trabalho com os especiais”. Em todas as escolas isso foi ressaltado e buscou-se afirmar que
“se todos nós somos diferentes e nos aceitamos, porque haveria de ter diferenças entre
brancos e negros”, como fez a coordenadora pedagógica da Escola C.
Para a coordenadora da Escola C, “a escola já vem trabalhando nesse tipo de pessoas
aqui na escola, tanto os meninos com deficiência, quantos negros, todos, acho que já tinha
algum papel, já trabalhamos, por isso que hoje eles se aceitam”. Para completar seu
raciocínio, afirma que “não tem esse negócio de dizer preto, esse é preto ou é branco, esse é
deficiente, ele é aceito como se fosse normal”.
Além da negação do racismo, a fala da entrevistada leva-nos a supor que este
“normal” tem relação com o modelo de aluno idealizado, tema discutido no capítulo anterior
em torno do “bom aluno”. O aluno normal seria aquele que possui as qualidades apropriadas
para o sucesso no sistema escolar, uma percepção que naturaliza e omite o peso das
diferenças.
A Escola D é a que recebe o maior número de alunos especiais, por conta da imagem
que circula na cidade acerca do seu reconhecido trabalho com esse tipo de alunos. Segundo a
coordenadora de ensino dessa escola, é possível considerar que os seus alunos conseguiram
“pular a barreira” do preconceito contra índios, negros e outros. A gestora demonstrou, de
forma recorrente, este “grande potencial no combate ao preconceito dos alunos em relação
aos especiais”, o que, segundo ela, caracterizaria a escola como espaço de combate ao
preconceito, de modo amplo.
A questão dos efeitos do preconceito na aprendizagem dos alunos foi comentada em
quase todos os grupos focais realizados, mas ganhou destaque na preocupação dos
participantes em três grupos, formados por professores das escolas B, C e D. Esses agentes
demonstraram sensibilidade para perceber que as manifestações de preconceito a que alguns
alunos eram submetidos prejudicavam os seus desempenhos escolares. Contudo, isso parece
não ir para além do discurso.
O preconceito sempre está nas outras escolas e não nas suas, como demonstra a fala do
gestor da Escola C: “Aqui na escola a gente nem tem tanto, é mais ali na outra”. Isso fica
evidente também na fala de uma professora da Escola A:
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[...] (Prof. LP) uma das coisas que mais me encantou aqui quando cheguei
nessa escola, foram várias coisas na verdade, quando cheguei me deparei
com um número de alunos especiais muito grande e não havia preconceito,
os alunos, os próprios colegas cuidavam uns dos outros, os próprios colegas
dizem “olha que coisa mais linda é aqui”; eu vim de uma escola em que os
alunos só tratavam os de cor mais escura como “negrinhos”, de “saci”,
nomes mais pejorativos, não chamava a pessoa pelo nome certo, mas aqui
não, aqui é diferente, eu nunca vi […]. (Professora LP, Escola A, Grupo
Focal, 2014)

Para a professora de Língua Portuguesa da Escola A, era na outra escola em que ela
trabalhava que havia “os casos de racismo”. Os gestores da Escola C atribuem a localização
geográfica das escolas os casos de preconceito. “O preconceito está lá no centro, não aqui na
escola”, diz um deles. É no centro que está a população branca, então é lá que tem a rejeição,
segundo a coordenadora pedagógica.
Desse modo, preconceito estaria sempre no outro. O que faz parecer que as relações
étnico-raciais sempre são melhores e mais saudáveis, e portanto mais igualitárias, na sua
escola. De acordo com Schwarcz (2012), trata-se de “um preconceito do outro”, em que
ninguém nega que exista racismo, mas a sua prática é sempre atribuída a “outro”.
Segundo o gestor da Escola C:
[…] Se você pegar uma comunidade mais simples e mais pobre, não tem
preconceito, todo mundo é: minha preta, pretinha; isso não constitui um ato
de preconceito. As pessoas menos aculturadas não têm essas barreiras de
preconceito; de dizer aqui é branco, aqui é preto, separados. (Gestor, Escola
C, Grupo Focal, 2014)

A posição social das camadas de renda mais populares indicaria, para este gestor, que
entre indivíduos brancos e negros as relações sociais são mais amenas, o casamento ou a
união entre pessoas de diferentes raças sendo mais comum. O gestor busca reforçar que, em
círculos de relações pessoais mais íntimas, a acomodação do preconceito é mais espontânea e,
com maior probabilidade, se disfarçará o preconceito de cor pela sua associação com o de
classe.
Entretanto, o que ele estava fazendo era substituir o preconceito racial pela noção de
classe ao explicar que, em bairros mais pobres, não são comuns casos de racismo e que isso
acontece apenas nos centros urbanos e bairros centrais, os de classes sociais com renda
superior. Aqui, a tentativa era de fazer da raça uma categoria facilmente encoberta pela renda,
sugerindo que todos os moradores do bairro convivem numa comunidade livre de
preconceitos raciais, tentando demonstrar que os laços de solidariedade, que unem a
população mais pobre, podem encobrir os diferentes preconceitos a que brancos e negros
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pobres são submetidos. Parece que, nesse caso, a tentativa foi fazer crer que essas escolas são
espaços de convivência pacífica e harmoniosa entre os diferentes grupos. Em geral, esta foi
uma argumentação utilizada basicamente pelos grupos de gestores.
Esta é mais uma estratégia semântica e retórica de “autoapresentação positiva” (VAN
DIJK, 2012a), implantada por meio de argumentos e narrações de histórias concretas de
sucesso. Como sugere o autor, tais argumentos sempre se baseiam em experiências pessoais
de alguém e, logo, seriam “verdadeiras” e ofereceriam “provas” claras para chegar a
conclusões positivas ou negativas.
Um tema polêmico, e que sempre se apresenta nos debates em sala de aula, segundo os
professores das Escolas C e D, é o das cotas nas universidades. Na Escola B, que é a única
que oferta o Ensino Médio, isso foi objeto de um único debate naquele ano, o qual ocorreu
quando das oficinas de preparação dos alunos para o ENEM.
A professora de Língua Portuguesa da Escola C acha “interessante que mesmo em um
bairro periférico como o da escola, e sendo mestiços em sua maioria, os alunos se
posicionam contrários as cotas”. Segundo essa professora, por mais que se explique todos os
argumentos favoráveis a adoção de medidas afirmativas, os alunos se colocam como
contrários pois acreditam que isso é uma forma de “preconceito às avessas”, ou uma
“ofensa”, como ela resumiu. Destaco o posicionamento de um aluno relatado pela professora
que sintetiza, segundo ela, a discussão.
[...] “sou contra, porque o negro tá sempre de coitadinho, como pobre, que
ele não tem capacidade, que ele não tem inteligência suficiente, e ai tem que
ter essa cota para poder entrar, pra fazer um curso, eu não concordo, porque
o preto não é um lascado, o preto pode, não é porque ele é preto que vai
afetar a cabeça dele”. (Professora LP Escola C, Grupo Focal, 2014)

Os argumentos utilizados pelas professoras da Escola C, nos debates com os alunos,
se concentram, segundo suas lembranças, em explicar o sentido da adoção de cotas do ponto
de vista social, lembrando que o acesso por cotas à Universidade Federal do Acre agora se
dava por meio da reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas. As
professoras observam que este é um tema que desperta o interesse dos alunos, o que mostra
que eles se importam com sua condição social e racial, mesmo quando a escola entende isto
como algo pouco importante.
Mostrando-se incomodada pelo comportamento de certo grupo de alunos, uma das
coordenadoras pedagógicas, da Escola C, usa a expressão: “Aqui os negros botam boneco”.
“Botar boneco” é desfrutar de um bom relacionamento entre os colegas; aparentemente
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significa ditar moda e comportamentos, o que levou à popularidade desses alunos negros. O
bom desempenho no basketball, nos jogos estudantis, somado aos “cabelos estilosos”,
conforme definido pela gestora, ajudam nessa popularidade.
Os gestores lembram o dia em que um desses meninos, qualificado como “perigoso”,
foi baleado devido ao envolvimento com o tráfico de drogas e com assaltos no bairro. Este
episódio causou uma comoção entre todos os alunos, com o uso de hashtags específicas nas
redes sociais, em favor da recuperação do garoto. Entre as meninas, especialmente, que
choravam pelos corredores e se autointitulavam “viúva do fulano”.
Observa-se, nesses relatos, que cabelos estilosos, como expressão corporal desses
alunos negros, ao fugir do estereótipo de beleza, causam incomodo. Ao mesmo tempo, essa
imagem fala sobre o negro na sua totalidade, referindo-se ao seu pertencimento étnico, à sua
condição socioeconômica, à sua cultura, ao seu grupo geracional. É por intermédio de um
discurso como esse que estereótipos e preconceitos sobre o corpo negro são reproduzidos
(GOMES, 2002).
Ao acabar de falar sobre isso, as duas coordenadoras pedagógicas, que estavam
presentes no grupo, olharam uma para a outra e me olharam em seguida e, com desdém, uma
delas disse: “você olha assim para eles”. Este foi um olhar de cima a baixo, algo que
possivelmente se passa também na interação com o aluno. Uma delas, em seguida, diz,
riscando seu caderno de anotações: “eu fico olhando assim, meu Deus, caramba que coisa
diferente”. A justificativa de que nessa escola as relações raciais são diferentes demonstra a
percepção que este grupo tem em relação aos negros, ao lugar que eles devem ocupar,
negando qualquer reconhecimento a um feito positivo dos alunos, tal como seu desempenho
nos jogos estudantis.
Para a professora de língua portuguesa da Escola A, branca, o racismo seria uma
construção do próprio negro:
[...] eu tenho sempre falado, por algumas coisas que já ouvi até do Agnaldo
Timóteo em uma entrevista que estava assistindo. Ele disse que o
preconceito só existe porque o próprio negro tem preconceito com ele
mesmo, então ele disse que ele era negro e era feliz, ele não se rebaixava, ele
não dava motivos pra isso, então ele disse que o negro sofre tanto
preconceito quanto como qualquer outra pessoa, só que se alguém olha pra
mim e diz essa “loira burra” eu não vou me sentir tão ofendida, como se o
negro, se alguém disser esse neguinho aí, ele já vai querer cassar os direitos
dele, já vai querer, eu fico pensando será que é verdade? Será que é assim
mesmo? Será que parte desse preconceito mesmo não é porque deram muita
importância? (Professora LP Escola A, Grupo Focal, 2014)
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Ela se indaga se a existência do racismo na sociedade não seria decorrência do fato de
se conferir excessiva importância a isso. A ideia de que o preconceito só existe porque o
próprio negro tem preconceito para consigo mesmo, indica que é com base em crenças como
essa, ou com o peso de considerações tais, que os professores fazem sobre o racismo, que não
se avança no debate nas escolas. São atitudes que permeiam o cotidiano das relações sociais
entre professores e alunos, e dos alunos entre si, no espaço escolar, e não são vistas pelos
agentes como momentos propícios para uma discussão mais aprofundada sobre o tema.
Curiosamente, essa mesma professora foi uma das entusiastas na discussão de ações didáticas
e curriculares, como a de conteúdos ou de metodologias para a implementação do ECHAA.
No entanto, isso não se mostrou como um avanço na relação entre saberes escolares e as
relações raciais. Ela buscou, como trato nos próximos capítulos, refletir sobre a dimensão do
EHCAA apenas como conteúdos escolares ou temas transversais, sem perceber a dimensão
política desses conteúdos.
Um movimento discursivo interessante, quando os agentes falavam sobre os poucos
casos relatados, é o dos papéis semânticos e sociais com que os participantes dos grupos eram
representados na sintaxe das frases. Assim, para relatar os episódios que aconteceram nas
escolas, os falantes foram agentes ativos, colocados na posição de sujeito, “eu vi”, “eu intervi
na hora”, “eu repreendi a brincadeira”. Nos momentos em que se debateu os casos, ou se
explicou essas ações como atores implicados, os falantes se transformaram em agentes
passivos, com pouca influência na ação. Quando justificaram os casos mais graves os agentes
foram deixados de fora da sentença, (des)enfatizando a agência, como já indicado por Van
Dijk (2012a).
A dificuldade em reconhecer o conteúdo propriamente racial dos preconceitos e das
discriminações demonstra como o sistema de discriminação é sutil e revela um grave
problema, que está no não reconhecimento dos efeitos prejudiciais do racismo e de quaisquer
tipos de discriminação.
O racismo produz uma espécie de bloqueio insuperável, que faz com que o negro
internalize que o problema está na sua cabeça e não nos apelidos deferidos a ele ou ela. Uma
construção de paradoxos, que exigem um hipercontrole sobre seus comportamentos, uma vez
que exigem negarem-se a si próprios e sempre pensar como os outros estão lhes vendo. É
claro que a reação de cada negro/a diante do preconceito é muito particular e é relacionada à
construção da identidade e a socialização que estes dispõem.
O que foi demonstrado é a presença de um sistema, relativamente rígido, por parte dos
agentes, que tem uma característica comum, que é o compromisso e o padrão de resolução dos
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conflitos de forma imediata. Como a discriminação acontece num espaço não formalizado, a
“raça” transforma-se em condição passageira e relativa, o que implica, da parte dos
professores, não adentrar num tema dessa natureza, já que logo ele é esquecido, ou só voltará
a tona em mais uma eclosão temporária.
Os casos de preconceito, tratados pelos agentes, foram estopim para se “articular
conteúdos escolares” com o fim de justificar que somos misturados e que não existe a
necessidade de preconceito. Os encadeamentos propostos são todos ocasionais e dependem da
sequência didática em andamento. Em uma atitude voluntariosa, os professores buscam um
sentido utilitarista ao EHCAA e apontam o seu objetivo de reeducação das relações étnicoraciais. Vejamos uma posição exposta pela professora de História da Escola D,
[...] eu não lembro o dia que foi, mas foi no terceiro período. Eu tirei uma
tarde pra falar sobre isso, por uma questão de uma mãe que chegou falando
que o filho dela tinha sido atingido por ele ser negro pelos colegas. Eu gostei
muito quando eu como professora de história cheguei na sala e trouxe esse
assunto que não estava no conteúdo preparado pra isso, mas eu tirei um
tempo da minha aula para falar sobre isso e aí a gente começou a fazer
leitura que seria mais a frente no conteúdo mas eu tomei para aquela aula e
aí eu vi professor de história, geografia e ciências comentando também o que
tinha acontecido. (Professora Hist. Escola D, Grupo Focal, 2014)

O trabalho é pontuado pelas situações flagrantes de discriminação no espaço escolar e
na sala. No entanto, por falta de preparo ou por preconceitos neles introjetados, os professores
não sabem lançar mão das situações como momento pedagógico privilegiado para discutir a
diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa
cultura e à nossa identidade nacional (MUNANGA, 2005, p. 15).
O que esses docentes aparentemente fazem é dar visibilidade a correção, mesmo sem
problematizar que esta continue a ocorrer, apresentando alguma solidariedade com os alunos
que foram vítimas das manifestações, sempre pessoais e passageiras. Esses docentes, no
entanto, não se desfazem do medo de se aceitarem como racistas ou preconceituosos. A ação
contra os alunos não pode ser dura e é uma ação eufemizada. Para os professores não é uma
“correção”, é, assim, uma fala mais tranquila para lidar com um tema tão delicado.

3.3.1“nós somos uma miscelânea”: a visão sobre as relações raciais nas escolas acrianas
As falas, a seguir, expressam o entendimento dos agentes sobre as relações raciais.
Nelas, a mestiçagem aparece como um aspecto definidor na formação do ideal racial
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brasileiro, levando à relativização do racismo e a uma visão simplista das relações raciais nas
escolas. Para a professora de Língua Portuguesa, da Escola C, deve-se sempre bater “naquela
teclinha de que o Brasil é uma mistura de raças, então não tem porque, não tem sentido as
manifestações de preconceito”. Nessa mesma escola, para o coordenador de ensino: “não tem
esse negócio de dizer preto, não sei o que, todo mundo é descendente de índio”.
Ressaltar que “em todos nós corre o sangue do negro, do índio, do europeu”, como faz
a professora de História da Escola B, é ressaltar o caráter mestiço da população. Pensando
nos conteúdos da Lei 10.639, isto se insere no que ela chama de ensino sobre a “cultura
nacional”. Em vários momentos de realização do grupo focal, dizer que “somos brasileiros” e
não “negros, índios ou brancos”, mostra, segundo ela, que “carregamos um pouco de cada
um desses em nossa formação”, o que tornaria um absurdo quaisquer discriminações numa
sociedade miscigenada e sem ódios raciais.
Afirma-se que o racismo é comum em outras realidades. No entanto, o Brasil, por seu
caráter miscigenado, estaria livre dessa prática, daí não ser necessário trabalhar a Lei 10.639.
Assim se manifestam os gestores da Escola C:
[...](Coord. Ens.) essa lei ela é importante principalmente pra esses centros.
Olha o preconceito que houve lá na Espanha! Aquele que jogaram a banana
para o jogador. Você pode analisar aqui no Brasil é mais difícil porque nós
somos mais misturados, nós somos uma mistura.
(Coord. Ped.) nós somos uma miscelânea.
(Coord. Ens.) é assim que a gente se entende, a gente aceita, porque eu não
posso falar mal do negro, porque tenho descendência com índio; a fulana não
pode falar do negro porque na família também têm. Então, é mais fácil da
gente se aceitar. (Gestores Escola C, Grupo Focal, 2014)

Como ideologia, a mestiçagem foi capaz de assimilar as heranças culturais dos grupos
étnicos que formaram o povo brasileiro, além de garantir uma suposta unidade ou sentimento
de pertença comum. Esse sentimento fez surgir a ideia de uma etnia brasileira, capaz de
envolver e acolher a gente variada que se juntou no País. Isto passou tanto pela anulação das
identificações étnicas de índios, africanos e europeus quanto pela indiferenciação entre as
várias formas de mestiçagem (MUNANGA, 2008).
Os gestores da Escola C relatam um conflito entre dois alunos, ocorrido na escola, no
ano anterior. Na presença dos pais os alunos foram lembrados que seus avós migraram do
nordeste brasileiro no momento de formação do Acre. As palavras da coordenadora, para um
dos alunos, eram as de que “se você é branco, seus pais são pardos e seus avós podem ser
negros”. Seria o que ela chamou de “busca da linha do tempo” para explicar que todas as
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famílias no Acre tem sangue negro em suas formações, mesmo sendo pardas ou brancas em
sua formação atual, ou seja, as famílias acrianas são mestiças por excelência.
Numa outra linha de reflexão sobre o tema, a professora de História da Escola C,
considera que qualquer trabalho sobre o EHCAA deve ter o reconhecimento de uma “dívida
cultural que a nação tem com os negros”, destacando que as contribuições dos negros para a
formação social do Brasil devem ser apropriadas como objetos culturais ou simbólicos,
defendidos como marcos fundadores e que estes são utilizados por ela, em diferentes aulas,
para falar dos conteúdos do EHCAA.
A miscigenação é tema recorrente na fala dos professores, é um recurso para a
identificação racial dos alunos, o que aconteceu em diferentes momentos dos grupos focais.
Para a professora de Artes, da Escola B, “mesmo aquele que é claro, mas ele tem um cabelo
que não é liso, ele apelida o outro, então ele se acha branco mesmo com cabelo crespo”. Na
maioria dos grupos focais, a identificação racial dos negros levou em consideração um
conjunto de marcas fenotípicas (como o nariz, a boca, a cor da pele e o tipo de cabelo). A
questão da identificação, para a professora de Língua Portuguesa da Escola C, pode ser
resumida da seguinte forma:
[...] um momento quando estou dando aula, quando eu falo do negro e tem
aquele que é mais negro, ele se sente super-retraído em sala de aula, ele fica
incomodado, não há aquela identidade, isso é do nosso país, ou então tem
aquele que é mais claro, eu não sou negro, isso não é comigo […].
(Professora LP Escola C, Grupo Focal, 2014)

Não ter uma identificação, como lembra a professora, mostra para ela que os negros
não querem se reconhecer como tal, sem que a mesma problematize o porquê disso acontecer.
Ela também não se questiona como classifica os seus alunos, como nos exemplos citados. A
professora desconhece que a sua identificação tem a ver com a forma com que o preconceito
se move em direção a cor, no Brasil, ou, nos termos de Nogueira (1998), de como o
preconceito é de marca neste país.
Para o autor, a ideologia brasileira das relações inter-raciais, ao mesmo tempo que
condena as manifestações ostensivas de preconceito e concita à miscigenação e ao
igualitarismo racial, encobre uma forma sutil e sub-reptícia de preconceito, cujas
manifestações e cuja intensidade se condicionam ao grau de visibilidade dos traços negroides
e, portanto, à aparência racial ou fenótipo dos indivíduos. O preconceito racial de marca é um
padrão de discriminação racial que opera de forma ambivalente, relacionando ao fenótipo
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outros princípios de classificação como renda, acesso à educação e bens culturais etc., para
preterir ou excluir o indivíduo discriminado (Ibidem, p. 199).
Durante a realização dos grupos focais estive diante de vinte e três pessoas e somente
uma delas se identificou como “negra”, o que se deu, segundo ela, por conta da sua formação
familiar. Oito podem ser considerados brancos e os quatorze restantes pardos. Entre os pardos
pareceu muito evidente a necessidade de ressaltar a ausência de preconceitos nas escolas,
além do caráter miscigenado da cultural nacional, para enfim poder afirmar sua “cor”.
À exceção da participante que se disse negra, não houve comentários sobre possíveis
recordações no ambiente familiar da presença ou não de situações de preconceito racial, como
se isso não tivesse feito parte da história de vida deles. Pelo contrário, as lembranças apenas
indicaram um contexto que ressaltou, de diferentes formas, a convivência democrática e
harmoniosa e a inexistência de preconceito.
Quando se referiam à identificação racial, a quantidade de alunos era ressaltada
sobremaneira nas falas dos agentes. Foram apresentados, em todas as escolas, exemplos como
“uma menina preta”, “aquele aluno pretinho”, “tem um negro”, o que já anunciava a reduzida
presença de alunos considerados pretos. Essa suposta baixa representatividade poderia indicar
a negação da presença de negros por esses atores e a afirmação da mestiçagem como
característica da população escolar.
Diante dessa hipotética baixa representação de pretos entre os alunos, decidi recorrer
aos dados do Censo Escolar, realizado anualmente pelo INEP. Embora essa informação não
tenha sido objeto de indagação direta, informações gerais sobre os dados do Censo foram
objeto de conversas e observações de campo, a fim de colher dados sobre a quantidade de
alunos etc. Via Lei de Acesso à Informação, tive acesso aos dados de todas as escolas de Rio
Branco. A partir daí, separei a resposta ao quesito cor/raça dessas quatro escolas, os quais
apresento na tabela a seguir.
Tabela 01
Percentual de Matrículas na Educação Básica por Cor/Raça, segundo a Escola – Ano 2014.

Escola

Branca

Preta Parda Amarela Indígena

Não declarada

A

10,04

0,89

50,20

0,20

0,10

38,57

B

5,08

0,41

18,52

0,00

0,27

75,72

C

9,72

1,31

41,67

0,16

0,08

47,06

D

10,20

0,75

43,78

0,00

1,49

43,78

Total

8,87

0,92

39,45

0,12

0,30

50,34

Fonte: elaboração própria a partir de dados do MEC/Inep/Deed/CSI.
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Nesta tabela dois dados se evidenciam e dizem respeito, primeiramente, a alta
participação de alunos identificados como pardos em todas as escolas e ao alto percentual de
cor/raça não declarada. Por outro lado, o baixo percentual de alunos brancos se manteve
muito próximo em todas as escolas, e o percentual de alunos pretos foi muito baixo em todas
elas. Com base nessas informações, em 2015, um ano após a realização dos grupos focais e
depois de visitas mais constantes às escolas, apresentei aos gestores de duas escolas (Escolas
C e D) esses dados e solicitei que eles tentassem relatar como é feito esse levantamento. O
silêncio e o olhar preocupado com o que seria a resposta diante de referida indagação foram
suficientes para indicar que esta não era uma preocupação da escola.
Na Escola C, na sala do gestor, ao lado da mesa e cadeiras em que conversávamos
estavam dezenas de formulários do Censo empilhados. O gestor, espantado com os dados de
sua escola, folheava uma a uma as respostas de cor/raça “não-declarada” tentando ainda
responder e classificar, naquele instante, os alunos com base em suas lembranças: “É, esse
aqui é preto”, “esse é pardo”. Na Escola D, a gestora também não sabia responder porque a
informação referente a cor/raça dos alunos tinha um número tão alto de subnotificação,
anotada principalmente pelo fato de não ter sido declarada a informação.
Os gestores tomaram a si próprios como medida, identificando-se como pardos e,
desta forma, justificando o comportamento de pais e funcionários no momento de resposta a
este quesito no Censo.
O número alto de pardos, em todas as escolas, não é diferente da proporção de sua
presença encontrada no estado. A grande maioria de mestiços é uma possível explicação para
a não importância do debate sobre raças e reforça o modelo escolar de negação de possíveis
diferenças. Essa identidade mestiça serviu de base para a justificativa da não importância de
se levar ao grande debate na escola temas espinhosos, como a raça e as relações decorrentes
dela.
O problema da identificação racial no Brasil demonstra como essas classificações,
incorporadas pelos atores, se correlacionam a outras formas de hierarquia social, fazendo com
que, dependendo da situação, a classificação social seja sistematicamente atribuída pela cor da
pele articulada à posição social do indivíduo.
Schwarcz (2012, p. 102) observa que a cor, por aqui, representa uma forma de
linguagem privilegiada, que repercute cultural, econômica e socialmente, o que significa que
definir a cor do outro, ou a sua própria, é mais do que um gesto aleatório, pois vincula outros
marcadores fundamentais para a conformação e o jogo de identidades. Para a autora, o dado
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mais notável é a subjetividade e a dependência contextual de sua aplicação, já que varia de
indivíduo para indivíduo, depende do lugar, do tempo e do próprio observador (Ibid., p. 104).
O número alto de “pardos” no censo escolar pode ser explicado pela grande
quantidade de alunos “morenos”, como apontado pelo gestor da Escola C. Assim, o que levou
o indivíduo a se classificar como pardo é que seria difícil, no entendimento desses atores,
encontrar negros no Acre. Na maioria das vezes foi usado o termo “moreno”, pelos gestores,
para caracterizar as diferentes misturas no tom da cor da pele.
O termo “pardo” foi mais utilizado para identificar os que aparentam as características
fenotípicas dos descendentes de índios, como os olhos oblíquos. A essa definição se juntam
inúmeras combinações de outros traços, além de que a identificação de cor foi associada com
o status, com a ocupação dos pais, os hábitos pessoais. O eufemismo na indicação da cor/raça
dá o tom da etiqueta de definições que compõe o cenário dessas escolas. O termo negro, por
exemplo, foi muito pouco utilizado.
Para concluir este capítulo, devo destacar que, embora na fala dos agentes sejam
percebidos diversos elementos ou aspectos do racismo, há um discurso, que foi apresentado
ao longo desta parte da tese, que retroalimenta o perfil da escola como não racista e como
espaço de igualdade. Pareceu ser uma preocupação desses agentes não parecer racista ou
afirmar que sua escola não permite atos dessa natureza. Os agentes circunscreveram as
relações raciais, nas suas escolas, dentro dos efeitos da ideia de democracia racial, o que
parece relativamente consensual, como o padrão de relação entre as raças no Brasil, pelo
caráter de relações não-discriminatórias e não segregacionistas. A democracia racial está,
portanto, “viva” na consciência desses agentes como um “ideal” que orienta a sua ação
concreta (GUIMARÃES, 2002).
Nas falas dos agentes, três atitudes se delinearam, de forma mais nítida, frente ao
debate sobre as relações raciais: Relativizar a importância do racismo ou de atos
discriminatórios; mostrar a convivência pacifica e harmoniosa entre as raças; reconhecer a
miscigenação como forma de se indicar que não existem negros nessas escolas. Pela
recorrência dessas atitudes, Hansebalg (2005) as caracteriza como verdadeiros princípios que,
mais que uma crença, assumem no contexto das relações raciais brasileiras o caráter de
mandamentos. São atitudes que expressam uma convicção na ideologia da democracia racial,
que afirmam a ausência de preconceito e discriminação racial no Brasil. Em vários momentos
dos grupos focais, relatados neste capítulo, fica evidente o esforço de relativizar e diminuir a
importância da discriminação racial que existe naquelas escolas.
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4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATUAR COM O EHCAA
Neste capítulo, trato como o contexto de formação profissional dos agentes escolares
interfere nas ações em relação ao EHCAA. No âmbito da teoria de Ball et al. (2012), as
culturas profissionais ajudam a moldar a ação das políticas, já que ajudam a formar
perspectivas e atitudes, frente ao trabalho dos agentes.
O contexto profissional é amplo e multifacetado, no entanto, neste capítulo, trato das
iniciativas de formação continuada, feitas para suprir as carências dos professores sobre os
conteúdos da Lei 10.639. São analisadas as falas dos agentes nos grupos focais e os materiais
das oficinas de formação continuada desenvolvidas. Esses eventos foram responsáveis por
aglutinar as duas principais questões do capítulo: formação continuada para atender os
requisitos do EHCAA e modos de controle sobre a prática docente.
Este capítulo ajuda a responder uma das questões desta pesquisa, que é a da
identificação de quais políticas são desenvolvidas em torno do EHCAA. Neste caso, são as de
formação continuada de professores, que tem implicações diretas no trabalho dos conteúdos
da Lei 10.639 nas escolas.
Na primeira parte deste capítulo, faço uma breve apresentação em que constam
características gerais dos agentes que formam essas escolas, como gênero, experiência, a
formação desses. Na segunda parte do capítulo apresento e analiso as ações de formação
continuada desenvolvidas. Inicialmente, destaco como se organizou a política de formação
continuada do Estado, em dois momentos, concentrando mais atenção a como se dá este
processo atualmente, com a ideia de formação dos professores na e pela escola.
Analiso, em seguida, três ações. A primeira faz um apanhado do papel do Fórum
Permanente de Educação Étnico-Racial nas primeiras formações em torno do EHCAA. Esse
primeiro grupo de ações é alvo de críticas dos agentes, nas quatro escolas, que entendem que
o papel da Secretaria de Educação é oferecer formação baseada em exemplos práticos de
como se implementar os conteúdos da Lei 10.639. Como resposta a demanda dos professores,
a Secretaria de Educação propôs duas ações, no ano de 2014, que também são analisadas
nessa parte do capítulo. As duas ações foram aplicadas aos coordenadores pedagógicos e de
ensino das escolas, os quais, na atual conjuntura, são os responsáveis por formar os
professores nas escolas.
Na terceira parte do capítulo discuto algumas implicações ao trabalho docente,
decorrentes dessas formações, e também sobre o controle gerencial do currículo e da ação dos
professores.
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4.1 Perfil dos professores e gestores das escolas investigadas
Entre todos os participantes dos grupos focais nas escolas, as mulheres representam
85% do total, percentual que não é diferente de sua participação na carreira docente. Tomando
os grupos focais de gestores (gestor, coordenador de ensino e coordenador pedagógico) das
escolas, as mulheres representam 70% do total, e são maioria entre os coordenadores de
ensino e pedagógicos. Entre os(as) que ocupam os(as) cargos de gestor(a) das escolas temos
uma representação igual de homens (dois gestores nas Escolas A e C) e mulheres (duas
gestoras nas Escolas B e D).
As considerações sobre gênero37 são evidentes nas preocupações das professoras
quando estas “lembram” das tarefas domésticas e do “cuidar da família”, que tem sido
prejudicados pelas intensas jornadas de trabalho a que estão submetidas. Exemplo disto são as
formações continuadas que são feitas no “terceiro turno de trabalho”, segundo a professora
de Língua Portuguesa da Escola B, o que afeta o tempo para cuidar de suas casas e suas vidas.
De acordo com a mesma professora, a “mesa empilhada de trabalhos e provas de alunos no
final de semana” a distanciava dos filhos, que cobravam sua presença ao menos um dia da
semana para atividades de lazer.
A intensificação, para Apple (1995, p. 39), "representa uma das formas tangíveis
pelas quais os privilégios de trabalho dos/as trabalhadores/as educacionais são
degradados". Isso se manifesta em vários aspectos, uma vez que as reclamações dos
professores dizem respeito à falta de tempo de ficar com a família, de se qualificar e
atualizar-se em sua área, à quantidade de trabalho que levam para casa. Tudo isto ficou
evidente nas reclamações sobre o esgotamento mental, o sentimento crônico de excesso
de trabalho, a falta de confiança em si, o que, segundo esses agentes, só tem aumentado
ao longo do tempo.
Os professores possuem formações nas suas áreas respectivas (língua portuguesa, artes
e história) e alguns possuem especializações latu sensu, em áreas como psicopedagogia,
planejamento e gestão escolar. Entre os coordenadores pedagógicos e de ensino, também é

37 As referências a desqualificação, a intensificação do trabalho docente e outras questões presentes no âmbito
profissional nas escolas ocorrem num terreno e numa instituição que são habitados principalmente por docentes
do sexo feminino. Apple (1995) nos lembra que devemos olhar para além da escola para obter uma compreensão
completa do impacto dessas mudanças e as respostas do professorado a elas. Segundo o autor, precisamos
lembrar que as professoras frequentemente trabalham em dois locais, na escola e em casa, e que a intensificação
do trabalho no ensino produz mudanças, tensões e conflitos fora da escola, ou seja, produz impacto fora da esfera
em que as mulheres se engajam em trabalho remunerado.
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alto o número de membros que possuem qualificação em nível de pós-graduação, nas mesmas
áreas mencionadas.
Os gestores das escolas possuem formações diferenciadas (licenciatura em
matemática, história e pedagogia) e possuem pós-graduação latu sensu em gestão escolar e
outras áreas. Todos passaram pelo processo de seleção e escolha de dirigentes escolares, o
qual é formado por um curso com avaliação final, que credencia os docentes para a disputa
em eleição dentro de suas comunidades escolares.
Tratando-se da experiência no magistério entre os participantes da pesquisa, apenas
10% dos agentes possuem até dez anos de experiência, sendo que, deste percentual, mais da
metade são recém-formados com até cinco anos de experiência. Os demais variam entre dez e
vinte anos de experiência. Entre os professores, a faixa de idade indicou que 30% possuem
mais de quarenta anos de idade, 60% estão entre trinta e trinta e nove anos e 10% estão abaixo
dos trinta anos de idade.
Entre os gestores o tempo de experiência é, em média, de vinte anos, o que indica uma
larga experiência no exercício profissional. Entre os coordenadores de ensino e pedagógicos
essa média foi de dez anos de experiência. A média de idade dos gestores é de quarenta e
quatro anos de idade. Entre os coordenadores, esta média é de trinta e sete anos.
Os gestores das Escolas B, C e D estavam, em 2014, ocupando pela primeira vez as
atividades de administração da escola. No final de 2015 todos os gestores foram reeleitos para
mais um quadriênio a frente das gestões das escolas. Nas Escolas B e D, as gestoras haviam
sido coordenadoras de ensino nas gestões anteriores. Todos os gestores foram eleitos por suas
comunidades e, dos quatro, apenas um (Escola A) não concorreu a reeleição em 2015, pois
terminava o seu segundo mandato.
Entre os coordenadores de ensino e pedagógicos, alguns já haviam exercido essa
função nas escolas pesquisadas ou em outras escolas. Na Escola C, o coordenador de ensino
já havia sido gestor de outra escola nas proximidades.
Em relação ao exercício do cargo, os gestores se mostravam muito preparados e
confiantes em relação as dificuldades da gestão, assumindo que parte dos conhecimentos
adquiridos foram se acumulando ao longo das suas trajetórias e, principalmente, na resolução
dos problemas cotidianos. Aparentemente, a motivação para se tornar gestor era “fazer algo
por suas comunidades”, como afirmou o Gestor da Escola C. Em nenhum momento foram
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feitas referências a uma progressão de carreira, nem a uma gratificação38 adquirida no
exercício da função.
Quanto ao contrato de trabalho, 40% dos professores que participaram dos grupos
focais são provisórios, sendo os demais efetivos da Secretaria de Educação. Entre os gestores
das escolas pesquisadas não há professores temporários. Entre os quatro gestores, apenas um
possui mais de um vínculo empregatício, sendo os demais todos lotados apenas em uma
escola pela exigência de carga horária.
Os gestores atribuem muita importância ao regime de trabalho dos professores, uma
vez que os contratos temporários de docentes tem produzido uma alta rotatividade, a falta de
identidade com a escola e a exigência de um trabalho de convencimento anual com os
professores. Os professores temporários, geralmente, são contratados por um período de um
ano, sendo que esse regime adota condições de trabalho diferentes da contratação efetiva.
Segundo Damasceno (2010, p. 185), a política de remuneração e a jornada de trabalho
são dois exemplos das condições que produzem relações contratuais desiguais entre
professores efetivos e temporários no estado do Acre. Citando a remuneração dos professores
contratados em regime temporário, a autora afirma que os professores com licenciatura plena,
recebem o correspondente a 75% do valor recebido pelo professor efetivo, nas mesmas
condições. A progressão na carreira, por tempo de serviço, também é impedida, pois os anos
de serviço acumulados prestados à rede pública de ensino não são levados em consideração,
como ocorre com os professores efetivos. Quanto ao plano de carreira, estabelecido na
legislação local, a autora indica que, para o professor com contrato temporário, a jornada de
trabalho é de 25 horas semanais, sendo 20 horas em sala de aula e 05 horas de atividades,
enquanto que, para os efetivos, a jornada é 20 horas semanais para quem atua na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e de 16 horas semanais para quem atua nos
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.

4.2 Formação continuada dos docentes no Acre
Um aspecto apresentado como explicação, por parte dos agentes, para o baixo índice
de implementação da Lei 10.639, é a ausência de uma formação específica sobre os conteúdos

38 O pagamento de gratificações aos diretores e coordenadores de ensino varia de acordo com o número de
alunos matriculados. Quanto maior a escola, maior é a gratificação desses profissionais.
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de História da África em suas formações iniciais e a ausência de formações continuadas sobre
a temática.
A “ausência do preparo na formação inicial” foi apontada como uma das mais
complicadas causas que dificultam o EHCAA. Dentre todos os agentes participantes dos
grupos focais, a única participante que citou algum preparo na formação inicial foi a
coordenadora de ensino da Escola D, que fez parte da primeira turma de Licenciatura em
Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre, cujo curso tinha, dentre seus componentes
curriculares, a disciplina História e Cultura Africana e Afro-brasileira.
Os gestores da Escola B acreditam que a falta de conhecimento leva à não
identificação da importância desse conteúdo, o que foi explicado em sentenças como esta:
“como que os professores vão defender algo que eles não conhecem”. Além desse aspecto, os
gestores da Escola C também apontam a falta de condução da Secretaria de Educação.
Segundo eles, “o que falta é uma maior regulamentação”, “o que falta são formações tais
como as empregadas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática mostrando ao
professor a sequência didática a utilizar, como ele se insere nos debates da disciplina”.
Os professores da Escola B apontaram o desconhecimento como razão da precária
materialização das recomendações legais. A professora de Língua Portuguesa afirma que
“sem informação e conhecimento”, o trabalho não avança. Para a coordenadora de ensino da
Escola B, a ausência de formação específica sobre o EHCAA faz com que o trabalho seja
“folclorizado em torno de datas como o vinte de novembro”. Para ela, o professor, sem
formação para lidar com a questão, “acha que é só fazer um vatapá e botar o menino pra
dançar capoeira no pátio que já fez o 20 de novembro”.
Todos os participantes dos grupos focais, das quatro escolas investigadas, estiveram
envolvidos

em

várias

atividades

de

formação

continuada

(cursos

de

atualização/aperfeiçoamento/ especialização) nos três anos que antecederam a coleta de dados
em 2014. A atual política de formação continuada dos professores acrianos se insere nas
prioridades que o sistema educacional estabeleceu nos últimos anos e que deve ser entendida
na relação entre a definição de orientações curriculares mínimas e o estabelecimento de um
padrão de avaliação externo, medido em nível estadual pelo SEAPE (Sistema Estadual de
Avaliação da Aprendizagem Escolar) e nacionalmente pelo SAEB (Sistema de Avaliação da
Educação Básica). Ao longo de pouco mais de uma década, a Secretaria de Educação foi
estabelecendo uma nova forma dos professores trabalharem, através da reformulação dos
conteúdos mínimos obrigatórios a serem ensinados, do estabelecimento de novas
metodologias e de novas formas de avaliação.
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Na próxima seção discutirei dois marcos temporais do estabelecimento da política de
formação continuada no Acre e apresentarei três tipos de ações que marcam os esforços feitos,
na tentativa de suprir as carências dos professores em torno de como trabalhar e inserir os
conteúdos do EHCAA.

4.2.1 Primeiro Momento (2008-2012): Participação das consultorias externas
As formações continuadas, no primeiro momento, são marcadas pela presença de
empresas de consultoria39, que participaram da formatação das políticas educacionais locais,
na elaboração de materiais de apoio didático-pedagógico e na formação continuada de
professores de todos os segmentos da Educação básica.
As formações podem ser divididas em dois grandes grupos, nesse primeiro momento.
Um primeiro grupo de formação era composto de todos os professores e nele se tratava de
questões gerais sobre o processo de ensino e aprendizagem, baseando-se na ideia de melhorar
a prática pedagógica e a qualidade do ensino. Os principais conteúdos dessas atividades
giravam em torno de: favorecer nos alunos a leitura e compreensão de textos nas diferentes
disciplinas; desenvolver propostas metodológicas problematizadoras; sistematizar os
conteúdos em novos formatos de planejamento; a ampliação da ideia de conteúdos com a
incorporação da discussão de aprendizagem significativa e de conteúdos de diferentes tipos
(conceituais, procedimentais, factuais e atitudinais); a relação entre objetivos, conteúdos e as
atividades de ensinar e avaliar; a avaliação como subsídio do planejamento; projetos
interdisciplinares que podem engajar os alunos.
Essas formações foram as responsáveis pela adoção de um novo léxico, por parte dos
agentes. Como exemplos, podemos listar o fato dos professores deixaram de realizar
planejamentos de aulas específicas para se dedicar a “elaboração de sequências didáticas”,
passaram a falar de “aulas contextualizadas” em contraponto aos conteúdos desconectados da
realidade e da experiência dos estudantes, tratam com mais desenvoltura do ensino de
diferentes tipos de conteúdos, usam a metodologia de resolução de problemas, incorporam em
suas práticas os projetos interdisciplinares. Um conjunto de slogans que fazem parte da ideia
de uma nova escola, de um novo professor e de uma prática pedagógica centrada no aluno.

39 No primeiro capítulo apresentei um breve histórico da participação dessas empresas na formação das políticas
educacionais no Acre.
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O segundo grupo de formação foi direcionado aos professores das áreas de Língua
Portuguesa, Matemática e, mais recentemente, Ciências. Os Gestores da Escola B respondem
quais áreas foram privilegiadas nas formações e mostram os interesses da escola sobre os
objetivos das formações:
[...] (Coord. Ped. 1) normalmente é matemática e língua portuguesa, esse ano
que tá tendo química, física por causa de ciências
(Gestora) É por conta das avaliações externas
(Coord. Ped. 2) é o que vai ser avaliado, é visando a avaliação externa
(Gestora) é o interesse da escola no momento. (Gestores Escola B, Grupo
Focal, 2014)

Uma parte dessas atividades era a de ensinar aos professores a “elaboração de itens
para avaliação”, que se baseavam na identificação dos descritores cobrados pelo SAEB
(Prova Brasil) e pelo SEAPE (Simulados locais). Essas atividades atendiam prioritariamente
os professores lotados no 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, séries em que os alunos são
avaliados nas provas externas.
Segundo a professora de Língua Portuguesa da Escola A, as “oficinas de montagem de
avaliação” eram uma das mais interessantes. Para a professora, o que os consultores
apresentavam era a “abordagem predominante nos dias de hoje nos currículos e avaliações”,
o que era fundamental para as escolas que queriam se adequar a este “novo” momento.
Fica evidente, na fala de todos os envolvidos, que as preocupações com a formação
dos professores tem se concentrado em um foco de elevação da qualidade da escola e do
professor, requalificando-o para um modelo de profissional mais eficiente no domínio dos
conteúdos curriculares, de metodologias de ensino e preparado para os modelos de avaliação.

4.2.2 Segundo momento: Formação nas escolas (técnicos formam coordenadores)
O segundo momento foi iniciado em 2012, quando as Técnicas da SEE assumem a
função de acompanhar o trabalho das escolas, de formar os coordenadores e de cobrar com
mais rigor o estabelecimento, pelas escolas, dos mínimos curriculares exigidos pela Secretaria
da Educação. Essas técnicas são responsáveis pela formação continuada dos professores e, no
geral, confundem a função de formação com a de controle, realizada pela SEE.
A prática de “acompanhamento”, que se instituiu nas escolas, através do que as
Técnicas da SEE entendem como “ação privilegiada de formação dos educadores”, é feita,
segundo elas, a partir das demandas e das metas estabelecidas “pela” e “para” a escola.

136

A Secretaria de Educação, através do corpo técnico que acompanha e supervisiona as
escolas, “propõe modalidades de orientar a prática pedagógica” e serve como os “parceiros
experientes” das escolas, uma autodefinição feita no momento do grupo focal, mas que
também circula nos discursos dos agentes escolares.
A coordenação do Ensino Fundamental da SEE divide os técnicos educacionais por
regionais e esses são responsáveis pelas respectivas escolas dessas áreas. As quatro escolas,
investigadas nesta pesquisa, fazem parte do “zoneamento dois”, logo são acompanhadas pelas
mesmas duas técnicas, o que significa mais proximidade nas indicações a essas escolas.
A ação de acompanhamento pedagógico, realizada pelas técnicas, potencializou as
demais ações em curso nos últimos anos pela Secretaria de Educação, uma vez que
consolidou a presença da Secretaria nas escolas e a cobrança pela realização das orientações
da SEE. Para o gestor da Escola C, “a secretaria não interfere no trabalho da escola, mas ela
manda o tempo todo o técnico aqui para saber o que tá acontecendo”.
Essa presença constante se dá nos momentos das visitas quinzenais que os técnicos
realizam. Nestas visitas, a Secretaria reúne as informações necessárias sobre o andamento das
ações das escolas e dos professores. Para a gestora da Escola B, o trabalho das técnicas é
“acompanhar a escola visando a elevação do SEAP e do IDEB”.
Esse setor pauta um calendário de formações, por semestre, que deve ser aplicado
pelos técnicos em todas as escolas, mas que é flexibilizado se, durante o ano letivo, surgem
pautas específicas demandadas pelas escolas, de acordo com suas necessidades. A sistemática,
segundo as Técnicas da SEE, é ajudar os coordenadores pedagógicos e de ensino a partir das
“dificuldades, inadequações, fragilidades” encontradas nas escolas. Os objetivos da ação são
os de orientar a elaboração de pautas, dos planejamentos e de reuniões, de acordo com as
especificidades de cada escola.
A função dos técnicos é a de explicar aos coordenadores as orientações curriculares
do Estado, realizar o nivelamento das escolas em torno da organização do trabalho
pedagógico, além de incentivar o trabalho em rede entre as escolas, quando da circulação de
informações, da troca de experiências e do desenvolvimento de atividades conjuntas.
O gestor da Escola A demonstra como essa dinâmica funciona nas escolas:
[...] para as formações têm a demanda interna da escola e tem a da secretaria,
por exemplo, esse ano foi a questão dos descritores, a questão da relação
professor e aluno, a questão da leitura, produção textual [...] então
geralmente são temas que tem necessidade, de acordo com as dificuldades
percebidas pelos coordenadores e pela própria equipe a gente vai sugerindo
também [...] muitas vezes a gente já está com a ideia daquela formação, mas
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a gente coloca de uma forma que os professores se sintam assim “a gente
que indicou”, para que eles se sintam corresponsáveis pelo tema, mais ou
menos isso [...] (Gestor Escola A, Grupo Focal, 2014)

Essas questões são objeto de reflexão dos gestores das escolas que, munidos dos
resultados nas avaliações, definem as prioridades para o ano letivo. Essa pauta de formação
comum responde às debilidades encontradas pelos Gestores da SEE nos alunos, quando das
respostas aos exames e simulados acompanhados pelo SEAPE. Esses agentes acompanham
bimestralmente o desempenho dos estudantes, garantindo que o resultado no exame nacional,
aplicado de dois em dois anos, seja o mais próximo possível do que a Secretaria acompanha.
Em torno das capacidades a serem avaliadas nos exames, um dos Gestores da SEE demonstra
como essa lógica entre avaliação, formação e acompanhamento funciona:
[...] a formação continuada do professor tem que ser em cima dessas
capacidades [...] para que ele tenha que ensinar da melhor forma, o
acompanhamento pedagógico dos técnicos tem que ser assim [...] o que tem
que ser avaliado na escola tem que ser em cima disso [...] o apoio
pedagógico que a gente tem que estabelecer é em cima disso [...] os projetos
complementares tem que ser em cima disso […]. (Gestor SEE, Entrevista,
2014)

As capacidades, a que o gestor se refere, são as definidas pelos descritores das
avaliações externas, o que mostra que a escolha dos temas das formações não é aleatória ou
improvisada, muito pelo contrário, demonstra um forte controle e um planejamento
estratégico, frente aos desafios de aprendizagem dos alunos do sistema estadual de educação.
Os Técnicos da SEE elaboram, em conjunto, as oficinas e aplicam aos coordenadores
pedagógicos e de ensino estratégias que subordinam o conhecimento às formas de precisão
metodológica. Os técnicos apresentam as relações de ensino-aprendizagem de uma forma
cada vez mais técnica e padronizada, no interesse da eficiência, do gerenciamento e do
controle sobre o conhecimento.
Entre as suas práticas estão as de apresentar às escolas sugestões didáticas que geram
boas “problematizações”, pois assim dão conta dos conteúdos previstos nos COCs. Nesse
pacote de sugestões está incluído o conjunto de recursos que os professores podem usar, tais
como vídeos, textos, relatos de práticas, e outros materiais para os alunos, em que são tratados
os conteúdos selecionados para formação.
Com a intenção de apresentar “bons modelos de práticas de ensino”, as Técnicas da
SEE apresentam uma sequência de intervenções na sala de aula, com o objetivo de “criar
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condições para que os professores possam analisar os conteúdos do ensino do ponto de vista
do aluno e da sua experiência pessoal”.
Na apresentação desses modelos, o corpo técnico define os meios e o nível de
complexidade das informações que serão oferecidas, o que favorece o uso funcional dos
conteúdos trabalhados. Para as Técnicas da SEE, nesses momentos, “são desenvolvidos
procedimentos eficazes de planejamento, de organização da rotina do trabalho pedagógico e
de elaboração e discussão de registros da prática”.
Santomé (2009), analisando outro contexto, já havia indicado que nas políticas de
formação continuada de professores, desenvolvidas nos últimos anos, chama a atenção a
linguagem técnica que impregna o trabalho docente. Para o autor, a linguagem política
desaparece quando das explicações acerca do que se pode educar e, desse modo, conceitos
como justiça social, justiça curricular, dentre outros, estão desaparecendo dos discursos e das
práticas de formação, ficando em seu lugar um novo vocabulário psicológico e tecnocrático.
Essas formações têm como questão de fundo a de que é possível controlar a prática
dos professores e fazer com que o seu trabalho seja consistente e previsível, em diferentes
escolas e com diferentes alunos. Nesses momentos de formação, as Técnicas da SEE são
agentes apresentadores do currículo que deve ser realizado nas escolas.
A essa parte da burocracia administrativa cabe a função de concretização, modificação
e vigilância do currículo local. É um setor que exerce uma pressão exterior às escolas,
determinante nos currículos realizados. Este demonstra ser um importante componente
ideológico da defesa dos interesses do Estado no cumprimento de determinadas atividades
curriculares.
As formações são feitas para os coordenadores pedagógicos e de ensino e,
eventualmente, para os professores. Segundo as Técnicas da SEE, “o foco é fortalecer a
capacidade de formador do coordenador pedagógico”, dentro da “visão de que quem forma é
a escola”. A escola, neste cenário, assume a responsabilidade pela formação de seus
professores, o que sobrecarrega o exercício de trabalho dos coordenadores. Neste cenário, os
coordenadores são relegados a tarefas instrumentais, que deixam pouco ou nenhum espaço
para o discurso e as práticas de oposição a essas formas.
A Gestora da Escola B afirma que a Secretaria de Educação “inventou essa moda da
escola formar os professores” e entende que isso é algo que não está sendo feito com
qualidade, já que sobrecarrega a quantidade de trabalho que os coordenadores têm. O
depoimento da gestora da Escola D, na mesma direção, aponta que:

139

[...] hoje quem forma o professor é a escola, a secretaria nos colocou essa
tarefa e ela proporciona alguns cursos, algumas horinhas de repasse de
alguma coisa, mas quem forma hoje é quem tá frente da escola [...] a escola
que vai ensinar o professor desde como preencher pagela, como ler os
referenciais curriculares [...] são os colegas mais experientes que ajudam os
outros que chegam na escola, esses que às vezes caem de paraquedas.
(Gestora Escola D, Grupo Focal, 2014)

A sobrecarga de trabalho dos coordenadores pedagógicos acaba por transformar as
suas funções na escola, resumindo-as a receber as orientações das Técnicas da SEE, a
sistematizar isso em sequências didáticas, junto aos professores nas escolas e, por último,
frequentar as salas de aulas para conferir como os professores realizaram as ações propostas.
A organização do trabalho pedagógico40, nessas escolas, evidencia um conjunto de atores
muito importantes no controle das atividades profissionais que, neste caso, são os
coordenadores pedagógicos e de ensino.

4.2.3 O papel do Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial
Para suprir a carência de formação sobre os conteúdos da Lei 10.639, destacam-se as
ações realizadas pelo Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial e pela Implementação da
Lei 10.639 – FPEER. O Fórum foi criado em 2008, com a participação de militantes
vinculados ao Sindicato dos Professores do Estado (SINTEAC) e algumas organizações
religiosas e sociais dos movimentos negros. Conta com a participação de representantes de
inúmeras instituições, entre elas, de Universidades e de Secretarias de Estado.
As ações do Fórum, desde o início, se dividiram em torno da especificidade da questão
étnico-racial ou em torno de pautas falando de diversidades no geral, de uma maior amplitude,
com um recorte mais voltado para a questão de gênero e, posteriormente, para a questão
indígena. A cobrança pela implementação da Lei 10.639 nas escolas e a formação para os
professores sobre os conteúdos do EHCAA41 estão entre as principais atividades que o
FPEER desenvolve.

40 Esta configuração, posterior a Lei de Gestão nº 1.513/2003 que prevê as regras para a gestão escolar,
estabeleceu a estes atores tarefas importantes na gestão da escola. A Lei de Gestão foi atualizada pela Lei
3.141/2016, em que se reforça mais ainda a divisão da organização do trabalho pedagógico e se acentua, cada
vez mais, o caráter gerencial nas atribuições de cada agente escolar.
41 O Fórum realizou inúmeras atividades políticas, como o lançamento no Estado do Plano Nacional de
Implementação da Lei 10639, pautou a criação de uma coordenadoria de “Educação Étnico-racial das Secretarias
Estadual e Municipais de Educação”, além de ser uma instituição importante no debate sobre a adoção de cotas
na UFAC.
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Todas as ações do Fórum foram articuladas junto a SEE42 que, como parte de sua
responsabilidade, tinha a de liberar os servidores para participarem das atividades e oferecer
apoio logístico, como liberação de auditórios e recursos didáticos. Essas formações eram
voltadas somente aos coordenadores pedagógicos e de ensino das escolas, uma vez que os
professores não eram liberados para participar dos eventos.
O Fórum organizava os “Seminários de Educação das Relações Étnico-raciais e de
Gênero” e, nessas programações, eram realizadas palestras e oficinas, com uma média de seis
a oito horas de carga horária por dia de evento. Entre os anos de 2010 e 2014, aconteceram de
três a quatro vezes por ano. Para chegar diretamente nos professores os integrantes do Fórum
também realizaram palestras e oficinas nas escolas.
Os coordenadores pedagógicos e de ensino, das quatro escolas pesquisadas, fizeram
referências, em suas falas, a essas formações, destacando que as conferências tinham
importância por tratarem de temas que eles não dominavam, além do fato de que delas
poderiam ser tirados encaminhamentos paraas ações curriculares das escolas. As referências
feitas eram sobre os exemplos das oficinas (sensibilização para a música afro-brasileira, jogos
matemáticos, bonecas étnicas), dos materiais de orientação (como se trabalhar referidas datas
e festejos), e da elaboração de sequências didáticas e da indicação de alguns projetos
interdisciplinares para o trabalho do EHCAA.
Oficinas

temáticas,

como

as

de

“máscaras

africanas”,

“penteados

afro”,

“indumentárias”, “confecção de bonecas negras”, foram dadas como exemplos de atividades
realizadas em anos anteriores a 2014. A oficina de “bonecas étnicas” foi citada nas Escolas C
e D e referia-se a orientação, para coordenadores pedagógicos, de como criar bonecas negras
para que as crianças utilizassem nas escolas outras referências estéticas. Ao longo dos últimos
anos, algumas escolas também acolheram ações como oficinas de “penteado afro” (Escolas B
e D), e as oficinas de jogos matemáticos, que esteve presente em duas dessas escolas (Escolas
A e B) como uma tentativa de demonstrar os aportes de africanos e afrodescendentes à
Matemática, como, por exemplo, no caso das mandalas africanas.

4.2.4 Crítica dos agentes aos modelos de formação continuada

42 A SEE criou, em 2012, uma Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade que, dentre as suas atribuições,
tem a de articular a participação da Secretaria no Fórum.
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De maneira pontual, aconteceram também, no município de Rio Branco, ações de
formação em nível de especialização lato sensu, à distância, sobre “gênero e raça”, por via do
programa Universidade Aberta. Mais recentemente, houve uma especialização em “história e
cultura afro-brasileira”, do programa UNIAFRO do MEC, cuja execução ficou a cargo da
Universidade Federal do Acre. Essas formações aconteceram nos finais de semana e isso foi
alvo de críticas, por parte dos agentes escolares.
Para a coordenadora de ensino da Escola B, “a gente tem que se desdobrar sexta,
sábado e domingo para fazer formação, e ai não tem condição, o professor acaba
desistindo”. O depoimento da professora de Língua Portuguesa, da Escola B, faz críticas aos
horários e a impossibilidade de os conciliar com a carga horária de trabalho:
[...] eu mesmo comecei um curso riquíssimo (refere-se ao curso de
especialização do programa UNIAFRO em parceria com a UFAC) que ia
me valer muito como professora de língua portuguesa, já que ia conhecer um
pouco mais [...] tive que deixar por conta de outras atividades que nós temos.
Eu não pude dar continuidade, então eu percebi que independente do
professor de história, qualquer professor que fosse fazer uma capacitação
dessa poderia melhorar significativamente o retorno dele aqui dentro de sala
[…] nós cumprimos nossa carga horária, quando é 18:30 nós temos que tá lá
e sai umas 22h e no outro dia a gente tem que está aqui, e se você me
perguntar, se eu consigo? não sei, só sei dizer que infelizmente não surte
muito efeito [...] sobrecarregam muito, porque, já estamos com uma carga
horária extensa demais e dessa forma acredito que a gente está dando murro
em ponta de faca. (Professora LP, Escola B, Grupo Focal, 2014)

Esses comentários, em geral, tinham uma linha de argumentação que atribuía à
sobrecarga de trabalho43 a impossibilidade de participar de formações diversas, como as do
EHCAA, que, via de regra, são feitas nos finais de semana em cursos de aperfeiçoamento e
especializações lato sensu. Esses comentários apontam, ainda, o modo que os professores
esperam que funcionem as formações.
Isso expressa a necessidade de pacotes completos, com sequências didáticas feitas
pelas Técnicas da SEE e que deveriam ser ensinadas aos professores, durante o calendário de
formações corrente da SEE. A professora de História, da Escola B, referindo-se a cobrança
pela implementação da Lei 10.639, se posiciona da seguinte forma: “a secretaria cobra, mas
ela precisa mostrar o que ela quer que a gente faça”. No desejo de que a SEE dissesse como

43 Os professores de Língua Portuguesa foram os mais proeminentes na reclamação da sobrecarga de trabalho,
uma vez que são estes, e os professores de Matemática, os que mais participaram de formações nos últimos anos
nessas escolas.
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deve ser trabalhado o EHCAA estaria a chancela sobre “o quê” e “o como” deve ser ensinado.
A professora de História, da Escola C, assim nos diz,
[...] a Secretaria nunca chegou e disse é assim! pensamos em trabalhar essa
lei assim, assim que nós imaginamos, a gente tá trabalhando assim, pelo
menos história. Em português já vem tudo direitinho, de que forma trabalhar,
de que forma é. Porque não tem essa linha, esse norte pra gente, aí eu não sei
de que jeito? (Professora Hist. Escola C, Grupo Focal 2014)

Exigir que a SEE diga “como deve ser trabalhado” é o mínimo que os professores
podem “desejar”. O coordenador de ensino, da Escola C, formula uma crítica ao modelo de
formação proposto pela Secretaria, em parceria com o Fórum Permanente de Implementação
da Lei, que é o modelo de “conferências”, que não trabalha diretamente com professor.
Segundo ele:
[...] se fosse através das capacitações, parece que funciona mais o trabalho,
elas são mais efetivas do que conferências. O trabalho nas conferências, ai
apresenta um fulano, fala um pouco, faz uma explanação, mas quando eu
tenho capacitação mostrando pro professor como ele pode trabalhar quais os
vídeos [...] a sequência didática que pode utilizar, como ela se insere […].
(Coordenador Ensino Escola C, Grupo Focal, 2014)

Essa fala demonstra o interesse em receber um pacote de orientações com técnicas,
textos prontos, slides, sequências didáticas, a fim de vencer a insegurança em saber se o que
se faz é certo, ou a fim de buscar uma orientação, como se faz com outras disciplinas,
especialmente a Língua Portuguesa e a Matemática.
As posições, resumidas nessa seção, demonstram as fragilidades das formações
propostas, a negligência da Secretaria e o aligeiramento das iniciativas de formação. Posições
similares foram assumidas por todos os grupos de gestores, que têm críticas a esse modelo.
Eles apontam a necessidade de que a SEE tome para si a tarefa de determinar o que e como
deve ser feito. Listam isso como uma falta de incentivo, por parte da Secretaria, e como algo
que atrapalha a implementação das ações do EHCAA. Isso tem relação direta com o que os
agentes julgam como importante em torno das justificativas de “não-implementação” da Lei.

4.2.5 Formação Continuada sobre a diversidade cultural das relações étnico-raciais no
currículo da Educação Básica
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No ano de 2014, a SEE começou a responder a demanda dos agentes por uma ação de
formação continuada executada pelas Técnicas SEE, que visasse o cumprimento das
determinações das Leis 10.639 e 11.645 e que preparasse os professores para o enfrentamento
das formas de preconceito, racismo e discriminação. Essa oficina foi uma ação pensada pela
coordenação de direitos humanos da SEE, em parceria com as técnicas que acompanham o
ensino fundamental nas escolas.
A oficina, intitulada “Formação Continuada sobre a diversidade cultural das relações
étnico-raciais no currículo da Educação Básica”, teve carga horária de dezesseis horas e se
baseou em dois eixos, buscando formar os coordenadores pedagógicos das escolas. O
primeiro era o de ajudar os professores na identificação de situações de preconceito no
cotidiano escolar e de fazer desses momentos espaços de debates, envolvendo todos os
segmentos, com o objetivo de combater o racismo, o preconceito, e à discriminação,
elaborando em conjunto estratégias de intervenção.
O segundo eixo era o da identificação das competências e conteúdos, nos COCs, que
pudessem se articular com o trabalho do EHCAA, inserindo estes conteúdos no dia a dia
escolar. As atividades da oficina visavam conhecer o histórico das Leis 10.639 e 11.645 e
também incorporar as “temáticas afro-indígenas”, a partir dos componentes curriculares da
Educação Básica, ou seja, a partir das Orientações Curriculares das diversas áreas do
conhecimento, presentes nos COCs. Dois objetivos da oficina eram de:
- Identificar os conteúdos referentes à temática étnicorracial nas Orientações
Curriculares para o planejamento e uso em sala de aula.
- Construção de atividades sobre a temática história da África, da cultura
afro-brasileira e da história e cultura indígena à luz das Orientações
Curriculares a serem desenvolvidas em sala de aula. (Pauta Formação
Continuada sobre a diversidade cultural das relações étnico-raciais no
currículo da Educação Básica, SEE, 2014, p. 2)

A ideia era formar, junto aos coordenadores pedagógicos, modelos de planejamentos
com sequências didáticas que promovessem, “cotidianamente e interdisciplinarmente”, a
disseminação da temática afro-indígena no âmbito escolar.
De acordo com a fundamentação da oficina, “a educação das relações étnico-raciais
se dá a qualquer tempo, e conteúdos referentes à questão racial devem ser tratados em todo o
processo ensino-aprendizagem de forma interdisciplinar”.
Mesmo com a indicação de um trabalho de cunho interdisciplinar, a oficina lista
conteúdos somente da disciplina de História, o que, em sua fundamentação, se entende como
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“um campo mais propício para o desenvolvimento de conteúdos relativos à diversidade
étnicorracial” (Ibidem, p.7).
Os conteúdos ligados ao EHCAA, nos termos da oficina, desencadearão
“aprendizagem que valorize e respeite as diferenças em relação ao fenótipo, religião, cultura,
em todas as etapas da educação, pois espera-se que os educadores trabalhem com questões
voltadas para positivar o passado das pessoas negras africanas escravizadas no Brasil”.
Atividades em que os alunos conheçam, aprendam e valorizem a cultura negra e
indígena, as suas contribuições na linguagem local e nacional (uso de palavras de origem
africana e indígena), nas artes, na culinária, nas vestimentas e na arquitetura, nas expressões e
manifestações populares, além do reconhecimento de personalidades indígenas e negras,
nacionais e locais, foram as principais atividades sugeridas na oficina.
Como estratégias metodológicas, as indicações da oficina sugerem o uso de: “vídeos,
filmes e textos para identificar a reprodução ou não de estereótipos sobre a participação
negra na sociedade brasileira”, além da criação de “situações em que os alunos debatam e
opinem sobre a temática, por exemplo: roda de conversas, seminários, debates de forma
crítica e positiva” (Ibidem, p.7-8).
Essa formação ajudou a desencadear, nas escolas, uma série de planejamentos que
incorporam os conteúdos do EHCAA. No capítulo de análise sobre as práticas na disciplina
História estarão presentes várias sequências didáticas que recebem partes dessas orientações.
Esses planejamentos trazem as indicações das atividades propostas na oficina, além das
metodologias, como o uso constante de vídeos, de debates e da exposição de imagens sobre
preconceito e discriminação racial. O marco mais emblemático da proximidade com as
orientações da oficina está nos conteúdos sugeridos para o trabalho. O eixo de identificação
dos conteúdos, presente nos COCs, que poderiam ser tratados como temáticas afro-indígenas,
é fundamental nos planejamentos de História que analiso no capítulo pertinente, nesta tese.
Uma questão, presente na oficina e que tem correlação com as atividades propostas
nas escolas, é a das escolas realizarem processos educativos que culminem seus resultados na
Semana de Consciência Negra e/ou no período que compreende o Dia da Consciência Negra
(20 de novembro).

4.2.6 Oficina de formação para coordenadores sobre artigo de opinião (racismo no futebol)
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A oficina sobre a produção de artigo de opinião, que teve um episódio de racismo no
futebol como estopim, marcou a fala de todos os grupos, como uma prova do empenho das
escolas e da Secretaria de Educação em produzir mais uma ação de formação sobre os
conteúdos do EHCAA, no ano de 2014. Isso se configurou, ainda, como uma resposta da
Coordenação de Ensino Fundamental às demandas dos professores por exemplos práticos de
aplicação dos conteúdos da Lei 10.639. O preconceito, sofrido pelo jogador de futebol Daniel
Alves em uma partida de futebol44, foi o mote para explicar como se trabalha “naturalmente”
um tema, que veio a tona pela exposição do ato e que serviu para estruturar um trabalho
sistematizado sobre o EHCAA. A atividade foi entendida como uma “boa forma” ou uma
“maneira adequada”, ou pelo menos “possível”, de se efetuar o EHCAA, visto que tratava de
uma discussão sobre o racismo.
As falas da coordenadora do Ensino Fundamental e das Técnicas SEE resumem como
se dá a ação:
[...] eu acho que a gente tem contribuído para repertoriar os professores, a
gente não vai lá só pra discutir o assunto, a gente leva uma série de textos e
repertórios [...] como se trabalhar com opiniões, opiniões divergentes sobre o
assunto, principalmente nessa oficina de português, tem também a todos os
momentos que a gente já trabalhou isso em outras oficinas, quando a gente
leva os outros textos você sabe que o professor não tem tanto tempo pra tá
lendo, o professor da rede agora é muito intenso, a carga horária dele é muito
alta, então a gente lê para o professor na oficina, a gente discute
posicionamentos diferentes na oficina, e aí a gente propõe mesmo
intervenção na sala de aula […]. (Coordenadora Técnicos SEE, Grupo Focal,
2014)

A oficina, feita pelas Técnicas da SEE, foi aplicada aos coordenadores pedagógicos e
de ensino nas quatro escolas, de maneira igual, com os mesmos textos, imagens, recursos,
metodologia, e pela mesma técnica, que acompanhava as escolas do zoneamento dois. A ideia
da formação era demonstrar, aos coordenadores de ensino e pedagógicos, como os mesmos
devem repassar aos professores a forma de se ensinar “contextualizando um tema do
momento”. Deixa-se, posteriormente, nas mãos dos coordenadores pedagógicos das escolas a
definição, orientação, desenvolvimento, inspeção e a vigilância do cumprimento de
prescrições e de orientações educativas.
Segundo a fala da Coordenadora do setor, sua função é “repertoriar os professores”,
ou apresentar “como eles devem trabalhar”, através de mecanismos de intervenção na sala de
44 O evento aconteceu no dia 27 de abril de 2014, durante um jogo de futebol pelo campeonato espanhol, entre o
Barcelona (clube do atleta) e o Villarreal. Ao perceber uma banana lançada em sua direção, o jogador pegou a
fruta e a comeu, durante a partida, diante de milhares de câmeras, o que repercutiu no mundo todo.
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aula. A justificativa, para ela, era a de que os professores não tem tempo para estudar ou de
preparar suas aulas e, neste ponto, a Secretaria oferece os caminhos e sugestões a serem
implementadas nas aulas.
Presente, na fala dos Técnicos da SEE, está a orientação aos coordenadores
pedagógicos e de ensino das escolas, que contêm a ideia de que “os professores não podem
forçar a barra” para incluir os conteúdos. Os professores, então, devem incluí-los onde “há
possibilidade de trabalhar com eles naturalmente”. Inserir naturalmente é a máxima de
regulação e vai impondo o limite aos professores na alteração das atividades propostas.
Sugere-se, de fundo, que é importante seguir as pautas propostas pela SEE no
encaminhamento dos conteúdos e atividades.
A oficina, feita aos coordenadores, é composta pela apresentação da sequência didática
que deve ser “proposta” aos professores e de mais nove textos de apoio, que subsidiaram as
discussões. É um tipo de ação curricular que têm objetivos, estratégias, testes, folhas de
exercício, gabarito de respostas, tudo integrado num único conjunto.
A oficina, conduzida pelos Técnicos da SEE, privilegiou a explicação de como se
produz um “Artigo de Opinião”. Assim, através da leitura de imagens, da leitura e
interpretação de textos de vários gêneros, a formação indica como se deve trabalhar com os
alunos a formatação de um artigo de opinião. Em nenhum ponto do material disponibilizado é
indicada a posição a ser sustentada pelos professores, mas existe a sinalização das posições
favoráveis ou contrárias à manifestação do jogador, que foi a de “comer a banana” atirada
pelo torcedor em sua direção.
Pela análise do material da oficina, e depois pela análise das sequências didáticas que
os professores apresentaram45 em três escolas, que foi a mesma, a produção de um artigo de
opinião, com o ensinamento, por parte dos professores de seus principais componentes
(propósito comunicativo, estrutura composicional, seleção lexical, relação entre tese e
argumentos, distinção entre fato e opinião), foram as ações mais tratadas.
A teoria e os conceitos básicos todos foram direcionados ao tema “artigo de opinião” e
não ao caso de racismo, o que exigiria dos professores apenas a conexão de uma modalidade
de conteúdo da disciplina com um problema social. Sugeria-se, supostamente, uma espécie de
conexão interdisciplinar, já que se lidava com posições de sociólogos, jornalistas etc. Essa
atividade demonstrou que o racismo, por exemplo, virou conteúdo, mesclando-se diferentes
retalhos que foram justapostos a partir de saberes diferentes (linguísticos, sociológicos,

45 Na Escola A não tive acesso a este documento.
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históricos), com valores culturais diferentes e que se transformaram em exercícios para os
alunos.
A reação de apoio à atitude do jogador, com o amplo compartilhamento da hashtag
“somos todos macacos”, foram os motes de apresentação do tema e a forma encontrada para
se debater o racismo na sociedade. Os professores, durante o grupo focal, ressaltaram o
caráter opinativo do debate, o que nos indica a forma pela qual o debate foi encaminhado
pelas Técnicas da SEE.
Segundo o relato da professora de Língua Portuguesa da Escola C:
[...] quando eu passo eles fazem a produção e todos eles se opõem ao
racismo na opinião deles [...] como eu falo, no texto, no papel, ninguém é a
favor do racismo, digamos, mas a prática é outra situação, porque eles não
vão colocar no texto pra eu ler ao contrário, uma ideia contrária ao que eu
estou passando.
[...] o que achei interessante quando passei os vídeos pra eles, principalmente
com a questão do preconceito do futebol, a sala de aula eles ficaram
revoltados com essa questão do preconceito no futebol, ele sofreu mesmo o
racismo, tem o do Daniel Alves, hashtag do Neymar, era hashtag pra todo
lado na escola, desenharam banana (risos) fizeram desenhos de revolta,
campanha contra o racismo, então eu percebi assim que na maioria essa
manifestação deles era negativa, não, não, não, não concordando e dando
opinião, argumentando, achei bem interessante por que chama a atenção
deles porque é um fato na sociedade, acho que foi bom que eles deram
opinião, achei bem interessante mesmo, porque eles deram argumentos
precisos e se entrosaram no tema. (Professora LP Escola C, Grupo Focal,
2014)

A hashtag virou ação pedagógica, como relatado pela professora. Os alunos se
envolveram no debate e opinavam a favor ou contra a atitude, demonstrando seu poder de
análise e crítica sobre o evento (preconceito), usando a hashtag nas redes sociais de que eles
fazem parte. Segundo a professora de Língua Portuguesa da Escola C, “foram duas semanas
em que o racismo foi objeto de debate nas aulas de Língua Portuguesa”, o que, segundo ela,
motivou posicionamentos contrários dos alunos às práticas racistas.
A professora da Escola B, por exemplo, ressaltou a sequência didática em questão,
relacionando-a com o projeto sobre a consciência negra que a escola desenvolve, o que tem
sentido com a orientação feita na formação, tratada no item anterior. As professoras de Língua
Portuguesa, das quatro escolas, citaram nos grupos focais o trabalho com o gênero artigo de
opinião correlacionando-o à oficina feita pelas Técnicas. Isso mostra como essas orientações
circulam e são implementadas nas escolas. Todas as escolas a citaram como uma atividade
realizada naquele ano, o que mostra como uma “sugestão” ou “recomendação” dos parceiros
experientes da SEE são acolhidas e implementadas nas escolas.
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4.3 Implicações pedagógicas do modelo de formação continuada ao trabalho dos
professores
As formações continuadas, desenvolvidas para a implementação do EHCAA no ano de
2014, pela Secretaria de Educação, deram importantes passos no estabelecimento de uma
rotina anual de formação sobre a temática. Essa dinâmica de formação, retratada nos dois
exemplos dados (itens 6.2.5 e 6.2.6), mostra como o processo acontece junto às escolas,
inicialmente formando-se os coordenadores e, depois, estes formando os professores.
Algumas características desta dinâmica são visíveis, tais como: o Estado, através da
SEE, assume o protagonismo na formação, colocando seu corpo técnico na conformação de
conteúdos do EHCAA. As oficinas são curtas, mas se concentram na articulação dos
conteúdos da Lei 10.639 com os conteúdos previstos nos COCs.
Uma segunda questão é que as formações se adéquam aquilo que os coordenadores
pedagógicos, de ensino e os professores esperavam, isto é, a definição de orientações mais
precisas através de planejamentos prontos, tais como vimos na oficina de artigo de opinião, o
que gerou, nas escolas, sequências didáticas exatamente iguais às indicadas na formação para
os coordenadores.
Uma terceira questão é que as formações ainda não chegaram diretamente aos
professores, pois na lógica estabelecida nos últimos anos pela SEE, para a política de
formação continuada, são os coordenadores que recebem a formação e depois formam os
professores.
Os dois exemplos trazidos anteriormente, a “formação continuada sobre diversidade” e
a “oficina de produção de artigo de opinião”, têm relação com o que circula dessas
orientações sobre o EHCAA nas escolas. A formação, nesses dois casos, reforça duas
questões centrais, que são: a concentração em conceitos relacionados a História Afrobrasileira, com quase nada de História da África; uma apreensão discursiva de combate ao
racismo que aposta que essas atividades ajudam na reeducação das relações étnico-raciais.
O primeiro exemplo traz inúmeras indicações de formas e conteúdos para implementar
a modificação proposta pela Lei 10.639, na disciplina História e em outras, eventualmente, o
que encontra correspondência com o que destacarei mais adiante, no capítulo sobre as práticas
do EHCAA na disciplina.
As atividades propostas, tais como debates, uso de vídeos, conceitos e principalmente
os campos temáticos indicados, mostram que a tradução, feita pelas Técnicas da SEE, é
extremamente influente na recepção da Lei 10.639 nas escolas. Isso mostra que, se numa
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primeira avaliação, pode-se considerar as atividades de formação curtas e aligeiradas, essas
tem se mostrado muito eficientes em influenciar as práticas que são feitas nas escolas. Outras
sugestões de atividades, feitas na oficina, tais como a ideia de um trabalho que deve ser feito
ao longo do ano todo, mas que deve culminar nos projetos interdisciplinares, mostram força
também nas escolas, uma vez que todas as quatro escolas investigadas pensam as atividades
correlacionadas aos projetos. A ação, nesses moldes, mostra um caminho vasto a explorar
para a inclusão de ações do EHCAA nas escolas.
O segundo exemplo, sobre o artigo de opinião, apesar de apresentar uma forma
interessante de trabalho, mostra que a discussão sobre o racismo, proposta na sequência
didática, é limitada, uma vez que prioriza os conteúdos voltados ao ensino de Língua
Portuguesa, na forma proposta pelas avaliações externas.
A iniciativa, proposta na apresentação de sequências didáticas para os agentes, tem
implicações no EHCAA e na prática docente. Primeiro, demonstra qual o limite imposto pelo
Estado na discussão dos conteúdos do EHCAA, pois são as Técnicas da SEE que vão dizer
quando e como deve ser feito o trabalho. Segundo, o debate sobre o EHCAA é despolitizado,
porque serve a um pacote de reformas para os professores e atua num campo em que
tecnologias políticas, como a performatividade e o gerenciamento da prática, são
extremamente eficientes, e em que a métrica, pela qual são medidos os professores, é
estabelecida por padrões externos a escola.
A atual política de formação continuada dos professores, no Estado do Acre, trouxe a
tona um importante mecanismo de controle sobre as práticas pedagógicas dos docentes e tem
limitado o exercício da autonomia profissional. A presença do corpo técnico da Secretaria de
Educação nas escolas, quinzenalmente, “acompanhando” e formando os coordenadores
pedagógicos e professores, demonstra uma tentativa de regulação e controle técnico, objetos
da próxima seção.

4.3.1 Controle técnico sobre a prática docente
As pressões feitas, diariamente, sobre os professores, tais como a exigência da
melhora da performance e dos resultados, se dão por um meticuloso trabalho, espraiado por
diversas atividades, reuniões, planejamentos, espaços individuais e coletivos, em que os
modelos da “boa prática” são sutilmente apresentados e vão formando e conformando os
professores.
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Ficou evidente que existia uma conexão entre o que as Técnicas da SEE entendiam e
delimitavam como importante para ser estudado em torno do EHCAA e a forma que os
coordenadores pedagógicos e professores incorporavam isso em suas aulas. Ou porque
concordavam epistemologicamente, ou porque, simplesmente, viam que essa era uma forma
de se ter tranquilidade no exercício de sua função, diante da quantidade de demandas impostas
às escolas atualmente.
As Técnicas da SEE e os gestores das escolas eram muito claros em expressar que
centram suas ações nos resultados e para que isso ocorra, a flexibilidade e a autonomia do
planejamento escolar se tornou algo muito distante das práticas dos professores.
As leituras feitas do EHCAA, pelas Técnicas da SEE, impõem pouca variação de
recursos, de enfoques, de materiais didáticos, que foram listados nessas aulas, mas que não
fogem, em nenhum momento, do esquema proposto pela gestão do processo, nem fogem dos
fins estabelecidos como projeto escolar desses últimos anos.
Aparentemente, o que essas formações fazem é parecido com o que Santomé (2009)
destaca como uma política de formação de professores baseada na introdução de uma “cultura
de slogans”, na qual se empregam metodologias inadequadas, com cursos de curta duração e
mínimos níveis de exigência, que fazem com que filosofias educativas ricas e valiosas acabem
se reduzindo a um conjunto de palavras vazias. Nesta direção, salienta o autor, expressões
como “educação crítica”, “educação democrática”, “educação reflexiva”, acabam se
transformando em palavras mágicas, de modo que bastaria anunciá-las como intenções para se
fazerem reais.
O exemplo citado, da disciplina de Língua Portuguesa e sua sequência sobre artigo de
opinião, mostra a força do controle sobre a conduta dos professores. Nestas aulas, com poucas
variações, o controle sobre a prática dos professores foi a marca do movimento
orientado/fiscalizado pelos gestores, em que foi delineada, normalizada e instrumentalizada a
prática, de forma a atingirem os fins que os gestores postulam como desejáveis. A recorrência,
nas falas dos agentes sobre o papel das Técnicas da SEE, das palavras “ajuda”, “orientação”,
“suporte” mostra a força que suas recomendações exercem no cotidiano das escolas.
Os professores manifestaram o interesse em planejamentos mais estruturados e
específicos, que são, na maioria das vezes, relacionados a conteúdos ou áreas com uma forte
estrutura delineada pela disciplina. Desta forma, estão convencidos de que necessitam de
sequências didáticas com princípios e conteúdos precisos e fortemente estruturados, com rigor
nas metodologias e avaliação empregadas.
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As orientações em relação ao ensino de Língua Portuguesa, objeto de comparação dos
agentes quando se referiam ao que queriam do Estado em relação as orientações do EHCAA,
tem relações de poder muito claras, hierarquicamente estabelecidas, “visíveis”, usando da
tipologia proposta por Bernstein (1996), o que, sem dúvida, deixa os professores mais
tranquilos sobre a ideia de cumprimento da política.
Bernstein (Ibidem) nos diz que uma pedagogia visível possui relações de ensinoaprendizagem reguladas por uma hierarquia explícita de conteúdos, que tem regras de
sequenciamento, o que se traduz num tipo de compassamento nítido, bem delimitado, em que
os professores sabem como se estrutura cada um dos conteúdos, em que momentos da
trajetória escolar eles são utilizados, além de critérios de avaliação explícitos, o que pode ser
relacionado a certa estruturação e certo ensino da disciplina de Língua Portuguesa, por
exemplo
O que a programação dessas oficinas demonstra é uma excessiva ênfase nas dimensões
metodológicas e em técnicas concretas de ensino-aprendizagem. O porquê da seleção de
alguns conteúdos não foi objeto de questionamento dos docentes e gestores, muito menos se
discutiu a natureza hierárquica e ideológica dos conhecimentos escolares. Os docentes não
participaram da seleção dos conteúdos, o que é reforçado pelo esquema de intervenção, que
amplia a distância e deixa isso fora do alcance dos professores. A ausência de interrogação,
por parte dos docentes, sobre a concepção subjacente aos conteúdos, ou sobre o valor destes,
deixou em silêncio qualquer ponderação sobre os efeitos ocultos do currículo escolhido, como
os valores implícitos, os preconceitos e os estereótipos.
Uma importante consequência disso está no fato de que são subtraídas, da influência
coletiva dos professores, as decisões e as questões sobre os seguintes temas: o que vale como
conhecimento, o que é importante ensinar, a forma como se julga o objetivo e a natureza do
ensino, a forma como se vê o papel da escola na sociedade e a consequente compreensão dos
interesses sociais e culturais que modelam todos os níveis da vida escolar (GIROUX, 1997).
Giroux (Idem) é crítico à proliferação de currículos de base instrucional e de esquemas
de gerenciamento da prática dos docentes. Segundo o autor, estas são basicamente
“pedagogias gerenciais”, porque reduzem a questão central, referente à aprendizagem, ao
problema de gerenciamento, já que são formas de pedagogia que padronizam a instrução e a
transformam em rotina.
Não existe, por parte dos agentes, a identificação das orientações pedagógicas,
psicológicas, a justificativa da seleção de conteúdos, de sua sequência e da estrutura que os
ordena. Eles apenas fazem referência a ideias ou diretrizes gerais, que são partes do discurso
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de organização da escola ante os desafios postos pelas avaliações externas, ou como citado
anteriormente, apoiando-se na teorização de Santomé (op.cit), eles apenas fazem uso de um
“conjunto de slogans”.
Como afirma o autor, as ações de formação passaram, nos últimos anos, a dar conta da
programação de técnicas e metodologias a serem empregadas em sala de aula, passando
exclusivamente pela rediscussão de objetivos operativos, o que não permitiu aos professores
discutir a relevância, o interesse, o significado, o valor dos conteúdos e das propostas, em
função das características da comunidade e de seus estudantes.
Essas ações representam um mecanismo de intervenção burocrática e tecnocrática do
currículo, que tem por razão última diminuir os espaços de decisão de adaptação do currículo
para a prática dos professores. Demonstram que o discurso de autonomia dos professores e
das escolas é ingênuo, quando se refere a áreas como a Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências.
O nível de regulação e intervenção na prática é tão eficiente que obscurece ou omite
toda a carga ideológica que possui. A intervenção ora propõe sugestões mais genéricas,
quando trata de conteúdos como os do EHCAA, ora age de forma mais precisa, quando das
disciplinas avaliadas nos exames externos.
Sacristán (2000) nos diz que modelos de “intromissão burocrática” na prática escolar
não concedem ao sistema educativo a capacidade de se organizar pedagogicamente, pois são
modelos que propõem melhorar a prática na aparência, de modo simples e econômico, os
quais reforçam a dependência em relação às iniciativas da administração.
Apple (1995) nos diz que a “tecnologização do ensino” significa um processo de
separação das fases de concepção e execução, pelo qual os docentes foram sendo relegados de
sua missão de intervenção e decisão no planejamento do ensino, ficando a sua função
reduzida à de aplicadores de programas e pacotes curriculares.
Esse é um desdobramento do processo de proletarização dos docentes, que tem
tido efeitos amplos e consistentes. Os professores têm sido desqualificados com a
intrusão de procedimentos de controle técnico sobre o currículo das escolas. Como diz
Apple (Idem), a integração de sistemas de gerenciamento, de currículos reducionistas
de base comportamental e de procedimentos tecnicistas, leva a uma perda de controle,
por parte dos docentes, e a uma separação entre concepção e execução, algo já visto em
processos similares aos que levaram à proletarização de tantos outros postos, ao longo
de toda a escala de ocupações (Ibidem, p. 32).
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A desprofissionalização do professor é reforçada por um modelo como este, em que o
professor fica condicionado à concretização de diretrizes estabelecidas externamente, e em
que são inspecionados e avaliados pelos coordenadores pedagógicos na escola. Surge, assim,
um constante conflito entre dependência e resistência à diretriz.
Apple (1995) nos diz que o exercício de controle, sobre as tarefas do professor, é mais
eficaz na medida em que o docente assume, como inevitável, sua dependência com respeito a
decisões externas e em relação ao reconhecimento de autoridades legítimas, que exercem o
controle burocrático e hierárquico sobre o currículo. É uma ação de renúncia à sua autonomia
como docente, uma vez que aceita perder o controle sobre seu trabalho e delega a
supervisores externos o poder de definição sobre o mesmo.
Para Contreras,
Conforme aumenta o processo de controle, da tecnicidade e da
intensificação, os professores e professoras tendem a interpretar esse
incremento de responsabilidades técnicas como um aumento de suas
competências profissionais. Assim, embora tenha crescido sua dependência
de experts e administradores na fixação do currículo, tiveram de dominar
uma nova gama mais ampla de habilidades técnicas, as quais proporcionam
uma legitimidade especial a seu trabalho por estarem fundamentadas em
conhecimento científico ou em procedimentos “racionais”, concentrando sua
responsabilidade em tais tarefas e aceitando que isso exija uma dedicação
maior. (CONTRERAS, 2002, p. 40)

Esse fenômeno de racionalização do ensino introduz um sistema de gestão do trabalho
dos professores que favorece seu controle, ao torná-lo dependente de decisões que passaram
ao âmbito dos especialistas e da administração.
Indicar o controle e a intervenção, por parte da SEE, não significa que se exclui do
professor a propensão a modelos “pré-elaborados” ou “pré-planejados”. A prática profissional
sobrecarregada de atribuições, a necessidade de articular conhecimentos diversos, como os de
sua disciplina de formação, os processos de ensino-aprendizagem, as condições sociais do
meio, leitura e avaliação sobre livros didáticos, faz com que as limitações de sua prática
imponham a necessidade de recorrer a meios orientadores, ou que contenham prescrições
detalhadas. O comportamento dos agentes, de aguardar “esclarecimentos” e diretrizes das
Técnicas da SEE, demonstra que o EHCAA está envolvido numa trama bem mais
complicada e complexa do que se poderia pensar inicialmente.
Isso significa que o EHCAA é tomado como parte de um processo de tecnificação do
currículo, em que os agentes compartilham a convicção de que o ensino é um problema
técnico, que requer um conhecimento técnico, aplicado para resolver os problemas de como
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proceder. Reforça-se a ideia de que um bom profissional do ensino será aquele que dominar
um bom repertório técnico e retira-se do EHCAA seu componente político e social, ao se
procurar respostas técnicas e eficientes de como colocar em ação o tema.
A resistência pouco foi tratada pelos agentes, sempre com referência a casos isolados,
o que contradiz a grande variedade de referências aos efeitos positivos de depender de uma
orientação externa. A ideia de resistir às orientações externas esteve presente quando foram
lembrados os casos dos professores que faltam às formações, aos planejamentos, ou aqueles
que, nas aulas, mudam significativamente o que havia sido combinado com as coordenações
pedagógicas. Existe também um repertório de resistência encenado pelos professores, mas que
é relativizado por seus colegas ou pelos gestores, quando sintetizam que os professores
rejeitam “tudo o que dá mais trabalho pra eles”. Como indica a gestora da Escola B, “essa
resistência não é falada eu não vou fazer, ele simplesmente não procura nada extra, ele não
se envolve, ele não pesquisa”.
Neste capítulo, tratei de como a política de formação continuada dos professores do
Acre tem um objetivo claro de preparação dos agentes para as avaliações externas e, neste
cenário, as formações para os conteúdos do EHCAA tem pequena importância, visto que
ficam restritas a atividades pontuais.
Um conjunto amplo de pressões, produzido no contexto de formação profissional,
interfere nas escolhas curriculares dos agentes. O que este capítulo tentou demonstrar é como
a cultura profissional desses docentes tem sido remodelada e como isso tem impacto direto na
concretização dos conteúdos e significados do currículo. O contexto de reformas,
desencadeado no Acre nos últimos anos, tem sido significativo na formação de um imperativo
de mudanças nas práticas dos professores. Este posiciona a importância dos conteúdos,
prescreve aos professores o que fazer e como fazer e, desta maneira, delimita o papel dos
professores, configurando suas margens de atuação.
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5 PRÁTICAS DO EHCAA – HISTÓRIA
A pergunta orientadora desta pesquisa indagava como as escolas tem incluído o ensino
de história e cultura afro-brasileira e africana nas suas práticas. Neste capítulo, para me
aproximar da resposta ao problema da pesquisa, abordarei a introdução dos conteúdos do
EHCAA na disciplina História, nas escolas investigadas. Para isso, foram examinados os
planejamentos de onze sequências didáticas da Disciplina, em torno de dois grandes temas:
“Transformações no mundo do trabalho (escravidão no Brasil)” e “Conquista e ocupação da
América e da África (civilizações não europeias)”46, além das falas de professores sobre os
objetivos pretendidos, a seleção de conteúdos, as metodologias utilizadas e a avaliação. Faço
inicialmente a descrição desses planejamentos e na segunda parte do texto discuto as
referências pedagógicas e curriculares extraídas dos planejamentos e das falas dos agentes.
As ações curriculares são objetos de disputa por espaço e tempo na programação
escolar. Elas são a síntese de uma disputa sobre o que conta como saber científico/escolar, seu
lugar (dentro ou fora das disciplinas) e seus tempos (organização dos horários/carga horária
ou dos arranjos performáticos, como os projetos ou as atividades extracurriculares). A forma
através da qual o currículo é organizado, os princípios em torno dos quais ele é elaborado e
avaliado pelos docentes e, finalmente, a seleção do próprio conhecimento, é crucial para
entender como as relações de poder são reproduzidas nessas escolas. A disputa pelo que deve
ser ensinado é a própria luta pelo poder simbólico (BOURDIEU, 2011b) nesse campo.
Assim, as ações relacionadas ao EHCAA, nas quatro escolas investigadas, são produto
de diferentes influências que evidenciam a luta do campo escolar e de seus atores pela
definição de suas prioridades. A disposição dos agentes em demonstrar que a maioria das suas
ações, ainda que poucas, foram relacionadas a disciplina História, demonstra o “lugar”, no
entendimento deles, em que deve ser realizadas as ações e as maneiras com as quais o campo
escolar foi definindo suas formas de atuar.
Mesmo diante do limite de não acompanhar as aulas, para saber como foram
colocadas em ação essas proposições, o planejamento das sequências se mostrou uma prática
importante a ser analisada, visto que é um precioso momento de deliberação sobre opções e
de consideração de circunstâncias do contexto em que se aplica. Foram analisadas também
fichas de avaliação, feitas pelos coordenadores pedagógicos, que, quando em ação de

46 Como ressaltado na introdução, foram selecionados planejamentos feitos pelos professores que participaram
dos grupos focais, a fim de garantir uma melhor articulação entre o que foi coletado durante a realização dos
grupos e os planos analisados.
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acompanhamento, vão as salas para analisar as aulas em todos os seus aspectos,
principalmente para avaliar se o planejamento proposto quinzenalmente foi cumprido e para
acompanhar a prática dos professores, os conteúdos ensinados, o que nos dá um bom
panorama sobre as práticas realizadas, mas demonstra também um forte controle do trabalho
docente.
Nas escolas investigadas, o primeiro planejamento é o realizado no início do ano
letivo, momento da organização do calendário escolar, em que os planos de ensino são
apresentados, com seus objetivos e os desafios para o ano que se inicia. Os planos de ensino,
como pude perceber, são cópias dos objetivos determinados pelos COCs para cada disciplina.
Sobre esse momento, os gestores dizem: “é no momento do planejamento que se
intensifica a sensibilização”, esta é a hora de “garantir a continuidade das mudanças”. Esta é
uma característica de todas as escolas, onde os gestores expõem as preocupações com a
“estabilidade” e “consistência” dos efeitos conseguidos com as ações dos anos anteriores.
“Sensibilizar” é recrutar e garantir o apoio necessário dos professores ao projeto da escola que
será desenvolvido no ano. A partir disto, toda atenção é concentrada nas metas a serem
atingidas com as avaliações externas, tanto do sistema estadual quanto do nacional, o que
deixa o EHCAA subordinado a essas prioridades.
Outro momento importante se refere aos planejamentos horizontal e vertical, que são
modelos mais dinâmicos em que, porém, o controle é mais específico e contínuo. O
planejamento horizontal é realizado bimestralmente para todas as disciplinas e é feito de
forma coletiva, para se analisar as dificuldades da escola e para pactuar as atividades que
serão propostas. O planejamento vertical é feito individualmente ou em grupos de professores
da mesma disciplina, quinzenalmente. Os gestores buscam apresentar este momento como de
aprimoramento, de cumplicidade, de parceria, como se precisassem omitir a delegação tácita
que o próprio ato tem.
Diferentemente de uma apropriação conceitual em torno do EHCAA, o que levaria a
posicionamentos mais fundamentados, o que os agentes expressam é uma fala carregada de
verbos de opinião (achar, supor, imaginar), como nos exemplos: “Assim que nós imaginamos
o trabalho” (Professores Escola C); “acho que o trabalho é por aí” (Professores Escola B).
Um comportamento diferente foi adotado para explicar a prática escolar de conteúdos mais
“relevantes”, que tinham roteiros completos e descrição dos detalhes. Em se tratando das
ações do EHCAA, a vagueza nas descrições das ações é facilmente atribuível a uma prática
menos sistemática, feita de forma aleatória.
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As aulas foram relatadas em termos gerais, destacando-se principalmente aspectos
metodológicos, como as estratégias de debates, a exposição de vídeos e as atividades de
sensibilização, em que o EHCAA foi utilizado como uma ação de combate ao racismo. Em
poucos momentos, os conteúdos historiográficos que tratam da temática foram detalhados em
níveis mais baixos de especificação, o que demonstrou a fragilidade dos docentes em relação
a uma apropriação mais conceitual do EHCAA, reservando-se à temática a interpretação de
que ela serve discursivamente como uma ação de reeducação de relações étnico-raciais.
Ficaram evidentes, nesses planejamentos, os diferentes meios de pressão e influência
sobre a prática, tais como, os COCs, o modelo de avaliação proposto e/ou direcionado pelo
Estado, a relação de dependência com os livros didáticos, a formação profissional e a
experiência docente na maneira de traduzir e interpretar as políticas, por exemplo.
Nenhum dos professores tinha formação na temática da Lei 10.639 e isso provocava
uma forte insegurança ao falar das ações que faziam, uma vez que o grau de segurança no
domínio do conteúdo é fundamental para se sentir capaz de abordá-lo. Com exceção da
professora de História, da Escola C, que procurava fontes de pesquisa e estratégias de
trabalho, por conta própria, para suprir a necessidade da temática, os demais professores
acompanhavam boa parte das recomendações dos coordenadores de ensino e pedagógicos das
escolas, que foram os agentes que receberam a formação feita para a temática, pela Secretaria
de Educação em parceria com o Fórum de Implementação da Lei.
As professoras de História das Escolas B e C são efetivas e com, pelo menos, dez anos
de experiência docente. Nas outras duas escolas (A, D) os professores eram temporários, com
pouca experiência docente e estavam em seu primeiro ano na escola.
O professor de História da Escola A, que estava deixando a escola depois de apenas
um ano de exercício, relatou seu envolvimento em inúmeros conflitos com a escola,
denunciando o forte controle sobre as práticas, exercida pelos gestores. No momento de
realização dos grupos focais, estava em andamento um processo de devolução de lotação
desse professor para a Secretaria de Educação, em razão dele não ter se adequado às normas
da escola.
A professora da Escola B, por estar em seu primeiro ano na escola, era muito
dependente da leitura feita pelos coordenadores de ensino e pedagógicos, além de que,
segundo seu relato, era a primeira escola em que ela estava lotada que de fato desenvolvia
algum trabalho sobre os conteúdos da Lei 10.639. Isso se dava pela articulação da
coordenadora de ensino, que tinha uma boa formação quanto aos conteúdos do EHCAA e que
influenciava significativamente aqueles planejamentos. Sobre esse trabalho, diz ela: “Esse
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ano, que eu vim pra cá, foi que eu vi que a lei está sendo implementada, nas outras escolas
por onde passei, quase nada era feito”.
Na Escola C, a professora estava lotada há três anos, tinha sua competência
reconhecida pelos gestores e foi a profissional que demonstrou dispor de mais autonomia na
condução de suas aulas. Sua dedicação para com o tema era fruto de seu investimento pessoal
na busca de fontes de pesquisa e de fundamentação para pôr em ação a Lei 10.639.
Os professores das Escolas A e D tinham menos de três anos de formados e estavam
em seu primeiro ano de atuação nessas escolas. Evidentemente, o tempo de formação e de
experiência implicam em diferentes leituras da política.
A rotatividade dos docentes foi um problema destacado pelos gestores, pois exige a
reedição anual do “jogo de convencimento” e sensibilização para o projeto escolar. Tudo isso,
seguramente, motiva diferentes interpretações para o EHCAA, pois a presença de novos
professores, a cada ano, portadores de diferentes experiências, traz consigo um arquivo
discursivo composto em outras escolas, em outros projetos.
Professores novos, com pouco tempo de experiência apresentam mais dependência e
requerem também maior necessidade de serem aceitos nas novas escolas. Neste ponto, o papel
de fiéis cumpridores das normativas internas se mostra evidente e a dependência da orientação
dos gestores também.
É o que confirmam Ball et al. (2012), quando nos dizem que o tempo e a experiência
posicionam diferentemente os professores em relação a política. Assim, tempo de casa e
tempo de experiência docente são fundamentais na recepção da política e podem produzir
outras possibilidades para a ação da política.
Os planejamentos de História evidenciam dois tipos de perspectiva acerca do EHCAA,
que chamarei de “tradicional” e “contemporânea”, mostrando a forma como esses conteúdos
são traduzidos nas aulas da disciplina. Chamo de “tradicional” uma leitura basicamente
centrada no tema da pluralidade cultural e na constante folclorização do debate, trabalho que,
afirmam, a escola sempre realizou. Alguns professores são categóricos em afirmar a não
necessidade da Lei 10.639, já que era o trabalho com uma temática que eles já faziam. Essa
leitura marcou a introdução da temática nas escolas, desde 2008, mas mantém força viva na
forma que esses agentes interpretam o que deve ser o EHCAA.
Numa outra perspectiva, que chamo de “contemporânea”, os professores de História
abordam um conjunto de slogans nos seus planejamentos. Dizem fazer uma aula mais
“significativa”, “interessante”, “contextualizada”, demonstrando a influência de uma
concepção de ensino que articula contribuições de um debate sobre aprendizagem
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significativa e outras matrizes de referência teórica, que são a marca do hibridismo da política
dos COCs. Essa leitura é a evidência do empenho em se adequar às pressões externas por um
novo tipo de escola, de educação, de currículo que se desenha nessas escolas. Essa leitura
mostra que o EHCAA é adequado ao modus operandi e torna-se parte do processo de
“atualização” e “modernização de suas práticas”, mostra o que essas escolas entendem como
necessário e válido de ser ensinado. Essa leitura também significa um indicativo do
amadurecimento das escolas em relação ao EHCAA, no que diz respeito ao posicionamento
do ensino da temática no currículo.

5.1 Transformações no mundo do trabalho (escravidão no Brasil colônia)
Na Escola B, uma sequência planejada para o sétimo ano, acerca da temática
“transformações no mundo do trabalho”, tinha duas “capacidades/objetivos” planejados e um
deles tinha relação direta com uma ação do EHCAA. A primeira propunha “discutir e
analisar criticamente as conquistas sociais dos trabalhadores e as transformações no mundo
do trabalho como resultado de lutas, tensões e conflitos entre sujeitos históricos antagônicos
e desiguais”. A segunda era identificada como “consciência negra” e continha a referência a
conteúdos que tratam da história dos afro-brasileiros.
O tema “transformações do mundo do trabalho” detinha a maior quantidade de
assuntos previstos, com referências a textos presentes no livro didático, além de atividade
avaliativa.
Como recursos didáticos estavam previstos o uso do quadro branco, slides no datashow, livro didático, imagens e vídeos. Como referências bibliográficas, a sequência apresenta
o link de um vídeo no Youtube e o Wikipédia como fonte, sem indicar de onde foram retiradas
as imagens que foram trabalhadas em sala de aula, nem o título do livro didático utilizado.
Os conteúdos que a sequência previa sobre “consciência negra” foram os seguintes:
- Explicar a importância do movimento negro nas conquistas alcançadas pelo
povo negro.
- Calcular as perdas do povo negro em quase quatrocentos anos de
escravidão e das conquistas em apenas 120 anos de liberdade.
- Comparar a qualidade de vida entre brancos e negros nas grandes cidades.
- Citar as diferentes manifestações da cultura negra. (Sequência Didática
História, Escola B 7º Ano, 2014)
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Entre os planos de aulas analisados, que tratam da história afro-brasileira, esse foi o
único que fez referência direta, nos conteúdos, ao movimento negro e suas lutas. Uma
característica, deste e de muitos outros planos, são as referências as “manifestações culturais
negras”, o que pareceu ser um dos principais temas abordados nesses planejamentos.
A “comparação da qualidade de vida de brancos e negros” é um exemplo de como os
planejamentos buscavam a aproximação com o cotidiano dos alunos, através da exposição de
charges, gráficos, reportagens, imagens e vídeos, que destacam as desigualdades sociais e
raciais brasileiras.
As aulas foram divididas em três momentos, sendo que no primeiro e segundo
estiveram

os

conteúdos

principais

da

sequência,

que

eram

os

relacionados

a

“industrialização” e as “conquistas trabalhistas”. No terceiro momento estava a reflexão
sobre o “trabalho no período da escravidão” e as consequências na atualidade. Chamo de
conteúdo principal a discussão sobre trabalho, pois era o tema que tinha articulação com as
sequências didáticas anteriores e posteriores àquela proposta e eram conduzidas pela mesma
professora.
Os dois primeiros momentos continham indicações sobre o uso de imagens e vídeos
para expor um “histórico do trabalho desde os indígenas até os dias atuais”, e eram os
momentos em que os conteúdos sobre “antagonismo de classe, conquistas trabalhistas,
trabalho, industrialização” se articulavam à leitura de textos do livro didático e à exposição
da professora.
O preenchimento do tempo escolar nos planejamentos é feito pela estruturação das
tarefas escolares, que demonstram as experiências que os alunos têm no contexto da aula. As
tarefas escolares são o conteúdo da prática, segundo Sacristán (2000), e a partir da análise das
atividades que preenchem o tempo, no qual transcorre a vida escolar, ou que se projetam
nesse tempo, compreende-se o significado da prática e do currículo na ação. Isso indica que
nem toda a atividade tem o mesmo valor ou tem a mesma medida essencial para o ensino, o
que diz que algumas possibilitam mais diretamente a função cultural da instituição escolar e,
como afirma o autor, de forma concreta, desenvolvem o currículo escolar.
Os conteúdos referentes a “consciência negra” foram articulados no “terceiro
momento” previsto pela sequência, conforme descrito no planejamento:
3º Momento:
- Mostrar um vídeo aos alunos que fala sobre o período da escravidão e na
atualidade. Discutir com os alunos três pontos: Quais foram as perdas que os
negros tiveram em quatrocentos anos de escravidão? Quais foram as
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conquistas conseguidas por eles? Que tipo de problema o negro enfrenta
hoje?
- Mostrar duas charges que mostram o preconceito. Pedir aos alunos que se
manifestem a respeito.
- Mostrar figuras importantes de intelectuais, artistas e atletas e pedir aos
alunos que se manifestem a respeito. (Sequência Didática História, Escola B
7º Ano, 2014)

O vídeo a que o planejamento se refere é sobre “racismo no Brasil” e demonstra que
recursos audiovisuais são usados nas aulas. No entanto, pela articulação com as atividades
propostas, fica evidente que o vídeo tem um caráter secundário. Aquela sequência foi
finalizada com o recurso à leitura de imagens, vídeos, entre outros recursos, buscando
provocar a participação dos alunos. Também as perguntas, formuladas na sequência, indicam
a preocupação em estabelecer o diálogo com os alunos, sobre as questões tratadas, buscando
que os mesmos reflitam e opinem a respeito do tema.
As consequências da escravidão como parte da história afro-brasileira representou a
tentativa de se realizar um trabalho curricular que articulasse a discussão sobre trabalho, à
evolução histórica e social da luta negra. As atividades são direcionadas para uma mudança de
comportamento dos alunos na forma de ver os problemas sociais enfrentados pelos negros e
no modo como encaram os casos de preconceito e discriminação na sociedade. Essas
atividades estão ligadas aos processos intelectuais envolvidos na análise de problemas sociais
e pretendem demonstrar seu valor sensibilizando o aluno.
A preocupação em estruturar o planejamento pela ideia de “consciência negra” se
mostrou uma atividade isolada dentre as quatro escolas, o que provavelmente ocorreu pela
presença da coordenadora de ensino (com formação em História) muito envolvida e
comprometida com o EHCAA, na Escola B.
O planejamento indica que as aulas, desenvolvidas entre outubro e novembro de
daquele ano (2014), tiveram o objetivo de preparar os alunos para as atividades
comemorativas do Vinte de Novembro e para o projeto interdisciplinar sobre a consciência
negra. O que não fugiu à lógica de agrupar esses conteúdos em unidades didáticas que são
trabalhadas esporadicamente em dias e semanas específicos.
A tarefa de pesquisa, sobre o “antagonismo de classe no mundo do trabalho”, não
dava destaque a questão da “consciência negra”, mas se vinculava ao debate central da aula e
valia ponto (Um ponto) na avaliação, o que, de pronto, indicava aos alunos a importância que
algumas aprendizagens teriam naquelas aulas, já que a produção de texto escrito seria
somente sobre aquele conteúdo.
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Na sequência em questão, ao se direcionar a atividade sobre “consciência negra” para
a leitura de imagens e a exibição de vídeos, ao se oferecer outros conteúdos alternativamente
à leitura no livro didático e ao se avaliar o trabalho (valendo ponto), mostra-se que existe,
naquelas aulas, as tarefas acadêmicas propriamente ditas (tarefas formais) e outras atividades
que, embora com valor educativo, são voltadas para outras facetas que não sejam as que se
referem estritamente à aprendizagem de conteúdos acadêmicos.
Existe uma forte diferença entre as tarefas do EHCAA e a dos demais conteúdos, o
que evidencia o entendimento dos professores sobre as “tarefas formais” e as “tarefas
simples”. Sobre a diferença desses dois tipos de tarefas, nos ensina Sacristán que:
As tarefas formais, às quais nos referimos de um modo direto, são aquelas
que institucionalmente se pensam e estruturam para conseguir as finalidades
da própria escola e do currículo. Não são exigências vazias de conteúdo e
finalidade para o aluno, tampouco são as únicas tarefas, mas sim as mais
essenciais e as que agora nos interessam. Sua complexidade é o resultado da
própria complexidade dos fins que perseguem. Fins ricos em conteúdos
exigem tarefas complexas; tarefas simples servem apenas para finalidades
simplificadas. (SACRISTÁN, 2000, p. 208)

As tarefas simples foram, na sua maioria, articuladas com a análise de imagens, vídeos
e o debate de forte caráter opinativo, o que marcou, por exemplo, na sequência analisada, os
conteúdos do EHCAA.
As tarefas formais foram as que propuseram pesquisas sistemáticas, leitura de trechos
dos livros didáticos e pesquisas mais bem elaboradas, ou seja, eram as que tratavam dos
conteúdos com legitimidade científica e escolar e que tem objetividade, singularidade e
importância. Com uma forte tradição, os conteúdos mais importantes, como os relacionados
ao ensino sobre a “história do trabalho e industrialização”, eram concentrados nas leituras
dos livros didáticos e na exposição dos professores.
A avaliação planejada para a sequência previu “avaliar o conhecimento prévio dos
alunos”; “avaliar a participação nas discussões” e “avaliar o trabalho escrito”. As duas
primeiras enfocam o caráter subjetivo da avaliação e fazem referência a posicionamentos e
atitudes que os alunos possam demonstrar em sala de aula a respeito dos conteúdos que serão
tratados. A aprendizagem do EHCAA é avaliada na discussão, a partir do uso de imagens e
vídeos sobre o que seria, supostamente, significativo para os alunos sobre as consequências da
escravidão e o racismo na atualidade. O trabalho escrito sobre antagonismo de classe é a
atividade objetiva e que trata teoricamente de conteúdos acadêmicos.
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Outra sequência didática planejada para o sétimo ano, na Escola B, com o tema
“organização e transformação do mundo do trabalho na Europa medieval”, tinha como uma
das aprendizagens esperadas a “compreensão sobre as características gerais do modo de
produção feudal e do regime de servidão”.
A maior parte dos conteúdos daquela sequência era sobre o feudalismo na Europa e
destacava suas principais características sociais, econômicas e políticas. Entretanto, a
professora trouxe os conteúdos do regime de trabalho no feudalismo para que os alunos os
comparassem com o trabalho escravo durante a colonização brasileira, articulando, desse
modo, uma reflexão sobre a história afro-brasileira. Como metodologia, as aulas previam o
uso de imagens, livro didático e a realização de trabalhos escritos sobre o tema.
A “produção açucareira” foi um tema na Escola C, trabalhado no sétimo ano, que
privilegiou que os alunos compreendessem “as atividades econômicas e as relações de
trabalho estabelecidas no espaço rural e urbano durante a colonização”. A sequência
apresenta três livros didáticos nas referências bibliográficas e, entre os recursos didáticos,
estão presentes a indicação de trabalho com exposição no quadro branco, uso do livro didático
e de mapas, além dos recursos audiovisuais. O mês de setembro foi o período que essa
sequência didática foi desenvolvida, o que leva a crer que não tinha relação aparente com o
projeto interdisciplinar da escola.
Nesta sequência, os conteúdos relacionados à história afro-brasileira recebem a maior
parte da atenção daquelas aulas e estão distribuídos em dois dos três momentos da sequência.
O terceiro momento, que era o único que aparentemente não abordava conteúdos do EHCAA,
tratava dos temas relacionados a “invasão, presença e expulsão holandesa durante a
colonização brasileira”.
De acordo com o roteiro proposto:
1º Momento
1- Escrever a frase de reflexão para introdução do conteúdo juntamente com
o tema da aula e o objetivo para os alunos, para que percebam o que devem
compreender das aulas. Frase: “Os escravos são os pés e as mãos do Senhor
de Engenho”
2- Levantamento do conhecimento prévio dos alunos a partir da frase de
reflexão acima e de alguns questionamentos: O que significa ser escravo?
Qual o produto que se produzia nos Engenhos Coloniais?
3- Aula dialogada e explicativa com uso de imagens e mapa presentes no
livro didático: a importância do açúcar; o trabalho; a produção; produtos de
subsistência
4- Aplicação da atividade de interpretação de texto páginas do livro 182-183
2º Momento
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5- Retomar o conteúdo anterior e apresentação de trabalhos sobre a
escravidão negra;
6- Após a apresentação dos trabalhos exibição do curta-metragem “Xadrez
das Cores”. (Sequência Didática 7º ano, História, Escola C)

Na sequência, há uma frase de efeito, “os escravos são os pés e as mãos do senhor de
engenho”, para se referir à “escravidão” e a “produção açucareira” durante a colonização e
para mostrar aos alunos o que devem compreender daquelas aulas. Nesta sequência, apesar da
“produção açucareira” ser definida como ementa, o eixo articulador e mais importante
conteúdo a ser aprendido é a escravidão no Brasil e os meios de produção econômica que
ocorreram durante a colonização.
O planejamento visava discutir o papel do escravo nos engenhos coloniais e na
formação da sociedade brasileira, apresentando trabalhos sobre a escravidão negra e
relacionando a persistência do preconceito racial no Brasil, conforme descritos nos itens a
serem avaliados naquele conjunto de aulas.
Nesse planejamento, uma das tarefas era uma pesquisa sobre o “trabalho escravo no
Brasil”, no qual os alunos deveriam relacionar o trabalho escravo com a questão racial na
atualidade. Essa atividade gerou como resultado a apresentação de seminários pelos alunos,
cuja avaliação valia um ponto e meio. Considerando-se que a pontuação da tarefa expressaria
a sua importância, percebe-se que os conteúdos relacionados ao EHCAA não estão no rol dos
mais valorizados pela Disciplina.
Na Escola D, a sequência didática do oitavo ano sobre a “construção da primeira
República no Brasil” destacou uma parte da história afro-brasileira relacionada às
“transformações do mundo do trabalho”, na qual foi dado destaque ao “movimento de
abolição da escravatura” e a consequente mudança nas relações de trabalho no Brasil.
Três objetivos daquela sequência tinham relação com a história afro-brasileira:
“Conhecer o movimento abolicionista e seus principais líderes”; “Conhecer as leis
abolicionistas e seus limites debatendo o significado da Lei Áurea”; “Refletir sobre a vida dos
recém-libertos no pós-abolição”. Os outros dois objetivos eram: “caracterizar a primeira
constituição da República”; “a consolidação do regime republicano no Brasil”.
Entre os conteúdos daquelas aulas estão listados os relacionados ao “movimento
abolicionista”, “leis e realidade”, “Lei Áurea”, “processo que conduziu a República” e “a
primeira constituição da República”. Como propostas de atividades foram listadas as
seguintes:
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- Leitura no livro didático enfatizando sempre o que aconteceu durante o
período da escravidão;
- Assistir ao filme Guerra de Canudos para melhor compreensão do grau de
violência empregado pelo governo da República;
- Fazer uso da constituição atual;
- Usar como complemento texto do material “a cor da cultura”
- Realizar trabalhos em grupo sobre a proclamação da República.
(Sequência Didática 8º ano, História, Escola D)

Essa sequência de aulas, apesar de indicar três objetivos que poderiam trabalhar temas
relacionados a história afro-brasileira, abordou topicamente o EHCAA ao se referir aos
“costumes” dos africanos escravizados no Brasil, para falar “sobre o que eles sofreram”, “o
que foi a escravidão”, “qual o contexto da lei que aboliu a escravidão”, segundo o relato da
professora.
Nas atividades descritas, chama atenção a ausência de referências históricas mais
precisas sobre os séculos de escravidão, limitando-se, o procedimento da docente, a “sempre
enfatizar o que houve durante a escravidão”.
A atividade de avaliação recaiu sobre a Proclamação da República, o que mostra qual
era o conteúdo mais importante dessas aulas. A outra forma de avaliação foi a “observação da
participação dos alunos nos debates”, o que indica pouca valorização dos conteúdos
relacionados ao EHCAA.

5.2 Conquista e ocupação da América e da África (civilizações não europeias)
Na Escola B, a “conquista da América” foi objeto do planejamento de uma sequência
didática, do sétimo ano, que privilegiou conteúdos do EHCAA. O tema tratou dos primeiros
povos do continente americano (astecas, incas, indígenas americanos e brasileiros).
A única referência bibliográfica apresentada é o endereço do site do Wikipédia, de
onde foram retirados trechos do texto usado. Como recursos didáticos foram elencados o uso
de data show, quadro branco, texto e livro.
A avaliação desse conjunto de aulas prevê “considerar o conhecimento prévio do
aluno”; “avaliar a participação dos alunos depois da visualização das imagens”, “avaliar a
participação na discussão” e “avaliar a atividade feita pelos alunos”.
O conteúdo destacado pelo plano diz respeito a “valorização da cultura material e
simbólica dos povos pré-colombianos” e aproveita-se desse tema para realizar a “comparação
com as manifestações religiosas de indígenas, africanos e portugueses”. A professora dividiu
a sequência em dois momentos, sendo um feito a partir da leitura de imagens e outro da
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leitura de um texto. O objetivo dessa atividade foi trabalhar, com os alunos, a importância das
contribuições desses povos à formação do continente americano.
Nas questões relacionadas ao EHCAA, descritas a seguir, foram formuladas perguntas
cujo objetivo foi provocar nos alunos a reflexão sobre as contribuições culturais de europeus,
índios e negros para a formação social brasileira, além de discutir os tipos de herança cultural
religiosa que índios e negros deram à sociedade atual. A sequência também demonstra dois
“conteúdos/temas” que deveriam ser trabalhados: “desenvolvimento de uma atitude de
respeito diante das diferenças e repudiar qualquer forma de discriminação e intolerância”;
“comparar as manifestações religiosas dos indígenas, africanos e portugueses e povos précolombianos sob o ponto de vista de suas características e significado social”. Vejamos as
situações de aprendizagem47 propostas:
1º Momento:
Mostrar aos alunos três imagens: Mostrar imagens de deuses e outros tipos
de artesanatos: Astecas, Incas, Maias, indígenas brasileiros e negros e de
alguns monumentos deixados por esses povos.
Depois fazer as seguintes perguntas aos alunos: a) Que tipo de imagem você
visualizou? b) Você sabe o que é um patrimônio da humanidade e qual a
importância dele para as pessoas? c) Em que se inspiraram na criação desses
deuses? d) O que você acha dos objetos deixados por esses povos? e) Você
considera a cultura dos indígenas brasileiro, nativos e pré-colombianos e
negros “inferiores” a dos europeus? f) Você percebe algum tipo de herança
cultural religiosa de índios e negros na sociedade atual? g) Você consegue
encontrar traços de alimentos de negros e “índios” na sua alimentação? h) O
que você sabe sobre discriminação e intolerância?
Anotar no quadro as respostas dos alunos e fazer uma discussão a respeito.
2º Momento:
Entregar aos alunos um texto falando sobre a riqueza cultural desses povos e
logo em seguida fazer uma leitura compartilhada e logo depois fazer a
seguinte pergunta: Que tipo de informação você adquiriu sobre esses povos,
através da leitura, que você desconhecia e achou muito importante? Depois
os alunos deverão fazer uma atividade sobre o tema. (Sequência Didática
História, Escola B 7º Ano, 2014)

As perguntas do primeiro momento planejado se assemelham a outras, presentes nos
planejamentos, e que marcavam o início das aulas e buscavam trazer os alunos para a

47 A nomenclatura utilizada, “situações de aprendizagem” é indicada nos COCs, que assim as definem: “As
atividades, tarefas ou situações de ensino e aprendizagem são as propostas feitas aos alunos para trabalhar um ou
mais conteúdos. Há uma relação muito estreita entre objetivos, conteúdos e atividades porque os conteúdos,
selecionados em função do tipo de capacidade que se espera dos alunos, são trabalhados a partir das propostas de
atividade. Ou, dito de outro modo, é por meio das atividades que se tratam os conteúdos para que sejam
desenvolvidas as capacidades indicadas como objetivos. Dessa perspectiva, o conteúdo está ‘potencialmente’ no
objetivo, porque é este que define o que é preciso ensinar e está ‘potencialmente’ na atividade, à medida que ela
é uma forma de abordá-lo”. (COC História, 2010, p. 16)
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participação nas atividades de discussão, o que se dava, basicamente, pela leitura de imagens,
vídeos e outros recursos. Isto é algo que tem relação com a tentativa dos agentes de mostrar
que as aulas são participativas, com características de uma aula expositivo-dialogada e que ela
é relacionada às experiências dos alunos.
No segundo momento, planejado pela sequência, o texto trabalhado com os alunos
continha o título “cultura e sociedade dos índios e negros no Brasil” e tinha como objetivo
destacar as contribuições culturais desses povos. O texto utilizado nas aulas é longo e separei
dois trechos dele que sintetizam essas contribuições:
1- Os índios brasileiros não deixaram monumentos [...] e para compreender
essa história utilizam-se principalmente vestígios materiais de sociedades
indígenas (cerâmica, machados, utensílios) [...] A expressão cultural dos
índios estava (e está) em grande parte voltada para o adorno pessoal. Há os
ornamentos corporais de penas ou de pedras usados na orelha, boca, nariz.
[...] A pintura corporal simboliza identidade para cada grupo, como também
expressa ideias cosmológicas, mitológicas, assim como para demarcar status
social. [...] Outros ornamentos usados pelos indígenas brasileiros são colares,
maracás e máscaras para uso cerimonial. As máscaras, no contexto mágico
religioso, representam espíritos protetores da floresta, da fauna e do
ambiente natural.
2- O folclore é entendido como o conjunto de manifestações espirituais,
materiais e culturais de origem popular, transmitidos via oral ou pela prática
de geração em geração. Compreende, assim, as tradições, festas, danças,
canções, lendas, superstições, comidas típicas, vestimentas e artesanatos
cultivados especialmente pelas camadas populares. A escravidão foi
responsável pela contribuição africana para o folclore, principalmente por
que os negros eram trazidos de diversas áreas do continente. A cultura
imaterial (danças, festas, contos, lendas e religiões) é bem variada. (Texto
“Cultura e Sociedade dos Índios e Negros”, Sequência Didática História,
Escola B 7º Ano, 2014)

O texto foi produzido a partir de recortes de sites da internet e neles prevaleceu os
estereótipos do indígena brasileiro e a ideia de que a contribuição dos negros escravizados no
Brasil é sintetizada nos elementos do folclore nacional. A “contribuição” dos indígenas,
apresentada no texto, baseia-se numa apresentação de traços ornamentais e pitorescos dos
costumes dos índios e busca demonstrar que esses povos não deixaram contribuições
significativas ao patrimônio da humanidade.
Como cultura imaterial destaca-se a dança, as festas, os contos e as lendas produzidos
por escravos de origem africana e que foram responsáveis pela contribuição negra ao folclore
brasileiro, o que relaciona-se com a pergunta sobre se os alunos conseguiam identificar traços
de alimentos de indígenas ou negros na sociedade atual, ou se conseguiam perceber os tipos
de herança cultural desses povos no Brasil. A busca pela identificação da contribuição dos
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negros e indígenas, por exemplo, possivelmente tentava responder a um dos objetivos gerais
da sequência, que era o do “desenvolvimento de uma atitude de respeito diante das diferenças
e o repúdio a qualquer forma de discriminação e intolerância”.
No texto, os “maias, astecas e incas” são considerados povos que deixaram marcas
“consideráveis” ao patrimônio da humanidade, o que, no comparativo proposto pelo texto e
pelas aulas, mostra que algumas contribuições são consideradas mais importantes que as
outras, e neste caso, a quantidade de referências positivas às contribuições na arte, na
arquitetura, nas monumentais construções, o grande destaque dado aos sistemas políticos, à
religião e aos cultos, à cosmovisão e a filosofia desses povos, mostra que essas eram
“civilizações muito avançadas” e que, portanto, devem receber maior destaque nas aulas.
O depoimento da professora de História, da Escola B, para explicar como faz uso
desses conteúdos, é o seguinte:
[...] no meu caso, a minha sequência didática foi assim, quando eu trabalhei
esse tema eu trabalhei com outro que era a cultura dos povos précolombianos, dos indígenas brasileiros e dos africanos, aí eu fiz a minha
sequência utilizando imagens e perguntas. A partir de perguntas do que eles
sabiam e depois trabalhei a temática focando principalmente na parte dos
africanos, afro-brasileiros, a questão da religião, sobre o que eles trouxeram
da África, ressaltando o que ficou para a formação do povo brasileiro.
(Professora de História Escola B – Grupo Focal, 2014)

As referências “ao que ficou para a formação do povo brasileiro” são as indicações da
contribuição dos negros ao folclore nacional, que são facilmente identificadas pelos alunos.
As referências às religiões de matriz africana que houve foram feitas de forma superficial
pelos professores de História, que as trataram como conteúdos históricos com importância na
formação social brasileira. Veja-se a fala da professora de História, da Escola C:
[...] esse ano eles vão fazer trabalhos e oficinas sobre a religião afro, o que
tem de construção nossa que não é puramente africana é uma construção
brasileira, religião, a capoeira, é uma construção brasileiro de jeito que é
[…]. (Professora História Escola C, Grupo Focal, 2014)

O que essas professoras fizeram foi destacar a contribuição “brasileira” à feição dessas
religiões, ocorridas no seu processo de formação, o que as fez serem religiões afro-brasileiras.
Desta maneira, é dada uma justificativa para mostrar as diferentes formas religiosas, cultos e
rituais, mas com um limite, encontrável quando, por exemplo, não são feitas referências a
praticantes dessas religiões nessas escolas. Estas ações não tem ressonância nem articulação
com as atividades da disciplina de Religião, o que, em nenhum outro momento, foi objeto de
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discussão nos grupos de gestores e docentes dessa escola. Aparentemente, só na disciplina de
História isso é incluído nos planejamentos.
Assim, um campo relativamente silenciado foi o do ensino de religião. A religião foi
comentada nas ações que a escola realizava em torno do combate ao preconceito, pela
indicação de atividades direcionadas por professores de religião contra o bullyng, pela
convivência pacífica entre os alunos e pela paz nas escolas. Foram relacionados temas como
solidariedade e respeito, que estiveram vinculados aos conflitos internos na escola, como as
brigas e os desentendimentos entre alunos. Nos casos de preconceito e discriminação,
relatados no capítulo sobre as relações raciais, não foram citadas manifestações relacionadas
às práticas religiosas de alunos, o que não permite afirmar que elas não tenham ocorrido.
Apesar do relativo silêncio, nessas escolas todos os alunos são obrigados a participar
das aulas de religião, independentemente de seus credos, e, pela leitura dos poucos
planejamentos e projetos a que tive acesso, existe o predomínio de uma orientação religiosa
baseada no cristianismo. Em alguns momentos, ficou evidente a presença de inúmeros
professores evangélicos nessas escolas, pelos depoimentos e pelas referências feitas. O
momento do planejamento na Escola A, por exemplo, é antecedido por uma oração conduzida
por um membro, como ressaltado nos roteiros de planejamento a que tive acesso. Uma das
coordenadoras pedagógicas da Escola C, que participou do grupo focal em 2014, foi afastada
da escola em 2015 por conta de problemas relacionados ao proselitismo religioso.
O projeto sobre a paz, desenvolvido pela Escola A, por exemplo, traz referências e
citações da Bíblia, a indicação do trabalho com músicas gospel e também tem seu foco em
temas relacionados a leitura e escrita, o que demonstra que, dependendo da escola, as
atividades sobre leitura e escrita fazem parte de todas as disciplinas e ações da escola.
É possível considerar a religião como um dos temas mais difíceis no trato do EHCAA,
visto a complexidade do tema, o que o faz ser um grande desafio a ser superado, como
indicado em trabalhos como o de Conceição (2016). Segundo a autora, apesar de alguns
avanços na promulgação da Lei 10.639/2003, a implementação da lei vêm mostrando que, ao
lado dos avanços, há também retrocessos e resistência, em especial no caso das religiões de
matriz africana que, em muitas escolas, não faz parte dos conteúdos porque é considerada
“religião de satanás”, assuntos de bruxaria etc.
Nas Escolas C e D, por exemplo, a sequência que tratou do tema “conquista da
América” não incorporou a questão negra, somente a indígena, o que pode indicar uma
invisibilidade do negro na região, confirmando as análises que apontam para essa atitude.
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Na Escola B, a sequência “principais civilizações do mundo além da Europa” aborda
a chegada e a influência dos europeus, buscando identificar como diferentes povos, entre eles
os africanos, viviam antes e depois do contato com os europeus. Como recursos didáticos,
elenca-se o uso de textos, mapas e imagens, e, como avaliação, prevê-se “levar em conta os
conhecimentos prévios dos alunos”; “avaliar a participação do aluno no debate”; “observar
os conhecimentos adquiridos a partir da leitura do texto”. As referências bibliográficas são
dois sites na internet intitulados Cola da Web e Historiazine.
Entre as aprendizagens esperadas/conteúdos, estão listados:
-Identificação das diversas civilizações e dos seus modos de vida antes da
chegada e da influência dos europeus.
- Reconhecimento de outras culturas (africanas e árabes)
- Reconhecimento de algumas crenças e procedimentos dos mulçumanos que
são comuns a outras religiões.
- Os alunos deverão fazer uma pesquisa sobre a cultura mulçumana e anotar
no seu caderno. Os alunos devem fazer uma relação entre a religião
pesquisada e os conflitos religiosos do mundo atual.
- Desenvolvimento de uma atitude de respeito diante das diferenças e
repudiar qualquer forma de discriminação e intolerância.
(Sequência Didática História, Escola B, 2014)

Como conteúdo específico, propõe-se “o reconhecimento de outras culturas (africanas
e árabes)”. Os conteúdos referentes ao modo de viver dos africanos e árabes, os sistemas de
organização social e política, viriam em função dos objetivos do planejamento anual, que era
“analisar o cotidiano e as manifestações culturais das sociedades antigas e medievais”,
considerando-se a importância desses povos E o “desenvolvimento de atitudes de respeito
diante das diferenças além de repudiar qualquer forma de discriminação e intolerância”.
Quanto aos “árabes”, no COC de História, são feitas inúmeras referências sobre a
influência “sírio-libanesa”48 na formação social do Estado, principalmente nos conteúdos que
tratam da História do Acre, nos quais é dado um grande destaque a esses povos e a sua
participação na colonização daquela parte da Amazônia. Devo destacar que isso não se dá sem
motivo, uma vez que no capítulo sobre relações raciais, uma parte importante da historiografia
produzida no Acre omite a participação dos negros na formação social do Estado e trata de

48 Participei, entre 2010 e 2011, da elaboração de um material didático que abordasse o EHCAA de acordo com
as prescrições da Lei 10.639, para ser distribuído aos professores das escolas públicas de todo o Estado. Pelo
entendimento dos técnicos da Secretaria de Educação, que contrataram a produção do livro, não se podia dar
visibilidade às contribuições dos negros para a formação social do Estado sem considerar, igualmente, os
indígenas e os sírio-libaneses.
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uma narrativa na qual “cearenses”, “sírio-libaneses” e “indígenas” são os principais
protagonistas da história de formação dessa região.
Entre os momentos de aprendizagem a professora lista, no planejamento, o seguinte:
A professora entregará um texto aos alunos para que leiam em silêncio:
(Título) A África antes dos Europeus.
a) Depois anotará no quadro algumas perguntas sobre os pontos mais
relevantes do texto: Como viviam os africanos antes da chegada dos
portugueses? Existia comércio dos africanos com outras cidades? Os
europeus aprenderam algumas técnicas com os africanos (fundição do
ferro)? Como era a organização social e política dos africanos? Eles
acreditavam em Deuses? Já havia escravidão na África? Qual era a diferença
entre a escravidão dos africanos e dos portugueses?
A partir dessas perguntas a professora iniciará a aula expositiva
Os alunos farão atividade. Os alunos deverão desenhar o mapa da África.
Depois os alunos deverão fazer uma pesquisa sobre a cultura muçulmana
[sic] e anotar no seu caderno.
Após a pesquisa e leitura haverá um debate a respeito do que os alunos
apreenderam sobre essas culturas e deverão apresentar utilizando cartazes.
Os alunos devem fazer uma relação entre a religião pesquisada e os conflitos
religiosos do mundo atual. (Sequência Didática História, Escola B, 2014)

O texto, com o título “A África antes dos europeus”, que a professora entregou é longo
e, por isso, tratarei de alguns aspectos que dão sentido as perguntas feitas no roteiro. O texto
foi retirado de um site na internet, intitulado Historiazine (www.historiazine.com), e visa
trazer um panorama do continente africano antes da presença dos europeus, destacando o
desenvolvimento histórico da África subsariana.
O texto busca se afastar de uma perspectiva de análise sobre o continente que
apresenta a África49 como um continente “exótico” ou “selvagem”. Reforça que boa parte da
cultura dos povos desta parte do continente africano está presente no Brasil, já que uma
parcela considerável dos africanos escravizados que vieram para o país é desta região.
As perguntas sobre a “organização social e política do continente”, presentes na
sequência didática, aparentemente são respondidas pelo texto que, em vários parágrafos, fez
referência a isso, ressaltando o fato de que os africanos desenvolveram sociedades tão
avançadas quanto a sociedade egípcia. O texto ressalta o fato de que alguns reinos africanos
possuíam níveis de organização política muito bem estabelecidos e destaca o comércio entre
49 A imagem de África e dos africanos, que circulam em nossos meios midiáticos e acadêmicos e que ajudam a
formar nossa identidade, segundo Zamparoni, é a de: “[…] uma África exótica, terra selvagem, como selvagem
seriam os animais e pessoas que nela habitam: miseráveis, desumanos, que se destroem em sucessivas guerras
fratricidas, seres irracionais em meio aos quais assolam doenças devastadoras. Enfim, desumana. Em outra
vertente o continente é reduzido a uma cidade, nem mesmo um país. O termo África passa, nesses discursos, a
servir para referenciar um lugar qualquer exótico e homogêneo”. (ZAMPARONI, 2007, p. 46)
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os povos para demonstrar a força desses sistemas. Em uma das passagens do texto, sobre a
escravidão na África, é usado o seguinte argumento:
[...] era uma escravidão bem diferente da praticada no Brasil. Os negros
capturados e levados para a tribo vencedora tinham que trabalhar e lutar pela
tribo, mas também tinham direitos, podendo até casar-se com um membro da
tribo vencedora. Não havia a agressão gratuita observada do outro lado do
oceano, muito menos a falta dos direitos sociais pertencentes aos outros
membros da tribo. (Texto A África antes dos europeus, Sequência Didática
História, Escola B, 2014)

Este texto, portanto, serviu para explicar a “escravidão” que acontecia no continente,
buscando identificar a diferença dessa prática entre os africanos e o seu desenvolvido pelos
portugueses.
A Escola C desenvolveu atividades bem menos estruturadas sobre a História Africana.
Através de alguns vídeos, foram abordados episódios recentes da História da África, como o
Apartheid na África do Sul e momentos da vida de Nelson Mandela.
Na Escola D, existem duas sequências didáticas no sexto ano que falam do Egito
como referência das primeiras civilizações. O intuito foi “caracterizar a sociedade egípcia” e
“compreendê-la como uma sociedade singular que se desenvolveu no nordeste da África”. A
perspectiva adotada pela docente buscou identificar a África como parte da formação da
humanidade e da civilização, a partir da identificação e do estudo das características do Egito
antigo. O Egito é tomado como origem das civilizações africanas e enfatiza-se um passado
grandioso e inovador.
Destaco que um estudo mais sistematizado sobre o continente africano não faz parte
das prescrições ao ensino realizado na fase final do Ensino Fundamental, que foi o nosso
objeto de análise e diálogo com os professores. Quando citados os episódios envolvendo a
História da África, foram todos usados para se referir a História do Brasil

5.3 Referências pedagógicas e curriculares dos planejamentos que trataram conteúdos
do EHCAA
Esses planejamentos de sequências de aulas de História mostram as ações que vem
sendo feitas nos cotidianos escolares e que buscam responder às prescrições da política da Lei
10.639. Mais ações têm sido feitas, tanto em outras sequências didáticas planejadas para a
mesma disciplina, quanto nas sequências didáticas de outras disciplinas, nos projetos
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interdisciplinares. Na seleção que fiz, optando por planejamentos dos professores que
participaram dos grupos focais, delimitei um corpus de planos de História, que foi
apresentado anteriormente.
Nos planejamentos de outros professores também são inseridos conteúdos da política
em tela, em “uma ou outra aula”, como salientado pelos agentes e estes compartilham de
características comuns aos planos descritos anteriormente, como o apelo a leituras folclóricas
sobre a contribuição africana e a formação social brasileira, o objetivo de reeducar as relações
étnico-raciais e o combate ao racismo. Isto reforça o entendimento de que as sequências
trazidas para este capítulo dão um bom panorama das ações feitas em sala de aula.
A minha impressão inicial, de que as atividades do EHCAA ficariam circunscritas aos
projetos interdisciplinares, não se confirmou, o que mostra que essas instituições, a exceção
da Escola A, fazem esforços na direção de incluir os temas em suas aulas. Das sequências
analisadas, apenas uma (Escola B) fazia referência a um debate vinculado ao projeto, sem que
isso impedisse que a escola desenvolvesse inúmeras aulas mais sistematizadas sobre o tema.
A Escola A foi a única que não permitiu acesso aos planejamentos de suas aulas e, de
acordo com o professor de História, as ações do EHCAA se limitam a referências pontuais.
As informações sobre essa escola evidenciaram que essa temática foi abordada somente
durante os projetos interdisciplinares.
Os professores de História demonstraram um senso de responsabilidade com a
temática diferente dos outros profissionais da escola. Foram eles que, mesmo com as
limitações impostas pelos contextos escolares, trouxeram criatividade e demonstraram
“compromisso” para com a implementação da Lei 10.639. O entusiasmo dos professores de
História não pode ser visto de forma isolada. Pela análise realizada, posso afirmar que a ação
não é individual, mas envolve uma parte pequena do coletivo da escola.
As quatro escolas da pesquisa possuem históricos diferentes de ações relacionadas ao
EHCAA. As Escolas B e D, por exemplo, são as que há mais tempo desenvolvem atividades,
datando de 2008 suas primeiras ações. Acumulam, portanto, uma experiência de quase seis
anos (tomando 2014 como referência) com o trabalho da temática, diferente das Escolas A e
C, que vinham de um histórico de ações de quatro e três anos respectivamente.
A recepção quanto a política da Lei 10.639, indicada pelos agentes escolares, dava
conta de que, em todas as escolas, a coordenação de ensino e pedagógica assumiam uma
posição central na articulação das atividades, o que é evidente nas falas dos professores. São
esses coordenadores que desempenham papel central na interpretação dos textos das políticas.
São eles que traduzem e utilizam alguns aspectos do discurso da política, seus léxicos, suas
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estruturas de argumentação. Foram esses coordenadores os mais proeminente defensores e
articuladores dos discursos-chave da política, o que ficou evidente nos planejamentos de
ensino e na fala dos professores.
Os coordenadores desempenham um papel de interpretes e narradores da política e
deram o tom das encenações políticas. Foram eles os responsáveis em dar certa coerência ao
que era feito, assim como apresentar como possíveis, palatáveis e factíveis as técnicas e
recursos que criaram as versões das escolas em torno do EHCAA (BALL et al., 2012).
A Escola B é a única que conta, no seu quadro de professores e gestores, com uma
professora de História que, de forma isolada. desenvolvia ações relacionadas ao cumprimento
da Lei 10.639 na sua disciplina, desde 2008, e era a profissional que acumulava a maior
quantidade de formações continuadas (cursos de aperfeiçoamento, especialização Lato Sensu)
em relação a temática. No momento de realização dos grupos focais, essa professora integrava
o quadro de gestores, ocupando a coordenação de ensino, o que foi fundamental na
formatação dos planejamentos daquela escola.
Acompanho o trabalho da Escola D desde 2011 e, naquele momento, uma professora
de seu quadro era a única que desenvolvia um trabalho sistemático com a temática, na
disciplina de Artes, muito por conta de sua recente formação na Licenciatura em Artes
Cênicas. Ela havia participado, então, da primeira turma formada em Arte, cujo currículo
incorporava componentes relacionadas à história da arte africana e cultura e arte afrobrasileira. Atualmente, ela integra o quadro de gestores dessa escola, ocupando a coordenação
de ensino.
As coordenadoras de ensino das Escolas B e D eram as profissionais mais atuantes e
com mais experiência, mas já não mostravam o mesmo entusiasmo de anos atrás (2009 e
2010). Quando as conheci, eram ainda regentes e demonstravam grande interesse em trabalhar
o EHCAA. Quando da pesquisa, em 2014, apesar de listarem inúmeras ações feitas por suas
escolas, se mostravam desesperançadas com o cumprimento da Lei 10.639, embora muito
mais atentas e afinadas com as definições de metas e a reelaboração dos projetos das escolas,
frente aos desafios das avaliações nacionais.
Os planejamentos analisados demonstraram que a ação do EHCAA na disciplina
História é fruto de processos de interpretação dos professores, que não seguem uma lógica
única, e mostram as diferentes traduções da política da Lei 10.639. Se a Lei foi imposta de
fora às escolas, como manifestado pelos agentes nos grupos focais, estes fazem de sua
prerrogativa de modelação do currículo a resposta a essa imposição, expressando nos
planejamentos essa resposta.
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Os planejamentos que envolveram ações relacionadas ao EHCAA demonstraram um
maior poder de autonomia dos docentes, o que, aparentemente, mostra mais determinação na
condução das aulas, na interpretação dos temas e na forma de articulá-los. Os palejamentos
foram um espaço em que as decisões profissionais dos professores foram tomadas de modo
mais autônomo, pessoal e criativo.
As respostas eram diferentes quando as práticas se referiam às disciplinas e temas
mais valorizados no campo escolar, que recebem da SEE e das gestões das escolas mais
atenção e cuidado, são mais controlados e supervisionados na sua execução. A forma de
desenvolvimento do currículo, em disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências, expõe uma prática institucionalizada, com forte controle dos condicionamentos
políticos e organizacionais das escolas, marcando uma forma de ver os professores como
executores de diretrizes. As práticas administrativas adotadas em relação ao EHCAA mostram
que o sistema educativo deixa nas mãos dos professores os temas e os conteúdos que julga
menos importantes.

5.3.1 Conteúdos/Aprendizagens Esperadas
Dois grupos de objetivos podem ser identificados nas sequências de planejamento
analisadas, sendo o primeiro formado pela descrição dos conteúdos e aprendizagens
esperadas, em geral, definidos no COC de História, e que correspondem a maioria dos
planejamentos, e um outro grupo em que o ensino de atitudes contra o racismo é mais
destacado.
O grupo de “identificação, análise e tomada de atitudes contra o racismo” demonstra
a tradução que o COC de História faz sobre as determinações da política da Lei 10.639. Nas
orientações para o sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, sob formas diferentes, as
referências ao racismo estão espalhadas pelo documento, destacando a “competência” que os
alunos dessa etapa devem desenvolver, a de identificação e combate de “situações de
preconceito social”.
Destaco a “competência” que os alunos do oitavo ano devem desenvolver, a de
“identificação dos preconceitos étnicos e combate de práticas racistas contra indígenas e
afrodescendentes” e a “competência” estabelecida para o nono ano, a necessidade do aluno
“compreender as lutas sociais em prol da cidadania e da democracia, e refletir sobre a
violação dos direitos humanos e o papel do racismo”.
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Longe de querer demonstrar o que há de textual (da política como texto) na prática dos
agentes, o que reforçaria a ideia de que as políticas são cumpridas pelas escolas, formulei o
comentário seguinte para demonstrar que é forte a influência discursiva e que esta não se
remete apenas aos COCs, mas também às referências das DCNERER.
O que está espalhado no COC é a ideia de que o racismo deve ser levado em
consideração ao longo de todo o desenvolvimento do currículo, o que significou ser
considerado em atividades distintas. Acabou se transformando numa influência discursiva,
pois se refere a debates gerais sobre o “combate ao racismo” e a “formação da identidade
nacional” e é pouco especifico em relação aos conteúdos de ensino. Isso vai indicar,
primeiramente, que o trabalho com o EHCAA na disciplina História é mais discursivo do que
conteudista, está mais no discurso sobre a reeducação das relações.
A influência dessa leitura sobre o EHCAA, nas quatro escolas, é visivelmente forte e é
em torno disso que existe a maior extensão de ações. Segundo a professora de História, da
Escola C, “a articulação de debates históricos com questões contemporâneas como o
racismo ajuda a discussão a ficar mais interessante”. Mais interessante e significativa aos
alunos, é o que demonstra o esforço das escolas em articular períodos mais amplos (ideia de
trabalho durante todo o ano letivo, articulação com os projetos interdisciplinares), e também a
busca por dar utilidade prática aos conhecimentos históricos, além do ancoramento na defesa
de um projeto de “aprendizagem significativa” sobre o racismo.
Vejamos um trecho das falas coletadas, através do grupo focal, em que as professoras
de História e Língua Portuguesa, da Escola C, expõem suas considerações:
(Prof. Hist) no meu que é de história, trabalho no momento de trabalhar a
colonização. Eu sempre gosto de passar filmes contemporâneos, passo
“xadrez das cores”, “vista minha pele”, porque aí eu já vou trazer para a
história não ficar assim. No “vista minha pele” os alunos ficam confusos,
“mas como?”, “não é de negros, os negros não são só escravos, em uma
sociedade branca”, eles começam levando um choque e eu acho bem bacana
[...] o pessoal diz que história é só passado, mas na minha visão não adianta
falar do passado se eles não entenderem que esse passado tem uma
construção e tem uma relação com o presente. Sempre tento trazer os debates
para o presente, cenas, imagens de preconceito racial, coisas têm no youtube,
com uma pessoa que chega no elevador: aí tem um negro e uma branca a
pessoa mais branca fica segurando a bolsa.
(Prof. LP) [com esse receio né]
(Prof. Hist) no momento que eu trabalho a questão da colonização no 7º ano
eu trabalho sempre relacionando com presente
(Prof. LP) até porque também continua, essa questão do racismo continua, é
algo que continua lá do tempo dos nossos bisavós e também continua no
presente
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(Prof. Hist) e também a questão do que nós temos a nossa cultura, esse
trabalho do negro na colonização, o que tem hoje na nossa identidade
brasileira, o que tem de construção nossa que não é puramente africana é
uma construção brasileira, é uma construção brasileira do jeito que é.
(Professores Escola C, Grupo Focal, 2014)

A ideia de que o EHCAA tenha significado é o que explica as conexões que a
professora de História se esforça em fazer entre os “conteúdos do passado” e a “realidade do
presente”, entrelaçando conteúdos do campo historiográfico com a exposição das imagens e
vídeos enfocando aspectos da questão racial no Brasil.
Outro campo proposto, sobre o que é “significativo” aos alunos, é a articulação de
conteúdos historiográficos que ressaltem a contribuição africana durante a colonização
brasileira, o que os alunos entendem como “cultura brasileira”. Neste aspecto, são ressaltados
os elementos culturais e religiosos trazidos pelos africanos, os quais ajudaram a formar a
identidade nacional.
Percebe-se, entre os agentes, a preocupação em apresentar suas escolas como espaços
aprazíveis, onde ocorrem relações de ensino-aprendizagem que colocam o aluno no centro do
processo. A ênfase em expressões como “nosso foco é o aluno”, “ele precisa falar”, “sua vida
precisa ter sentido com os conteúdos escolares”, parece querer evidenciar que as supostas
necessidades dos alunos são o ponto de referência na configuração dos projetos educativos.
Demonstrar uma prática pedagógica que coloca em evidência as experiências e os interesses
dos alunos seria apresentar uma escola ligada à vida deles. É dessa perspectiva que a
importância da experiência se ligaria ao currículo. Essa é uma concepção que vê na escola
uma agência socializadora e educativa ampla, cujas finalidades ultrapassam o aprendizado dos
saberes acadêmicos. Ou seja, tem como questão de fundo a defesa de um currículo mais vivo
e relevante, apontando a motivação e o significado que uma aprendizagem como essa tem,
como mostra a professora da Escola C:
[...] o racismo é um problema do cotidiano que deve ser encarado e
articulado com as aulas e o uso das imagens, vídeos, faz o problema ser
visualizado mostrando a necessidade da escola de ensinar conteúdos
significativos a vida dos alunos. (Professora História Escola C, Grupo Focal,
2014)

A fala da professora demonstra que o importante é a possibilidade de partir da
experiência e do conhecimento dos alunos sobre o problema, confrontar os seus pontos de
vista pessoais e as suas experiências cotidianas com o que são expostos nas imagens e nos
vídeos. A ideia defendida pelos docentes é a de que o conhecimento vinculado ao EHCAA
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tenha como referência a problemática do racismo. A ideia é a de que os alunos utilizem os
conhecimentos mais relevantes para analisar e movimentar-se nas situações cotidianas e para
resolver os problemas nos quais se envolvem, favorecendo a tolerância e as atitudes
respeitosas frente as diferenças. O ensino de “conteúdos atitudinais50” contra o racismo é o
que move essas práticas responsáveis pela materialização do EHCAA.
Isso pode explicar porque, nos planejamentos das aulas e nas falas dos agentes, a
avaliação dos comportamentos e práticas racistas foram destacadas em várias aulas. Os
argumentos formulados, as perguntas feitas aos alunos no início das aulas, relacionavam-se
com a identificação dos conhecimentos prévios sobre o tema e indicavam a análise dos fatores
negativos e a busca de uma tomada de posição contra o racismo, por parte dos alunos, que
precisariam defender, publicamente, seus posicionamentos.
Por essas manifestações, percebe-se que o EHCAA deve ser articulado com o combate
ao racismo, mesmo que carregado de contradições e estratégias dúbias, como visto em outros
momentos das discussões nos grupos. Devo lembrar, contudo, que no capítulo sobre as
relações raciais nessas escolas, por mais que tenha sido mais fácil encontrar, entre os
professores, a aceitação da existência de casos de racismo na escola, estes se assemelham aos
gestores quando da negação da sua importância.
A unidade que, no meu entendimento, marca essas escolas, é a ideia de “identificação
e reflexão sobre os preconceitos de ordem racial” no outro, naquele que está no vídeo, nas
imagens, dos que estão fora da escola, preservando, dessa forma, uma certa imagem desses
espaços escolares como, supostamente, livres desses casos.
A ideia de ensinar atitudes contra o racismo demonstra a separação que os agentes
fazem entre o que é atividade curricular e aquilo que não é. O que eles deduzem serem
aquelas aptas a serem avaliáveis ou não. Nos planejamentos, as atividades principais de
avaliação recorreram a elaboração de textos produzidos pelos alunos. Tais textos conectavamse com os conteúdos mais importantes a serem sistematizados pelos alunos, e, em geral,
deixava-se o EHCAA relegado às opiniões durante as aulas e às participações nos debates.
Avaliar o que é “extracurricular”, como o EHCAA, na base da análise das falas dos
alunos, é buscar os valores ou princípios éticos que esses alunos têm ao emitir um juízo sobre
as relações raciais. Subjaz a essa atitude a idealização de que essas ações curriculares fossem
50 Em termos gerais, a aprendizagem dos conteúdos atitudinais supõe um conhecimento e uma reflexão sobre os
possíveis modelos, uma análise e uma avaliação das normas, uma apropriação e elaboração do conteúdo, que
implica a análise dos fatores positivos e negativos, uma tomada de posição, um envolvimento afetivo e uma
revisão e avaliação da própria atuação. (ZABALA, 1998, p. 48)
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suficientes para produzir uma mudança profunda no comportamento dos alunos, capaz de
provocar uma tendência ou, pelo menos, uma predisposição a encarar um problema social
como o racismo.
Aparentemente, essas atividades indicam um forte apelo a atitudes de reprovação do
racismo que devem ser feitas pelos alunos, mas que mostram um dos limites que a ideia de
ensino sobre a reeducação das relações étnico-raciais tem nessas escolas. O ensino de
“conteúdos atitudinais” sintetiza ações como essa, que dão mais importância aos valores e
atitudes e que tratam pouco de conteúdos acadêmicos, ditos mais elaborados.

a) Seleção de conteúdos
Na escolha dos conteúdos do EHCAA, a forma de tratar a “História da África”51
mostrou como a perspectiva eurocêntrica determinou o planejamento e o olhar dos
professores. A África que está nos currículos, nessas escolas, é despolitizada e folclorizada, e
considerada superficialmente em seus aspectos religiosos.
O que se tem feito sobre História da África, nessas escolas, nem se articula a uma
construção de narrativa sobre o continente, tributária da luta do movimento negro, nem está
próxima do que os estudiosos sobre África entendem que deva ser abordado, baseando-se em
conhecimento científico legitimado academicamente.
A ideia de continuidade da História da África no Brasil pode indicar as poucas
referências a História da África propriamente dita, concentrando-se sobre a que atravessa o
atlântico e é recriada no Brasil. A visão sobre a África é essencializada e carregada de
preconceito, é racista porque não se permitiu ir a fundo numa revisão das concepções,
passando, portanto, distante da ideia de recuperação de uma identidade negra.
Para os professores, essa ideia de África não tem relação com a ideia de perda ou
manutenção de traços culturais tomados isoladamente, como referências diretas ao continente
em sua história ou cultura. Pelo contrário, nada é visto de forma isolada e sempre é tomado
como recriação de elementos culturais feitos no Brasil, durante a colonização, em que os
africanos participaram efetivamente. Isso mostra que os professores se aproximam do
EHCAA mediante as aproximações com a “História e Cultura Afro-Brasileira”. Não sem
motivo, o EHCAA acaba deslocando-se sempre para a ideia de um maior “repertório cultural

51 No geral, é o desconhecimento que marca a História da África e suas representações como alertam os
trabalhos de Zamparoni (2007), Oliva (2008), Conceição (2012).
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afro-brasileiro”, em lugar de uma sequência histórica de conceitos, fatos e lutas. É a forma
pela qual a ideia de contribuição negra se mostra, por conta de que suas influências foram
subsumidas, diluídas e, por vezes, silenciadas no caldo de uma cultura nacional brasileira.
Os conteúdos sobre a “História dos Afro-brasileiros” expuseram duas perspectivas
sobre a história da escravidão no Brasil. Uma explicou as mudanças no mundo do trabalho, a
partir do viés economicista, demonstrando que o uso da mão de obra escrava, durante a
colonização, foi fundamental ao desenvolvimento econômico do Brasil.
Outra enfatiza que a escravidão negra propiciou as diferentes trocas e aportes culturais
dos africanos na formação do Brasil. Essa é a que ganha mais destaque, visto que o principal
objetivo é evidenciar as trocas e os processos de recriação cultural que marcam a formação
social e cultural brasileira.
Tais perspectivas deixam de fora o caráter de resistência, na medida em que
invisibilizam as revoltas e lutas travadas durante a colonização brasileira. Nas sequências
didáticas que trataram de “revoltas” durante a colonização, em nenhum momento são citadas
referências à resistência negra. Os professores não enfocaram a resistência a partir, por
exemplo, das lutas quilombolas. A respeito de quilombos, esses agentes não fizeram nenhuma
referência mais aprofundada que articulasse uma reflexão de luta com algum modelo de
resistência negra durante a escravidão.
Chama atenção, contudo, o fato de que, nas discussões sobre os movimentos sociais
que organizaram as revoltas e resistências, aparece o protagonismo dos povos indígenas, tanto
durante o período colonial quanto no presente, mostrando um importante peso da questão
indígena em detrimento do movimento de resistência negra.
Os professores parecem indiferentes ao processo de reinterpretação do período
escravista no Brasil, que ocorre baseado nas contribuições historiográficas dos últimos anos.
Os planejamentos indicam que não se tem ensinado a história da escravização das populações
negras pela abordagem de situações de resistência à escravidão e que se mantém uma linha
tradicional de explicação sobre essa fase da História brasileira, contribuindo-se, assim, para a
manutenção daquele imaginário a respeito da escravidão.
A preferência pela ênfase nas trocas culturais, que este movimento permitiu, permite
questionar se isto relaciona-se com certa leitura feita sobre a pluralidade cultural, que justifica
a escravidão negra no Brasil como branda, pelo fato de que os africanos trazidos ao Brasil, e
os seus descendentes, desenvolveram estratégias permanentes e eficazes de trocas culturais.
Segundo a professora de História da Escola B, os conteúdos trabalhados no ano de
2014, falando sobre as religiões e outros costumes nacionais destacam, “a importância do que
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os negros escravos trouxeram da cultura africana para a formação da cultura brasileira”, e
mostram que a aula foi conduzida destacando-se que “os africanos e seus descendentes
haviam sido importantes na formação nacional visto que produziram um rico repertório
cultural para si mesmos e para as populações com as quais se relacionaram”. O objetivo da
aula era levar os alunos a estudar o trabalho escravo, evidenciando-se o quanto os africanos
também colonizaram o Brasil nessa dinâmica.
O trabalho de Pereira (2008) faz crítica a Lei 10.639 que, de certa forma, cristalizou
uma tendência sobre o ensino de África que parece privilegiar a abordagem dos aspectos do
continente mais relacionada às questões brasileiras e afro-brasileiras. A autora fala da
fragilidade que uma dedicação às questões afro-brasileiras pode trazer a uma análise
sistemática sobre a História da África. Diz que as ações de formação, em andamento, falam de
conteúdos e abordagens do continente africano como pontuais e superficiais, apoiadas em
pouco material didático e com pobre articulação entre temáticas africanas e afro-brasileiras.

b) Menção ou adição de conteúdos
As escolas analisadas são caudatárias da defesa de uma forma especial de
conhecimento, que é o conhecimento acadêmico. A mudança que se percebe é uma
incorporação aditiva aos programas disciplinares de tópicos do EHCAA, sem que estessejam
reestruturantes, pois eles não são capazes de alterar a lógica de organização e hierarquia dos
conhecimentos. A inserção de novos conteúdos não significa que os conteúdos mais
tradicionais, ou a leitura que privilegiava a cultura branca, europeia, se desfez ou perdeu força
explicativa.
A “adição” de conteúdos, pelo que foi visto em alguns dos planejamentos, pode
indicar uma concepção limitada, que se deu pelo simples acréscimo de informações
superficiais sobre outras culturas. Aparentemente, o que foi feito baseou-se em “acréscimos”,
em uma atitude “somativa” de fatos que possivelmente contempla os conteúdos da Lei
10.639, mas que não modifica o discurso hegemônico.
A interpretação feita pelos docentes sobre o EHCAA, visto como “acréscimo”, facilita
a permanência de concepções ou visões da realidade que, como salienta Santomé (2008),
referindo-se a outro contexto, permitem manter situações de privilégio e poder dos grupos
sociais hegemônicos nesse momento sócio-histórico.
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Prevalece, de fundo, uma leitura multicultural conservadora que se baseia nas visões
coloniais ou em visões que retratam a África como um continente selvagem e bárbaro, como
vimos em alguns dos planejamentos das aulas. É um tipo de narrativa racial que conserva as
marcas da herança colonial e celebra os mitos da origem e formação nacional.
Por mais que o racismo tenha sido problematizado em algumas aulas ele ainda é
negado. E isso se dá através de diferentes mecanismos discursivos, como vimos anteriormente
no capítulo sobre as relações raciais. Nessa dupla interpretação (negação - problematização)
que ocorre quando colocaram o racismo em questão, acabou prevalecendo a ideia de
celebração da diferença, enfatizando-se os aspectos positivos das relações raciais brasileiras, o
que faz as práticas escolares adotarem, como questão de fundo, a defesa da ideia de
tolerância, de respeito e convivência harmoniosa entre as culturas, típica de um tipo de leitura
multiculturalista, próxima do que Mclaren (2000) nomeia como perspectiva liberal ou
humanista.
A ideia de tolerância com as diferenças e da assimilação destas em favor da defesa de
uma cultura comum limita o trato com a diversidade, quando a correlaciona à defesa do saber
oficial, o que privilegia a grande narrativa acerca do passado e produz um debate sobre as
diferenças calcado num “pluralismo superficial”, ou numa espécie de “currículo turístico”
(SANTOMÉ, 2008).
Como afirma Santomé (op. cit.), fazer um currículo turístico é trabalhar
esporadicamente, por exemplo, em um dia no ano com temas como a luta contra o racismo,
mesmo que as situações sociais sejam cotidianamente silenciadas.
O calendário apareceu, nos grupos focais de todas as escolas, e em diferentes
momentos, como um aspecto crucial da organização pedagógica, inclusive com relação ao
EHCAA. As referências ao calendário mostram que a ação pedagógica se realiza próxima as
datas, entendidas como propicias ao ensino da temática, como é o caso do Vinte de
Novembro, ou mesmo em outras datas, como o mês de maio, em relação com a abolição da
escravatura, ou agosto, por conta do dia do folclore. Essa organização dos conteúdos do
EHCAA, em unidades didáticas isoladas, pode levar a uma interpretação caricaturada e
estereotipada da temática.
Sacristán (2000) nos diz que, de todas as concepções que se fazem presentes no
momento de elaboração do currículo, as de tipo epistemológico são responsáveis por atribuir
aos currículos significados concretos na aula. A ideia do professor sobre o que é conteúdo de
aprendizagem e conhecimento valioso o levará a dar mais importância a uns conteúdos frente
a outros.
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As considerações epistemológicas se referem a concepções globais, preferencias
pessoais, argumentações complexas, que nem sempre são coerentes nem ordenadas. Como
ensina Sacristán,
Essa epistemologia implícita do professor quanto ao conhecimento é uma
parte substancial de suas perspectivas profissionais, configuradas ao longo
de sua experiência, na formação inicial como professor e inclusive como
aluno. A qualidade da experiência cultural que os professores têm vai
deixando-lhes um sedimento ao longo de sua formação sendo a base da
valorização que farão do saber e das atitudes, da ciência, do conhecer e da
cultura. (Idem, p. 182)

A ideia do professor sobre o que é conteúdo de aprendizagem e conhecimento valioso
o levará a dar mais importância a uns que a outros. As escolas pesquisadas estão abordando o
EHCAA de forma aparentemente conservadora, já que não alteram sua visão mais profunda
da história desses grupos sociais e de sua dominação, mantendo-se a visão tradicional, neste
caso, através de um trabalho superficial. Fica evidente que os elementos isolados e limitados
da história e da cultura dos negros mostram que as escolas se saem muito bem na preservação
daquilo que é tido como cultura comum e identidade nacional. O que os professores
demonstraram foi uma espécie de “compromisso” com o EHCAA, mas que está subordinado,
no cotidiano escolar, as escolhas mais importantes feitas pelos agentes.
Com o início das discussões sobre os conteúdos e suas práticas, uma questão que
sobressaiu, de imediato, foi a não problematização dos pressupostos ideológicos inerentes ao
currículo escolar. Entre os agentes o conhecimento era apresentado como algo dado, a ser
ensinado, algo que alguém disse que tem importância ou algo que, pelo fato de contar em suas
formações ou nos livros didáticos com que se trabalha, deveria ser ensinado.
Tratar o conhecimento como algo objetivo e neutro mostra uma parte das dificuldades
com que escola se deparava quando fala do EHCAA. Os agentes entrevistados têm a escola
como responsável pelo ensinamento do que é considerado acadêmico e universal. E, nesse
sentido, tomar para a crítica o currículo e o que conta como conhecimento legítimo, não me
pareceu ser uma tarefa de que os professores estavam convencidos.
Quando os agentes se referiam aos conteúdos com mais prestígio em suas práticas,
reforçavam o caráter “objetivo” destes, falavam no “desinteresse” e na “neutralidade” que eles
supostamente carregam, como se tudo relacionado ao ensino destes conteúdos fosse neutro,
objetivo, óbvio e sem deturpações.
O EHCAA, nessa direção, é esvaziado pelos agentes de seu caráter político e
transformado em um problema supostamente neutro que, fazendo parte de instituições neutras
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como as escolas, poderão ser orientados pela instrumentação neutra dos educadores. Essa
suposta neutralidade se mostra pelo número alto de negativas da importância da discussão, e
nas considerações aparentemente “neutras” sobre que conhecimentos devem ser ensinados.
Isso traz um problema sério ao sucesso de propostas multiculturais, que são taxadas de
enviesadas, ideológicas, subjetivas, manipuladas e que contradizem e questionam a aparente
neutralidade dos conteúdos (SANTOMÉ, 2008).
Apple (2006), na mesma direção, vai nos dizer que presumir que a atividade docente é
neutra, por não adotar uma postura política, e “objetiva”, é uma distorção significativa. A
escola mostra que não é um empreendimento neutro, em termos de seus resultados
econômicos, nem que o conhecimento presente nas escolas é selecionado a partir de um
universo muito maior de conhecimentos e princípios sociais disponíveis. Afirma o autor que o
conhecimento,
É uma forma de capital cultural que vem de alguma parte, que
frequentemente reflete as perspectivas e crenças de segmentos poderosos de
nossa coletividade social. Em sua própria produção e disseminação como
mercadoria pública e econômica – livros, filmes, materiais, etc. -, é
repetidamente filtrado por meio de comprometimentos ideológicos e
econômicos. Valores sociais econômicos, portanto, já estão engastados no
projeto das instituições em que trabalhamos, no “corpus formal do
conhecimento escolar” que preservamos em nossos currículos, em nossos
modos de ensinar e em nossos princípios, padrões e formas de avaliação.
(Idem, p. 42, grifos do autor)

O autor nos provoca a pensar sobre o conhecimento escolar como algo gerado a partir
de conflitos ideológicos e econômicos, tanto “fora” quanto “dentro” da educação. Esses
conflitos e forças estabelecem limites às respostas culturais e não as determinam
mecanicamente, o que o faz rejeitar a ideia de inserção das escolas numa lógica reprodutivista
ou que indique uma correspondência direta entre a vida institucional e as formas da cultura.
Para o autor, os currículos e a cultura não são “meros produtos” de simples forças
econômicas, mas oferecem um importante panorama do campo em disputa.
Ficou evidente que uma alteração curricular, como a que prevê o EHCAA
(considerado implicitamente pelos professores como de baixo status), sofre resistências
severas no âmbito do projeto curricular que as escolas têm. A tentativa de equiparar diferentes
áreas de conhecimento sofrerá resistência. Apple (Ibidem, pp. 73-74) nos diz que “isso
provavelmente significaria também que as tentativas de usar critérios diferentes para julgar o
valor relativo de áreas diversas do currículo seriam consideradas incursões ilegítimas,
ameaças àquela ‘ordem’ particular”.
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O conhecimento curricular não é neutro e é carregado de interesses sociais
incorporados na própria forma do conhecimento. Evidencia as ligações entre o currículo e a
estrutura ideológica e econômica e é fundamental para explicar a relação entre qual
conhecimento curricular assume um alto status em nossa sociedade, com seus efeitos
econômicos e culturais.
Ao privilegiar esse dito conhecimento de alto status, as escolas têm demonstrado
dificuldades imensas em colocar em prática os conteúdos do EHCAA. Esta defesa tem
implicações internas e externas à escola. As internas ocorrem pela própria natureza do
conhecimento acadêmico e as externas pelas forças econômicas e sociais que apresentam
sérias demandas as escolas.
Os professores de História convivem, nas escolas, com o baixo prestígio atribuído as
suas disciplinas, devido ao baixo status que esta tem frente a áreas mais valorizadas, como a
língua portuguesa, a matemática e as ciências52. Diante desta dinâmica, percebi que os
docentes buscam maximizar a produção do conhecimento científico e técnico de sua área. Isso
ficou claro pela forma como os conteúdos, que de alguma forma são solidificados no campo,
aparecem nas aulas.
Durante muito tempo, quaisquer ações relacionadas a história e a cultura afrobrasileira e africana estiveram submetidas à força do “currículo oculto”, eram ignoradas pelo
currículo tradicional ou pelos currículos que privilegiaram a homogeneização, criando nos
negros um sentimento de autoexclusão, criando expectativas negativas sobre si mesmos e
produzindo o constrangimento deles terem de expor sua origem étnica ou racial num contexto
em que precisavam ocultar suas características peculiares para que fossem admitidos pelo
coletivo (SANTOMÉ, 2005).
Para Santomé (idem), o “currículo oculto” faz referência a todos aqueles
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que se adquirem mediante a participação em
processos de ensino e aprendizagem e, em geral, em todas as interações que se sucedem no
dia a dia nas aulas e escolas. Estes elementos, porém, nunca chegam a ser explicitados como
metas educacionais de uma maneira intencional, mas compreendem um reforço constante dos
conhecimentos, procedimentos, valores e expectativas, de acordo com as necessidades e
interesses da ideologia hegemônica do momento sócio-histórico.
52 As disciplinas tradicionais perdem cada vez mais espaço e passam a ser consideradas obsoletas. O modelo
clássico intelectual, baseado numa educação integral com formação geral, social, relacional, não atende a
prioridade e as novas metas dos sistemas educacionais que supervalorizam o conhecimento relacionado ao
mercado e a empregabilidade, fazendo com que o conhecimento esteja ligado a necessidades mais práticas, ao
saber utilitarista e instrumental.
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O currículo oculto funciona de maneira implícita através dos conteúdos culturais, das
rotinas, não nasce de um planejamento com intenções malignas ou calculadas. Ele nada mais
é do que a reprodução dos princípios de classificação social vigentes (BOURDIEU, 2012),
uma reprodução das principais dimensões e peculiaridades da sociedade, das formas de
conduta, das relações sociais e dos conhecimentos científicos ou escolares, e são requisitos
para o funcionamento dos modelos políticos, culturais, religiosos dominantes.
Penso que os conteúdos do EHCAA, nessas escolas, foram de alguma forma
visibilizados e ocultados ao mesmo tempo. Foram visibilizados porque os agentes se
articularem em torno do projeto de reeducação das relações étnico-raciais nas escolas, mas
foram ocultados sutilmente na disputa com os conhecimentos mais “acadêmicos”, momento
este em que as concepções epistemológicas dos professores vieram a tona com mais destaque
e impuseram uma forma para a seleção dos conteúdos.
O debate sobre os conteúdos do currículo é um problema indubitavelmente político, já
que a pouca valorização dada aos componentes curriculares do EHCAA se dá pelo fato deles
não terem tradição no campo e pela negativa, por parte dos professores, de sua importância
para a discussão. A concepção epistemológica, que valoriza os conteúdos tradicionais, foi um
recurso de que esses agentes precisaram para progredir no sistema escolar e em suas
formações acadêmicas. Reconhecer este valor é ter incorporado um habitus.
A ideia do que deve ser ensinado não foi problematizada por nenhum grupo focal e,
neles, os agentes pouco fizeram referência a quais interesses circulam na definição desses
projetos culturais, na seleção dessa cultura que deve ser ensinada. Quando questionados
porque davam importância a certos tipos de conteúdos, as respostas, em geral, foram vazias,
mas tinham relação com a lógica na qual a escola se empenhava, como no exemplo a seguir:
“acho que é pela importância que as pessoas dão, a que o professor dá” (Professora de
Língua Portuguesa, Escola D, Grupo Focal, 2014).
Segundo o gestor da Escola A, “se você me perguntar, se a gente trabalha pra valer
as avaliações externas? Vou te responder que sim, avaliação externa nada mais é do que o
aluno precisava aprender no decorrer do tempo, os mínimos” (Gestor Escola A, Grupo Focal,
2014).
Para esses agentes, esse é o tipo de política que produz o efeito certo, aquele que é
facilmente comprovado, aquele que, diante da proliferação de exigências e demandas, mostrase para a escola como um caminho extremamente sedutor para a realização de algumas ações.
Em relação aos conteúdos do EHCAA, o reconhecimento da importância é evidenciado pelos
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agentes, porém os mesmos sabem que a “não aplicação” é muito mais fácil de ser explicada
quando se trata de uma Lei como esta.
Para Ball et al. (2012), diferentes “tipos” de políticas exigem diferentes formas de
cumprimento e levam aqueles que trabalham nas escolas a oferecer diferentes orientações em
relação aos possíveis caminhos de pôr em ação as políticas na escola.
Ao pensar as políticas permeadas por relações do poder, vemos, é claro, que a política
da Lei 10.639 está no meio de um campo extremamente disputado. Com a análise desses
relatos de aulas evidencia-se uma parte dos “ajustes secundários” (BALL et al., 2012) feitos
pelos agentes escolares. Considero-os secundários, já que o EHCAA foi ajustado, nessas
escolas, sem precipitar qualquer maior (ou verdadeira) modificação.
Os agentes não parecem preparados para a exigência de transformação dessa
concepção epistemológica, daí porque acabam reproduzindo os mesmos esquemas nas suas
práticas. De forma aparentemente contraditória, frente ao controle estabelecido sobre o
planejamento dos docentes, com o EHCAA eles parecem se sentir mais livres, com mais
espaço profissional para organizar o conteúdo, à medida que estão mobilizando outras lógicas.
É nítido, na fala desses agentes, a ideia de uma maior liberdade.
A escolha dos conteúdos do EHCAA se deparou com uma comparação frente aos
outros, que tem uma maior aparência de cientificidade, frente a conteúdos a que se atribui um
caráter de objetividade, singularidade, importância, o que tem relação com a obstinação pelas
ideias de objetividade e eficácia. Desse modo, parece que o EHCAA é inútil, porque ele foge
do que é valioso ou rigoroso.

5.3.2 Métodos empregados
As diferenças nas sequências didáticas analisadas revelam que não existe um padrão
em relação aos temas abordados no EHCAA. Essas sequências demonstraram uma iniciativa
das escolas, ao longo do ano letivo, ao mesmo tempo que mostram que, na aula, são
desenvolvidas diferentes ações buscando também apoiar-se em diferentes recursos didáticos,
tais como livros, imagens, charges, vídeos, no combate ao racismo. Com pequenas variações,
na maioria das tarefas planejadas, o núcleo base das atividades visa estimular o debate a partir
da análise das imagens expostas.
Os conteúdos relacionados ao EHCAA tiveram, no geral, menos importância
atribuída, seja na definição das tarefas escolares, seja na forma como as aulas se dividiam,
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seja no que era o conteúdo exposto pelo professor, seja no que era dialogado com os alunos.
Os conteúdos com uma forte tradição, isto é, os mais importantes das aulas, eram
concentrados nas leituras dos livros didáticos e na exposição dos professores.
Ao contrário, os conteúdos relacionados ao EHCAA, em geral, iniciavam ou
finalizavam as aulas, buscando enfatizar a participação e o diálogo com os alunos. Isso pode
explicar, por exemplo, as inúmeras referências dos professores as estratégias como perguntas
e debates, demonstrando que as aulas eram dialogadas e não concentradas em exposições
magistrais.
Isso evidencia que, nas aulas, o uso dos vídeos e de recursos audiovisuais, em geral,
tinha um caráter secundário, sendo uma das maneiras encontradas para situar algum debate.
Geralmente, tais atividades reforçam o caráter opinativo dos alunos a respeito do tema, sem
entrar em maiores aprofundamentos teóricos.
O vídeo “Xadrez das cores”53, por exemplo, é utilizado no planejamento da professora
de História, da Escola C, em um esforço de relacionar o debate sobre as consequências da
escravidão e a perpetuação do racismo na sociedade brasileira, com o dia a dia dos alunos.
Nas aulas seguintes, percebe-se que as discussões foram acompanhas de imagens sobre a
população negra, o que, segundo a professora, “ajudava a explicar as aulas”.
Os vídeos, charges e imagens parecem ser utilizados como uma demonstração de
atualidade das práticas. A introdução do uso de novas tecnologias visaria garantir a
“mudança” necessária nas práticas escolares, fazendo com que os alunos apreendam com mais
“facilidade”, além de deixar os conteúdos mais interessantes.
A ausência de aparelhos de data-show nessas escolas, por exemplo, foi objeto
constante das reclamações dos docentes, mostrando-se o que poderia ser feito a mais, em
relação ao EHCAA, com o uso de mais imagens e vídeos, como também o que não é feito por
falta de condições materiais.
A utilização de imagens de figuras negras importantes (intelectuais, artistas, atletas) e
de charges são recursos que aparecem “numa aula ou outra”, como afirmam os professores da
Escola B. A valorização da imagem de figuras de ampla aceitação social, como artistas
famosos e esportistas de sucesso, está presente em vários recursos didáticos e ganha
53 O curta-metragem “O Xadrez das Cores”, de Marco Schiavon, lançado em 2004, traz uma história densa, que
se desenvolve como um jogo de xadrez. Cida, uma mulher negra, de quarenta anos, vai trabalhar para Maria,
uma velha de oitenta anos, viúva e sem filhos, que é extremamente racista. A relação entre as duas mulheres
começa tumultuada, com Maria tripudiando em cima de Cida por ela ser negra. Cida atura a tudo em silêncio,
por precisar do dinheiro, até que decide se vingar através de um jogo de xadrez. A temática, séria e profunda,
fala da descriminação racial, e o diretor utilizou as imagens para transmitir sua mensagem ao espectador. Em
2005, O Xadrez das Cores recebeu diversos prêmios. Disponível em www.portacurtas.org.br.
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materialidade desde que as DCNERER apontam essa estratégia, o que posteriormente
circulará em diferentes meios de orientação aos professores. As charges, por exemplo, pelo
depoimento dos professores, mostram questões relacionadas ao “preconceito” e são inseridas
em várias aulas.
Vejamos a fala da professora de História, da Escola D,
[...] o planejamento faço em casa, a gente já pegou aqui os nossos
referenciais teóricos e aí dependendo do assunto eu pego e faço pesquisas na
internet, em outros livros, livros que tenham o mesmo assunto, mas que
tenha uma linguagem diferenciada, revistas, faço muito trabalho com
charges, faço os meus planos de aula colocando filmes, gosto de colocar
filmes, bastante interpretação de texto e produção, eu quero entender porque
a gente tem dificuldade com alunos que ainda não tem uma leitura coerente;
eu induzo muito a leitura e a interpretação de texto e com isso a produção de
textos [...] a participação do aluno através da leitura; como te falei eles têm
uma grande dificuldade, colocar a ler, fazer interpretações, em outras áreas
também, falar sobre a questão dos números, tabuada, outra metodologia
também que é muito utilizada que a gente fala sobre figuras, imagens e
charges [...] eles colocam que querem que o aluno consiga ler, o principal é
fazer a leitura porque não se consegue fazer uma interpretação se não tiver
uma leitura, então o nosso foco aqui é a leitura, a apresentação de imagens,
que o aluno consiga através daquela imagem fazer um comentário, levar ele
a despertar. (Professora História Escola D, Grupo Focal, 2014)

Destaco que o uso de imagens e charges tem uma articulação mais ampla e faz parte
do movimento de multiletramento a que os alunos são submetidos, com a leitura de gráficos e
imagens. Isto é evidente nas revisões para as provas e é uma das competências exigidas pelas
avaliações externas à escola. Assim, elas aparecem com frequência nos planos, o que
demonstra as formas sutis com que as avaliações externas ajudam a reordenar a prática
pedagógica das escolas.
A leitura desses diferentes materiais se articula com um esforço mais amplo para fazer
os alunos retirarem as informações essenciais, ordenarem ideias, adquirirem hábitos de análise
e crítica, comunicarem e entenderem os diferentes tipos de comunicação, escreverem
corretamente e com fluência, o que não é uma responsabilidade exclusiva de disciplinas como
a Língua Portuguesa, por exemplo, mas que se justifica em todos os componentes
disciplinares, como parte da visão e do objetivo global com que essas escolas operam.
Os planejamentos de História demonstraram também as pressões por desempenho e as
respostas às mudanças por que a escola passa nos últimos anos. Os professores, mesmo com
uma temática como a do EHCAA, não viram uma oportunidade para pensar contra ou
diferentemente desta lógica. Pelo contrário, o EHCAA é tomado também pelo foco principal
da escola que é a interpretação de texto e a produção textual, aquilo que os professores
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chamam de “leitura coerente”. Neste ponto, contextualização, leitura coerente, utilização de
imagens, charges, recortes de jornais, fazem parte deste movimento discursivo.
Podemos discutir se esse tipo de apresentação de imagens está servindo a um método
sensacionalista de enfoque da diferença. Aquilo a que Santomé (2013) chamou de “tratamento
Benetton”54, isto é, a utilização de imagens que produzem “compaixão” e “pena” a título
individual, fazendo os alunos assumirem o papel de voyeurs. As mazelas sociais são
assumidas do ponto de vista estético sem uma análise política de maior calado. Essas imagens
também podem reforçar o quadro que encontrei mais adiante na apresentação dos projetos,
onde várias imagens “estranhas, exóticas, problemáticas, sem solução” contribuem com o
olhar alheio ou estranho de professores e alunos, conforme sugere o autor.
Na Escola C, os professores dão mais um indicativo dessa articulação entre vídeos,
fatos contemporâneos e a formação de aulas “contextualizadas”:
(Prof. Hist.) a contextualização é uma estratégia.
(Prof. LP) trabalhos apresentados; no meu caso eu passei dados recentes, por
exemplo, no futebol tá no auge do momento, racismo no futebol
(Prof. Hist) e a questão dos vídeos, filmes, também passei do Nelson
Mandela pra eles,
(Prof. LP) os textos na verdade a gente vê bem, e a produção textual, como o
gênero é artigo de opinião, eu orientei que eles comentassem sobre isso.
(Professores Escola C, Grupo Focal, 2014)

A ideia de contextualização é forte e é articulada com as raras referências a História da
África, mas também de forma pontual e esporádica. O trecho refere-se também a uma ação
que ganhou destaque no ano de 2014, a oficina de formação de artigo de opinião que tomou o
caso de preconceito sofrido pelo jogador Daniel Alves, naquele ano, e que foi objeto de
reflexão em outro capítulo desta pesquisa.
Com essa estratégia, tenta-se responder às críticas dos gestores de que os professores
têm dificuldade de fazer planos que contextualizem os conhecimentos, fazendo deles objetos
mais simples de serem ensinados, mais dinâmicos, mais elaborados e, portanto, mais
significativos. A posição dos gestores, no entanto, tem relação com outro conjunto de ações
articuladas, como a critica aos professores tradicionais, aos modelos de educação tradicionais,
o que indica, na concepção dos gestores, os professores não aptos às mudanças que a escola
precisa. Neste contexto, “modernização”, “atualização”, “contextualização” dizem respeito a
um léxico de mudança que essas escolas incorporam no contexto de reformas educacionais e

54 Refere-se ao modelo publicitário da multinacional Benetton em uma revista, editada pelo grupo empresarial,
intitulada Colors.
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que mostra a sintonização pretendida entre as práticas pedagógicas dessas escolas e as
demandas externas a elas.

5.3.3 Referências
Ao serem indagadas, no grupo focal, sobre as Referências utilizadas no planejamento,
duas professoras, da Escola C, respondem:
(Prof. LP) Livros, os cadernos de orientação, o livro didático também, até a
questão dos sites de internet voltados para educação, eu sempre utilizo
porque acho interessante, porque tem aqueles textos mais construtivos
voltados ao assunto, então eu gosto de utilizar o recurso a internet, pra
buscar maiores conhecimentos em relação ao tema, principalmente para
passar algo diferente pra eles, para não ficar só naquela rotina de sala de
aula, porque eles gostam de assistir um filme, eles gostam de assistir vídeos,
por exemplo, quando esquematizo e elaboro slides estamos utilizando todo
tipo de referência,
(Prof. Hist.) livros de autores que pelo menos eu tenho lido bastante de
história da África, não li muitos ainda, mas tem textos, por exemplo, tenho
gostado muito do Nei Lopes, eu sempre busco também muitos textos sobre a
questão de se trabalhar a África, outros textos e outros livros. (Professores
Escola C, Grupo Focal, 2014)

A resposta das professoras da Escola C sintetiza o que foi encontrado nas falas de
todos os grupos de professores, que foi o uso de diferentes referenciais para a fundamentação
de suas aulas. Os livros didáticos, por mais que não estejam citados nas referências, em alguns
dos planejamentos analisados, estão entre as referências mais comuns nessas sequências
didáticas.
Destaque é também dado ao COC de História que aparece, evidentemente, em quase
todas as sequências, sendo transcrito nos planos, literalmente, ou citado nas referências. Os
planejamentos das sequências variavam entre os professores e escolas, mas se mantinha em
uma mesma direção, incorporando as competências gerais, os conteúdos, as estratégias de
atividades e, principalmente, a forma de avaliação.
O COC é um documento obrigatório nos processos de planejamento e são
considerados, pelos agentes, “muito eficientes”, pois trazem os conteúdos essenciais a serem
trabalhados, aqueles que os alunos têm a obrigatoriedade de saber, no entendimento deles. Os
cadernos são definidos, pelos Gestores da Escola C, como textos curriculares que
“evoluíram”, que “orientam e definem o que deve ser ensinado”. A força dos Cadernos
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também está na defesa que alguns professores fazem deste instrumento. Vejamos a fala da
professora de Língua Portuguesa, da Escola A,
[...] eu vejo assim, era o que a gente precisava, um norte; tem professores
que pegam e dizem assim “eu não tô entendendo nada, isso aqui é uma
bagunça”, mas na verdade é porque ele não quer entender, tem professor que
tem aquela resistência, ah, eu sou formado, sei tudo então eu não preciso de
mais nada […]. (Professora LP Escola A, Grupo Focal, 2014)

Os comentários sobre os COCs são positivos e, em momentos em que foram
enaltecidas qualidades, como o rigor no detalhamento das sugestões metodológicas e nos
conteúdos, logo aparece a segurança de saber o que e como trabalhar. Sobre a contribuição
dos Cadernos para o trabalho docente, os professores da Escola C, por exemplo, dizem:
(Prof. LP) são orientações para o currículo, então acho que orienta mesmo,
na minha disciplina é muito voltado pra área de linguística.
(Prof. Hist) são bem elaborados.
(Professores Escola C, Grupo Focal, 2014)

Para além dos COCs, chama atenção as diferentes fontes utilizadas, que continham
uma profusão de referências distintas sobre os temas relacionados ao EHCAA. Os exemplos
são Revista de História distribuída pelo MEC, Revista Nova Escola, livros didáticos da
coleção escolhida, Livros da Coleção Educação para Todos, Materiais do Programa A cor da
cultura, citando os que são mais frequentes. Em alguns casos se remetem a materiais
disponíveis nas bibliotecas das escolas.
Há também as pesquisas na internet, citando-se a Wikipédia e sites como Cola da Web
ao lado de indicações de entidades e associações negras, de revistas pedagógicas, de planos de
aula, indicações de situações didáticas extraídas de revistas como a Nova Escola, Pátio
Pedagógico e outras.
Entre outros aspectos, que vêm dificultando a implementação da Lei 10.639, merece
destaque o fato de que, em sua trajetória de política a prática, ela vem sendo apropriado por
diferentes modelos práticos, o que tem provocado uma dispersão de declarações,
entendimentos e conceitos, que por vezes se chocam com outros, quando colocados a prova,
frente a suas incoerências e contradições.
Não quero responsabilizar os professores por isso, pois entendo que alguns professores
procuram receitas, ou, pelo menos, sugestões, táticas práticas, formas para a ação de politicas.
Como diz Ball et al. (2012), eles desejam “sentido, ordem e direção”, o que é entendido no
cenário atual de sobrecarga de iniciativas e politicas de controle.
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Segundo Ball et al. (Idem, p. 3), “Thus, policy enactment involves creative processes
of interpretation and recontextualization - that is, the translation of texts into action and the
abstractions of policy ideas into contextualised practices - and this process involves
‘interpretations of interpretations’”55. Alertam os autores que o grau de liberdade da
“interpretação” varia de política a política, em relação aos espaços de disputa de poder dentro
do qual eles são estabelecidos, além das possibilidades e limites impostos pelo contexto.
Como se pode perceber, a política da Lei 10.639 é complexamente codificada em
textos e artefatos, e decodificada de modos igualmente complexos. Foi apresentada nos
materiais didáticos, na Coleção Educação para Todos do MEC, nas recomendações e
sugestões de diferentes fontes que fornecem meios para a implementação da política, um
conjunto de orientações. O que circula por esses materiais ganha legitimidade e credibilidade
para influenciar a prática. Como diz Ball (2007), são os discursos que são citados e
comentados por outros, estão nos lugares certos, logo são os considerados certos e que valem
a pena serem apreendidos. Esses discursos são autorizados por uma grande variedade de
atores e instituições, falando de uma variedade de locais e posições relevantes e são
declarações constituídas a partir de fragmentos e leituras personalizadas, com slogans,
receitas, evidências positivas de implementação.

5.3.4 EHCAA - Uma pedagogia invisível
Para Bernstein (1996), toda modalidade ou prática pedagógica é gerada pelo mesmo
conjunto de regras internas, cujas realizações variam de acordo com seus valores de
classificação e de enquadramento. As regras internas a uma prática pedagógica apresentam
princípios

ordenadores,

sendo

regulativos

(hierárquicos)

e

instrucionais

(seleção,

sequência/compassamento e critérios). Com base nessa “gramática”, o autor descreveu duas
formas genéricas de prática pedagógica, definidas de acordo com seus princípios ordenadores,
que podem ser explícitos ou implícitos. Os dois tipos de pedagogias, visível e invisível, não
podem ser vistas como uma simples dicotomia, mas como modalidades opostas, com
traduções de relações de poder, ideologias e interesses de diferentes frações de classe.
De acordo com a teoria de Bernstein, quanto mais forte o isolamento entre categorias,
mais forte será a fronteira entre uma categoria e outra, e mais definido será o espaço que
55 Em minha tradução: (…) a encenação de política implica processos criativos de interpretação e
recontextualização - isto é, a tradução de textos em ação e as abstrações de ideias políticas em práticas
contextuadas - e este processo implica interpretações de interpretações.
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qualquer categoria ocupa e em relação ao qual ela é especializada. Isso tem a ver com aquilo a
que o autor chama de “regras de reconhecimento”, ou seja, o grau de isolamento, que é um
regulador fundamental das relações entre categorias e da especificidade de suas "vozes". Para
o autor, “se existe um forte isolamento entre categorias, então diremos que existe um
princípio de forte classificação; se existe um fraco isolamento entre categorias, diremos que
isso dá origem a um princípio de classificação fraca” (Ibidem, p. 42-43).
Usando da discussão sobre “classificação” e “enquadramento” entre “forte e fraco”,
esses dois tipos de pedagogias são entendidos pelo autor como: quando temos forte
classificação e enquadramento temos um tipo de pedagogia visível, quando temos
classificação e enquadramento fracos temos um tipo de pedagogia invisível.
A forte classificação e enquadramento da pedagogia visível faz com que ela possa ser
definida como “transmissões reguladas por uma hierarquia explícita, regras explícitas de
sequenciamento, compassamento forte e critérios explícitos” (Ibidem, p. 81).
Desse modo, a prática pedagógica tem regras de sequenciamento claras, o que se
traduz num tipo de compassamento nítido, bem delimitado, onde os professores sabem como
se estrutura cada um dos conteúdos, em que momento da trajetória escolar o que se pode
relacionar à estruturação e ao ensino das disciplinas mais tradicionais no currículo escolar, por
exemplo.
As regras de sequenciamento implicam em regras de compassamento, que é a
velocidade (tempo) esperada de aquisição das regras de sequenciamento (aprendizagem),
significando, segundo o autor, “quanto se tem que aprender num dado espaço de tempo”. O
compassamento está, assim, ligado às regras de sequenciamento e se refere, aqui, à velocidade
na qual a progressão estabelecida por aquelas regras deve ser transmitida e adquirida. Isso se
resume em:
No caso de uma pedagogia visível, as regras de sequenciamento são
explícitas e dividem o futuro da criança em passos ou estádios muito claros.
Aos 5 anos deve saber e ser isso, aos 6 deve saber e ser aquilo e aos 7 deve
saber e ser alguma outra coisa. (Ibidem, p. 109)

Na teoria de Bernstein existem duas modalidades de pedagogias visíveis, sendo uma
“autônoma” e outra “orientada pelo mercado”. Na pedagogia visível autônoma o fim é o
conteúdo por ele mesmo, ela ocorre quando a prática pedagógica se estrutura no
conhecimento como algo abstrato, fruto de uma prática considerada como conservadora ou
quando a prática é o transmissor de uma cultura, uma prática que reivindica para si própria
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uma orientação e uma legitimação, advindas da suposta autonomia do conhecimento e
justificadas pelas possibilidades intrínsecas do conhecimento.
A pedagogia visível autônoma é uma forma instrumental para a obtenção de posições
de classe através de meios simbólicos, o que tem relação direta com a ideia de capital cultural
incorporado.
A pedagogia visível autônoma se justifica a si própria pela utilidade e pelo
valor intrínsecos do conhecimento que ela veicula e pela disciplina que sua
aquisição exige. Sua arrogância está em sua pretensão a uma posição moral
superior e à superioridade de sua cultura, em sua indiferença em relação às
suas próprias conseqüências estratificadoras, em seu orgulho quanto à sua
falta de relação com qualquer outra coisa que não ela mesma, em sua
autonomia auto-referente e abstrata. (Idem, p. 126)

A característica orientada para o mercado de um tipo de pedagogia visível enfatiza a
suposta relevância de habilidades vocacionais.
[...] uma pedagogia visível orientada pelo mercado é, verdadeiramente, uma
forma secular nascida do "contexto de uma educação eficaz em termos de
custos", uma educação que, supostamente, promove habilidades e atitudes
relevantes, além de tecnologia, numa era de um enorme e crônico
desemprego juvenil. As regras explícitas de seleção, seqüência,
compassamento e de critérios de uma pedagogia visível se traduzem
prontamente em indicadores de desempenho dos professores, funcionários e
alunos da escola; dá mesma forma, uma teoria behaviorista da instrução
prontamente se traduz em programas, manuais e pacotes de ensino. (Idem, p.
127)

A pedagogia visível orientada pelo mercado, segundo o autor,
(...) é, ideologicamente, uma construção muito mais complexa. Ela incorpora
algumas das críticas feitas à pedagogia visível autônoma, grande parte delas
vinda de posições de esquerda: críticas do fracasso da escola urbana, da
passividade e do status inferior dos pais, que se combinam para reduzir seu
poder sobre as escolas e os professores, do tédio dos alunos de classe
operária e sua conseqüente contestação e resistência a currículos irrelevantes
ou a procedimentos de avaliação que tendem a destacar o fracasso relativo
em vez dos pontos fortes e positivos do adquirente. Mas essa pedagogia
assimila essas críticas a um novo discurso: um novo Janus pedagógico.
(Ibidem, pp. 127-128)

Bernstein nos diz que, tanto as pedagogias visíveis autônomas quanto as orientadas
pelo mercado, elas constituem condutores de estratificação do conhecimento, de
desigualdades sociais e são fruto de diferentes ideologias elitistas, uma baseada na hierarquia
de classe do mercado e a outra baseada na hierarquia do conhecimento e seus suportes de
classe social.
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O EHCAA perde na disputa pelos dois lados, um por não ser importante para o
mercado, outro por não ter características simbólicas importantes na hierarquia dos
conhecimentos escolares/acadêmicos.
O EHCAA, como um tipo de iniciativa ampla que envolve a relação entre história e
cultura, africana e afro-brasileira, não contém, a partir do que é especificado nas DCNERER,
conteúdos estritamente definidos no âmbito da disciplina de História, nem em outras que
eventualmente trabalham temas correlatos ao EHCAA. As orientações legais das Diretrizes
Curriculares para o EHCAA não deixam claro como se pode incluir os temas, ou em quais
momentos isso pode ser feito.
Isso fica mais complicado quando traduzido em documentos locais, como os COCs, os
quais estruturam a matriz curricular e posicionam, em diferentes pontos, a temática. Isso leva
a falta de compassamento sobre o EHCAA e se dá pela profusão de indicações56 de trabalho
sobre como deve ser inserida essa temática nas escolas, além das diferentes leituras que os
agentes sociais têm feito sobre o tema. As DCNERER, tanto quanto a Lei, apresentam
características de uma pedagogia invisível, nos termos de Bernstein, Pois demonstram a
inexistência de regras de classificação e fracas regras de enquadramento.
O campo da produção historiográfica57, apesar das preocupações com o EHCAA,
ainda assiste a luta por espaço desta temática dentro do próprio campo disciplinar. Isso me diz
que, enquanto subárea em disputa no campo escolar, o EHCAA só aumentará sua
especificidade ao se apropriar dos meios para produzir o isolamento necessário que, como diz
Bernstein (Ibidem), é a condição prévia para adquirir sua especificidade, seu espaço, sua
identidade e sua voz nas escolas.
Discursivamente, o objetivo do EHCAA é o fim do racismo e a reeducação das
relações étnico-raciais, no entanto, é um tipo de efeito de segunda ordem (BALL, 2006),
implícito, que é mais difícil de ser analisado diante das inúmeras controvérsias que os
professores têm sobre ele, conforme visto anteriormente, o que deixa o EHCAA desajustado e
desorientado, o que neste caso não se refere a falta de responsabilidade ou vontade política
dos professores com o tema, mas que tem sua responsabilidade atrelada a forma apresentada
do tema.

56 Ver os trabalhos de Souza (2012), Alberti (2012, 2013), Oliva (2012), Silva e Fonseca (2010), Santos e Cruz
(2012), Pereira (2012), Lima (2012).
57 Ver os trabalhos de Oliva (2008, 2009, 2012); Mattos e Abreu (2008,2010); Pereira (2008, 2010, 2012),
Lima (2012), Souza (2012),
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O EHCAA tem uma classificação fraca, usando o conceito do autor, e possui um tipo
de enquadramento fraco, onde o professor tem mais controle sobre a seleção, a organização, o
compassamento e os critérios da comunicação e sobre a posição disso no contexto
pedagógico. O EHCAA tem características de uma “pedagogia invisível” e isso se traduz nas
dificuldades que os agentes têm sobre como inserir os conteúdos, como estruturá-los, qual a
sequência a propor.
Bernstein nos diz que outra questão que atrapalha o andamento de pedagogias
invisíveis é o fato de que elas pressupõem uma “longa vida pedagógica”, dado seu ritmo lento,
suas aquisições menos especializadas, seu sistema de controle que implica uma projeção
temporal diferente, o que se contrapõe às pedagogias visíveis (Idem, p. 119).
É importante salientar que o EHCAA não é uma “forma pura de uma pedagogia
invisível”, mas, antes, um tipo de prática embutida, em que a pedagogia invisível está
embutida numa pedagogia visível, ou quando o debate de uma temática (invisível), como o
EHCAA, é feita no âmbito das disciplinas (visível) e de suas regras.
Os agentes demonstram uma concepção de ensino pouco comprometida com a
diversidade e com a diferença, além de certo embaraço em tratar de um tipo de ensino, como
o EHCAA, cujos critérios e regras estão pouco explicitados, caracterizando-se naquele tipo de
pedagogia que Bernstein (1996) denominou de invisível.
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6 PRÁTICAS DO EHCAA – PROJETOS INTERDISCIPLINARES
Neste capítulo, analiso as ações planejadas pelos agentes quanto ao EHCAA, via
“projetos interdisciplinares”, nas quatro escolas investigadas. Trabalho com suas falas sobre
este modelo de organização curricular, além de analisar alguns modelos propostos.
Os projetos ocupavam uma posição privilegiada no trabalho com os conteúdos da Lei
10.639, desde o início das primeiras atividades nas escolas públicas de Rio Branco, entre os
anos de 2007 e 2008. Os projetos específicos sobre história e cultura afro-brasileira e africana,
em 2014, já não possuíam o destaque de anos anteriores, quando do início das ações, com as
grandes festas e apresentações na “culminância”, mas continuavam a acontecer nas escolas,
mobilizando professores e alunos ao longo de todo o ano letivo, ou em semanas de trabalho,
que geralmente culminavam com o dia da consciência negra em Novembro.
Destaco que a diminuição da importância dos projetos interdisciplinares é parte do
processo de alteração de prioridades escolares, quando as escolas orientam suas práticas a
partir da urgência de outras demandas, como já demonstrado em outras partes desta pesquisa.
Este capítulo ajuda a responder a questão central desta pesquisa, a de como o EHCAA é posto
em ação nessas escolas, além de ajudar a compreender quais as ordenações curriculares da
temática, ou seja, como é ela organizada e implementada pelos agentes.
O capítulo está dividido em três partes. A primeira traça um breve histórico de
implementação do EHCAA via projetos interdisciplinares. A segunda parte destaca duas
grandes influências que circulam pelas escolas na formatação dos seus projetos, como os
COCs e o Projeto Minha África Brasileira. Na terceira, e última parte, discuto algumas
questões sobre a organização do currículo a partir desta modalidade e qual a implicação disso
ao trato com os conteúdos da Lei 10.639.
A dinâmica exposta com a localização das ações do EHCAA nos projetos é a de que
isso não altera as disciplinas e mantêm a sua organização tradicional. Se as sequências
didáticas, planejadas por professores da disciplina História, mostraram uma hierarquia dos
conteúdos e das atividades propostas para eles, a discussão sobre o que cabe a ser ensinado ou
não nos projetos interdisciplinares também demonstrou que existe uma hierarquia de práticas,
nas quatro escolas investigadas.
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6.1 Breve histórico dos projetos
Inicialmente, devo esclarecer que o uso dos “projetos”, por parte dos agentes, foi
constante durante a realização dos grupos focais e, basicamente, o termo foi acionado em três
sentidos: “Projeto Educacional”, “Projeto Pedagógico” e a partir da ideia de “Currículo por
Projetos”.
Os agentes referiam-se a ideia de “projeto educacional” quando falavam de algo que
ultrapassa o âmbito da escola, porque privilegia finalidades amplas. Como exemplo disto cito:
“nossa escola compõe o projeto de educação da Secretaria” (Gestor Escola A); “nosso
projeto é ver nosso Estado lá em cima” (Gestora Escola D). Esses foram alguns dos
exemplos, usados durante a realização dos grupos focais, que expressaram valores a serem
defendidos ou promovidos e um conjunto de finalidades a serem perseguidas pelas escolas.
Num outro campo de abordagem dos “projetos”, os agentes se referiam ao “projeto
pedagógico” da escola, que buscava garantir as suas falas, a articulação entre as diferentes
ações em andamento na escola ou a determinação de objetivos pertinentes e realizáveis, bem
como a missão e os objetivos da escola. Tinha relação com as ações administrativas da escola
e reforçava os métodos, as técnicas pedagógicas utilizadas, as regras e os comportamentos. O
“projeto pedagógico” também foi utilizado para falar em nome de um “projeto” de escola, o
que era feito, basicamente, pelos gestores das escolas e tem relação com a ideia de grupo
político desses agentes, que se mobilizaram, concorreram e ganharam as eleições para a
gestão de suas escolas. Essa é uma questão de bem menos importância para os professores,
que incorporam o sentido de projeto de escola não como projeto político, como dos gestores,
mas relacionado ao sentido estrito do termo, referindo-se ao ideal pedagógico da escola.
O outro sentido da utilização dos “projetos” é aquele a que a literatura, no campo da
educação, trata como “pedagogia de projetos”, “metodologia de projetos” ou “currículo por
projetos”58. É sobre este que deterei minha atenção neste capítulo. Apesar de o conceito de
“currículo ou metodologia de projetos” ser discutido ao longo do Século XX, pela influência
de autores como Dewey e Kilpatrick, é no final do século que, no Brasil, o termo ganha mais
destaque quando associado à política de integração curricular, que foi adotada a partir dos
PCNs.
As recentes reformas educacionais, no Brasil, são marcadas por mudanças na
organização curricular, com discursos em defesa de diferentes modalidades de currículo
58 Como exemplo desta literatura específica, temos: Kilpatrick (1977); Hernández e Ventura (1998); Hernández
(1998); Zabala (1998,2002); Pacheco et al. (2002); Bender (2014).
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integrado, como a introdução de temas transversais, a definição de competências e
habilidades, o uso dos projetos, da aprendizagem baseada em problemas. Lopes (2008) afirma
que essas reformas apontam mudanças nas maneiras de abordar ou organizar os conteúdos e,
por meio dessas novas abordagens, visam à modificação dos conteúdos ensinados. Para a
autora, as maneiras de “organizar” o currículo ganharam uma expressão maior ainda, como se
reformar o currículo fosse, sobretudo, fazer uma reforma de sua organização. Um dos
argumentos principais, defendidos pela autora, é o de que sob o “rótulo” – discursos em
defesa de um currículo integrado – estavam incluídas perspectivas epistemológicas,
pedagógicas e mesmo políticas extremamente distintas e, em alguns casos, antagônicas.
Desde o início da formatação do pré-projeto desta pesquisa, a pergunta que movia meu
interesse era a de entender o porquê dos professores, das escolas públicas de Rio Branco, no
Acre, afirmarem que trabalham com propostas democráticas, aparentemente progressistas,
como os projetos interdisciplinares. Eles implementavam a política da Lei 10.639 a partir
desta opção. A inquietação girava em torno de como era possível que uma abordagem, com as
raízes notoriamente progressistas, como é o método de projetos, pudesse emergir no contexto
da reforma educacional do Acre, direcionando um lugar para o trato com o EHCAA.
Essa não é uma particularidade local, uma vez que, em pesquisa de abrangência
nacional, Gomes (2012) identificou que os projetos se configuraram, ao longo da
implementação da Lei 10.639, em diferentes regiões do país, como uma forma das escolas
darem alguma atenção aos conteúdos do EHCAA.
A hipótese inicial desta pesquisa, de que o EHCAA ficava restrito aos projetos
interdisciplinares, não se confirmou e foi contraditada quase que por completo. No ano de
2014, os projetos específicos sobre a “consciência negra” já não possuíam o destaque de anos
anteriores, uma vez que tiveram sua importância diminuída pelas ações via sequências
didáticas, que aconteceram ao longo do ano, ou foram direcionados a programações de outros
projetos, como tratarei a seguir. A descrição sobre as atividades dos professores de História,
em sala de aula, foram provas, segundo os agentes, de que o EHCAA deixou de ser uma
iniciativa localizada temporalmente no mês de novembro e passou a ser tratado durante todo o
ano letivo, em várias sequências de aulas.
As nomenclaturas dos projetos desenvolvidos nos anos anteriores a 2014 variaram nas
escolas, como nos exemplos: Escola A (Meu Brasil Afro); Escola B (Consciência Negra);
Escola C (Diversidade cultural) e Escola D (Escola59 de todas as cores).

59 Corresponde ao nome da escola.
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A coordenadora de ensino da Escola B foi a professora que elaborou e realizou o
primeiro projeto, intitulado “Somos todos iguais na escola”, quando ainda estava lotada em
sala de aula, no ano de 2007. Ela afirma que “os projetos foram a forma que se começou a
trabalhar a Lei 10.639 pela facilidade que a ação possibilitava”, além de que, naquele
momento, pela ausência de formação sobre como aplicar as recomendações da Lei 10.639, foi
a maneira que as escolas encontraram para garantir algum tipo de ação.
A coordenadora lembra que elaborou a primeira ação a partir da influência de um
livro

60

do MEC, que foi distribuído a todas as escolas, e lembra ainda que ela, naquele

momento, foi a única professora que se interessou pela temática. Como uma professora
preparada para o ensino dos conteúdos da Lei, sua fala é de insatisfação em 2014, já que,
segundo ela: “todas as escolas continuaram trabalhando o 20 de novembro pela visibilidade
que se dá ao 20 de novembro, o que dá a impressão de que a nossa única obrigação é fazer
isso”. Sua crítica é a de que a ausência de formação possibilita aos professores recorrerem a
“folclorização” que as comemorações em novembro permitem, além dos projetos se dirigirem
aos professores que resistem a outros tipos de ações do EHCAA que não sejam os projetos.

6.2 Algumas características dos projetos feitos nas escolas
Os projetos Meu Brasil Afro da Escola A (2012), Consciência Negra61 da Escola B
(2013-2014) e Escola de Todas as Cores da Escola D (2010-2013), são muito parecidos na
estrutura, nos conteúdos trabalhados, nas formas de correlação das disciplinas. Assim, para
que esta parte do texto não ficasse repetitiva, procurei retirar de cada escola alguma
particularidade do debate sobre os projetos, visando explicar a lógica com que as escolas
operam nesse tipo de organização curricular e mostrar a dinâmica implementada nos últimos
anos.
Na Escola A, no ano de 2014, dois projetos (“Expor-talento” e “Leituras de Mundo”)
articulavam várias ações ao longo do ano letivo e eram descritos como de grande importância,
pelos agentes. Além destes, outros projetos são citados no PDE da Escola, tais como:
“inclusão digital”, que é de orientação, para os alunos, sobre o uso de ferramentas
tecnológicas; “horta escolar e jardinagem”, que é de conservação e arborização do espaço
físico da escola; “combate ao bullyng”, desenvolvido no âmbito da disciplina de religião e o
60 “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais”, editado e distribuído em 2006 pelo
MEC como um dos títulos da Coleção Educação para Todos.
61 Apresento nos anexos desta tese este projeto, a fim de ilustrar para o leitor um exemplo dessas ações.
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“turma nota 10”, uma ação de controle sobre as notas dos alunos. Essas diferentes ações
mostram como o termo “projeto” é usado para explicar uma grande variedade de atividades
que acontecem na escola e que podem ser entendidas como curriculares ou não, de ordem
pedagógica ou política, como visto anteriormente.
Exemplo de uma atividade não curricular, o projeto expor-talento era uma ação mais
festiva e procurava envolver os alunos numa grande celebração, através da exposição de seus
talentos artísticos. É uma ação que visa o envolvimento da comunidade escolar, através de
uma festa aberta, que acontece geralmente no segundo semestre do ano. Entre seus objetivos
estão o de que os alunos desenvolvam atividades artísticas e culturais, com o apoio da escola e
comunidade. A relação dos projetos com a participação da comunidade é muito presente na
fala dos gestores, que mostram que essa é uma das ações que demonstram uma efetiva
participação da comunidade nas atividades escolares. O gestor da Escola A, por exemplo, diz
que “os pais acreditam no trabalho da escola pelo que eles veem nos projetos”, referindo-se
as atividades desenvolvidas.
O projeto Leituras de Mundo é o principal articulador de ações de ensinoaprendizagem na escola, através de vários subprojetos ao longo do ano letivo. No ano de
2014, o tema geral era “meio ambiente sustentável” e indicava a todos os professores a
maneira de articular os conteúdos de suas disciplinas, trabalhados naquele bimestre, com a
leitura de diferentes tipos de gêneros, dentro da temática do projeto, o que culminaria com a
realização de uma feira interdisciplinar62. Desde o início de suas atividades, em 2010, o
projeto também visa o desenvolvimento da leitura e escrita como uma atitude pedagógica de
todos os professores das diferentes disciplinas.
Em anos anteriores, o Leituras de Mundo teve como títulos “Meu Brasil brasileiro”,
em 2011, que dava conta de uma imersão sobre diversas características do país, “Meu Brasil
Afro”, em 2012, momento em que o projeto foi voltado ao EHCAA e “Tour pela América
Latina”, em 2013, sobre as peculiaridades e características do continente.
A Escola A, no ano de 2014 desenvolveu as ações relacionadas ao EHCAA no âmbito
do projeto Minha África Brasileira (MAB). Quanto a atividade daquele ano, o gestor faz uma
breve apresentação sobre o processo:

62 Entre os que tive acesso estão os subprojetos, por disciplinas: Religião (a ação do homem na obra da criação
de Deus); Geografia (Lixo, não é lixo); Ciências (o mundo animal e por uma escola sustentável); Matemática (a
matemática no meio ambiente); História (o ser humano e sua relação com o meio ambiente e Chico Mendes e a
luta pela floresta); Educação física (jogos e brinquedos sustentáveis).
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[...] nós temos o Poronga que dentro de suas ações tem um projeto exclusivo
para o desenvolvimento dessa atividade, que não se limita somente a sala de
aula do projeto, ela se estende por toda a escola, a gente acaba apoiando,
inserindo os professores das outras áreas, das outras disciplinas para também
estar desenvolvendo esse projeto […]. (Gestor Escola A, Grupo Focal, 2014)

As palavras do gestor mostram que a ação do MAB foi a responsável pela execução do
EHCAA nessa escola, naquele ano, já que uma ação mais sistematizada em sala de aula, e
distribuída ao longo do ano letivo, não foi possível nesta escola. Devo lembrar que essa foi a
única escola que não permitiu acesso aos planejamentos de sequências didáticas e, pelas
poucas referências feitas, aparentemente foi a que menos realizou em torno da implementação
da Lei 10.639. O MAB foi acionado para justificar a presença de uma continuidade nas ações
relativas ao EHCAA, demonstrando que a escola realiza algo relativo ao tema, pelo menos
uma vez por ano.
Algumas das questões, relatadas pelos agentes, fazem parte de um histórico de ações
desenvolvidas nos anos anteriores, tendo o ano de 2012 como exemplo citado. Foi neste ano
que houve a questão da consciência negra como ênfase do projeto. A professora de Língua
Portuguesa resume parte de sua participação nas atividades do projeto:
[...] em 2012 teve mais ênfase a questão do afro; ele não é contínuo […] o
mais interessante é que eu lembro que minha primeira aula sobre isso, sobre
essa questão, partiu do próprio aluno que estava folheando o livro e ele viu
um texto falando sobre essa questão afrodescendente e aí ele falou:
“professora o que é afrodescendente?” [...] ai eu toquei no assunto dizendo
que tem muitas palavras que nós utilizamos que vieram da África, que
vieram dos índios [...] aí expliquei a diferença, porque aqui é uma
miscigenação, uma mistura, porque quando os portugueses vieram e aí já
puxei um pouco da aula de história e foi dai que surgiu a ideia de formar um
dicionário [...] nós montamos um dicionário que serviu para o projeto […].
(Professora LP, Escola A, Grupo Focal, 2014)

A ação, feita sob comando da professora, organizou a criação de um “dicionário”
como atividade do projeto, desenvolvido em celebração da consciência negra no ano de 2012.
Os professores de Língua Portuguesa, em todas as escolas, relataram atividades em que a
“origem” das palavras foi o gatilho para ações que, segundo elas, dão conta do EHCAA. O
comentário sobre a “origem” africana de vocábulos e a influência desta na formação da
Língua Portuguesa falada no Brasil foi uma das formas mais comuns de trabalho nesta
disciplina, a maneira mais comum de se propor uma ação sobre o EHCAA.
Os vocábulos de suposta origem africana são uma parte da contribuição cultural do
negro para a formação social no Brasil e uma das vertentes desse debate, segundo a
professora, era problematizar a dificuldade de se reconhecer a origem, visto que a “mistura”
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feita no Brasil, pelos diferentes povos na formação social, faz com que não se consiga separar,
de forma clara, as contribuições dos diferentes povos à formação linguística brasileira.
As palavras remetem, pela explicação dos agentes, aos usos e costumes, à alimentação
e culinária, à lúdica adulta e infantil, às crendices e superstições, aos cultos, festas e devoções
populares, ao artesanato, transformando-se em objetivações materiais ou simbólicas da
contribuição do negro, fazendo parte do folclore nacional. Esse é um tipo de entendimento
sobre o EHCAA presente em todos os projetos analisados, nas quatro escolas.
Quando questionados sobre como se dava o processo de escolha dos temas dos
projetos, já que os alunos “participavam” desde o momento do planejamento, o professor de
História esclarece que:
[...] a decisão do tema parte mesmo da equipe gestora com o corpo docente,
o tema parte daí, a coordenadora faz o projeto maior e aí cada professor faz o
seu de sua área específica, e aí a partir disso é apresentado para os alunos
[…]. (Professor Hist., Escola A, Grupo Focal, 2014)

A centralidade da decisão na escolha e elaboração dos temas pela gestão demonstra a
forma como os projetos interdisciplinares são conduzidos, sendo uma característica das quatro
escolas analisadas. Essa atitude encontra respaldo nos COCs, mas está dissonante do que a
literatura sobre o método de projetos defende. Os elaboradores dos COCs fazem uma crítica
ao que consideram uma “certa perspectiva espontaneísta constituída nos últimos tempos em
relação aos projetos”. Segundo o que é defendido nos COCs:
[...] os temas dos projetos não devem surgir naturalmente a partir do
interesse das crianças ou devem ser escolhidos por elas. Não é essa a
perspectiva aqui defendida, seja pelas razões apresentadas anteriormente,
seja pela convicção de que a seleção dos principais temas de estudo em um
determinado ano da escolaridade é uma prerrogativa do professor e não do
aluno. (SEE ACRE, 2008, p. 93)

O entendimento, adotado nos COCs e que circula através das formações continuadas
conduzidas pelos técnicos da secretaria de educação, pode ser explicado em passagens como a
que cito a seguir:
Nesse sentido, é importante ressaltar que, embora algumas ideias de
Fernando Hernández tenham servido de referência para a elaboração deste
roteiro, há duas das principais propostas feitas pelo autor e publicadas nas
obras da década de 1990 que, por discordância, não foram aqui consideradas:
uma é a de que todos os conteúdos escolares sejam organizados na
modalidade de projetos e a outra é esta, de que as crianças escolham por si
mesmas os projetos a serem desenvolvidos. [...] Significa, isso sim, que a
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escolha do que é melhor para todos os alunos é uma decisão que cabe aos
professores, a partir do que supõem ser mais pertinente para a aprendizagem
da turma a partir de seus conhecimentos prévios e dos objetivos colocados
naquele ano escolar. Até mesmo as propostas que possam vir a ‘surgir
naturalmente’ ou ser do interesse da turma precisam estar condicionadas a
esse critério. (SEE ACRE, 2008, pp.93-94, grifos meus)

Uma das questões mais caras a defesa de currículos mais integrados, feitas na
literatura sobre projetos (HERNÁNDEZ, 1998), (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998), é a da
participação dos alunos na condução de suas escolhas. Segundo o modelo de projetos,
implementados pelas escolas acrianas, os alunos são meros expectadores das escolhas e se
envolveram somente no desenvolvimento e exposição das atividades.
A professora de Língua Portuguesa, da Escola A, argumenta que os projetos são
“super vantajosos”, no que ela entende como melhor participação dos alunos, uma vez que
“eles se empolgam” e “se envolvem na apresentação”. Isso tem relação com o que o gestor
afirmava anteriormente, sobre o caráter festivo e de celebração que os projetos têm. Essa
mesma professora afirma que os projetos são utilizados para “trabalhar os temas transversais,
como a questão da sexualidade, drogas, tolerância”.
A Escola C, em 2014, desenvolveu dois grandes projetos, um por semestre, sendo o
primeiro sobre a copa do mundo de futebol e o outro sobre meio ambiente e consumo de
drogas. Os professores desta escola referiram-se aos conteúdos da Lei 10.639 que estavam
previstos para serem implementados nos “projetos interdisciplinares que a escola
desenvolve”, conforme ressaltado pela Professora de História desta escola. Em outros
momentos, os agentes também se referiam aos conteúdos do EHCAA como trabalhados de
“forma transversal”.
Na fala do Coordenador de Ensino da Escola C, as referências ao trabalho do EHCAA
sempre são feitas com este tema, “como um tópico transversal, mas nada mais
fundamentado”. Isso justifica, segundo ele, “ações localizadas, que estão focadas nas
disciplinas de forma individual”, mas que se integram num conjunto de ações.
Segundo o Gestor da escola:
[...] o trabalho desenvolvido aqui com a questão de danças, de teatro,
folclore, mesmo dentro dessa temática (referindo-se ao projeto), é tranquilo,
o que faz índios, o que faz os negros, mas não é uma coisa sistematizada,
coisas que dentro da nossa grade curricular trabalharia essa questão da
negritude, a questão do afro brasileiro dentro da situação, mas não é coisa
assim tão enfática […]. (Gestor Escola C, Grupo Focal, 2014)
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Os projetos são uma forma encontrada pela escola para atender as determinações de
discussão sobre algumas temáticas e sempre estão voltados para “chamar a atenção do
aluno”, segundo o coordenador de ensino da escola. Em sua fala:
[...] quais projetos que chamariam a atenção dos alunos e também como
inserir esses projetos educativos de uma maneira que contemplasse as
capacidades que ele deve desenvolver que são contempladas no currículo,
então essa foi a nossa ideia […]. (Coordenador de Ensino Escola C, Grupo
Focal, 2014)

Para este coordenador: “se a gente vê a necessidade, por exemplo, de algo novo, algo
que não tem nas orientações, a gente trabalha por projetos”. As referências aos projetos são
feitas sempre vinculando-os a novidades ou a formas mais significativas de trabalho dos
conteúdos a serem ensinados.
Na Escola C, a referência ao projeto interdisciplinar com os conteúdos do EHCAA, no
ano de 2014, também foi feita em relação ao MAB, já que a ação via projeto foi a
desenvolvida pela turma do Poronga, que envolveu a escola na exposição de seus resultados.
Os gestores da Escola D apontaram que existia um projeto específico para se trabalhar
as questões relacionadas ao EHCAA, que era o projeto Escola de todas as cores, o qual foi
desenvolvido entre os anos de 2009 a 2013. Esses agentes deram os indicativos de um
movimento, presente em todas as escolas no ano de 2014, que foi a retirada, das
programações escolares, dos projetos específicos sobre o EHCAA e a utilização, pelas
escolas, da ação do MAB no projeto Poronga. Segundo a Gestora:
[...] ele deixou de ser um evento e passou a ser trabalhado dentro da sala de
aula [...] o MAB não teve uma superprodução, como nós ainda chegamos a
fazer em 2012 e 2013. (Gestora Escola D, Grupo Focal, 2014)

As “superproduções” a que a gestora se refere são as programações do dia vinte de
Novembro, nas quais, segundo as imagens63 mostravam, os temas relativos ao projeto eram
evidenciados pelos alunos. A ausência de “superprodução” indica que o projeto perdeu o
caráter festivo que envolvia toda a escola, em que se realizavam as encenações de dança, as
rodas de capoeira, as palestras com militantes, as oficinas de tranças, além de outras
atividades.

63 Em um blog da Escola, mantido na internet, são encontradas inúmeras fotografias dos projetos realizados
entre os anos 2009 a 2012.
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O MAB também é evidenciado na Escola D como a saída encontrada no ano de 2014
para a manutenção das atividades:
[...] esse ano o afro foi totalmente trabalhado no “Minha África Brasileira”,
ou seja, foi totalmente trabalhado pelos dois Porongas, que são os projetos
de aceleração na sala de aula […]. (Gestora Escola D, Grupo Focal, 2014)

As escolas deixaram de realizar atividades planejadas por elas, como os projetos
específicos, e tomaram como suas a ação desenvolvida pelo programa Poronga. Em um trecho
do grupo focal com os gestores é retratada a pressão que a escola recebeu, no início daquele
ano, do gestor de ensino da Secretaria de Educação, por conta dos seus baixos índices. Isto é,
no meu entendimento, uma forte razão para a mudança da forma de ver os projetos. Destaco o
trecho na íntegra:
[...] (Gestora) o fulano (referindo-se ao nome do Gestor da SEE) disse assim
na reunião que tivemos com ele:
(Coord. Ens.) “eu não quero mais feira”, “eu não quero mais mostras”, “eu
não quero mais festa”
(Gestora) e...ventos (dando destaque à vogal inicial)
(Coord. Ens.) ele mesmo dizia, “evento passa”, o próprio nome diz “é
vento”, passa
(Gestora) ele colocou nosso trabalho em cheque
(Coord. Ens.) ele dizia assim: “eu quero trabalho efetivo na sala de aula”,
“foco na sala de aula”, “onde é que estão os problemas?”, “onde é que o
ensino não tá melhorando?”
(Gestora) na sala de aula, respondi
(Coord. Ens.) então a gente teve que fazer alguns cortes, a gente teve que
priorizar algumas coisas, então algumas ações que eram comuns anualmente
a gente fazer, a gente teve que repensar. (Gestores Escola D, Grupo Focal,
2014)

A indicação de que os projetos deveriam deixar de acontecer era causada pela grande
mobilização de carga horária que uma ação como essa acarreta. Isso significa aulas
específicas para os projetos, carga horária destinada para pesquisa e ações festivas, que
poderiam atrapalhar o andamento das atividades direcionadas a recuperação da escola.
Explicando melhor, os gestores dizem que, por conta de seus baixos resultados, era preciso se
voltar mais aos problemas de sala de aula. Essa dinâmica, que foi visível nas falas dos
gestores da Escola D, demonstrou a pressão externa feita pelos Gestores e Técnicos da SEE
pela não realização de atividades curriculares como os projetos.
A Escola B é, entre as quatro escolas, a que desenvolve há mais tempo atividades
relacionadas ao EHCAA. Desde 2007 a temática étnico-racial compõe a programação escolar
com o projeto intitulado, inicialmente, de “Somos todos iguais”. Entre os anos de 2013 e
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2014, já com o nome de “20 de Novembro”, o projeto interdisciplinar foi uma das ações do
EHCAA e teve entre seus objetivos:
- Mostrar o outro lado da África;
- Apresentar a África antes da chegada dos europeus;
- Despertar os alunos para os verdadeiros motivos que levaram a abolição da
escravidão no Brasil;
- Conhecer, valorizar, difundir e resgatar as contribuições do povo negro
para a história e a cultura afro-brasileira;
- Trabalhar contra qualquer forma de discriminação. (Projeto 20 de
Novembro, Escola B, 2014)

O projeto, nesta escola, era liderado pelos professores da disciplina História e coube a
coordenação de ensino dividir entre eles os conteúdos que seriam trabalhados:
Conteúdos:
5ª Série – História da África: das civilizações pré-coloniais à intervenção
europeia;
6ª Série – Os quilombos ontem e hoje: de palmares às comunidades
quilombolas remanescentes;
7ª Série – Contribuições para o Brasil: os povos africanos e a cultura afrobrasileira na construção do país;
8ª Série – Heranças culturais: manifestações fundamentais para a formação
do Brasil. (Projeto 20 de Novembro, Escola B, 2014)

Os objetivos e os conteúdos elencados eram similares aos trabalhados em várias
sequências de aulas, conforme demonstrei no capítulo anterior, quando da análise dos
planejamentos apresentados. Isso apresenta uma característica dos projetos, que é a ideia de
encerramento das atividades feitas ao longo do ano letivo, o que se evidenciou de forma muito
clara na Escola B. As atividades das diferentes disciplinas culminam na semana da
consciência negra que, entre suas atividades, tem a da apresentação de todos os trabalhos
confeccionados pelos alunos.
A ação do projeto também previa atividades correlatas em todas as outras disciplinas
do currículo da escola, como no exemplo: Língua Portuguesa - Estudo de palavras de origem
africana (confecção de dicionário, exemplo similar a atividade relatada na Escola A) e o
trabalho com a literatura afro-brasileira, fazendo-se um levantamento das obras de autores
negros.
Para a disciplina de Artes foram prescritas as atividades de:
- Confecção de bonecas e bonecos negros;
- Trabalhar com mitos africanos montando apresentações teatrais e peças
com fantoches criados pelos alunos;
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- Confecção de máscaras.
(Projeto 20 de Novembro, Escola B, 2014)

Soma-se a estas as de caráter lúdico, que ficaram sob responsabilidade da disciplina
Educação Física, tais como: Pesquisa sobre atividades trazidas pelos africanos (capoeira entre
outras); Criação de coreografias de músicas como pérola negra. As ações de Artes e de
Educação Física foram trabalhadas em oficinas, tal como as de “tranças”, “percussão” e
“capoeira”.
A Escola B é a única, das quatro escolas investigadas, que oferece também Ensino
Médio e, por isso, o projeto dela também envolvia, além dos objetivos listados anteriormente,
os de “discutir as cotas como política de ação afirmativa”. Isso tem relação com um conjunto
de ações que visavam:
Analisar as estatísticas do IBGE sobre o número de pessoas negras que
entram em universidades brasileiras;
Redimensionamento do conceito de raça;
Formas de combate ao racismo;
Debate sobre preconceito, racismo, discriminação racial e de gênero;
(Projeto 20 de Novembro, Escola B, 2014)

Esse conjunto de ações foram trabalhadas em palestras, conduzidas pela coordenadora
de ensino da escola, o que, no seu entendimento, “transformou as ações da semana da
consciência negra”, saindo da ideia de comemoração da tradicional Feira do dia 20 de
Novembro. No ano de 2013, por exemplo, segundo relato dos Gestores da Escola B, a
comemoração no vinte de Novembro teve dois momentos, sendo a manhã reservada para a
apresentação das comidas típicas da culinária africana, dos cartazes que os alunos elaboraram
com mapas, estatísticas e pesquisa sobre as religiões de matriz africana e, no período da tarde,
sob responsabilidade da coordenadora de ensino, foram feitas palestras em que os alunos do
ensino médio foram divididos em torno de alguns temas.
Em sua avaliação, desde o início (entre os anos de 2007 e 2012), as ações foram feitas
privilegiando-se o “evento”, que contava com a apresentação das danças, das vestimentas, da
culinária, ressaltando-se o lado mais folclórico da discussão. A adoção de uma outra
dinâmica, para atender aos alunos do Ensino Médio, fez com que a coordenação indicasse a
continuidade dessas ações para o ano de 2014, no qual se repetiria a programação.

6.2.1 Principais referências utilizadas – COCs / MAB
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A partir de 2009, a justificativa para a implementação do EHCAA via projetos
interdisciplinares recebeu duas importantes influências, sendo a primeira delas a definição,
pelos Cadernos de Orientação Curricular do Estado do Acre (COC), da ideia de “lugar” para
os conteúdos da Lei 10.639 nas escolas. A segunda influência é a do projeto “Minha África
Brasileira” (MAB), desenvolvido no âmbito do Programa Poronga, de que farei a exposição
mais adiante.
Some-se, aos discursos de defesa dos projetos, a disseminação de inúmeros materiais
didáticos, que circulam amplamente pelas escolas, como os livros da Coleção Educação para
Todos, do MEC, os materiais do Programa A Cor da Cultura, além de outros livros didáticos,
o que indicaria que as escolas podem recorrer às atividades via projetos interdisciplinares
como boas formas de se implementar a Lei 10.639.
As influências dos COCs e MAB na formatação do que foi feito do EHCAA, via
projetos interdisciplinares nos últimos anos, nas escolas públicas de Rio Branco, traz a tona
uma primeira questão: como a participação de empresas privadas, na elaboração de uma
política, podem ser cruciais no entendimento da importância de conteúdos e pautas nas
escolas.
Apesar da participação de Técnicos da SEE na elaboração dessas duas políticas
(COCs e MAB), são duas instituições privadas as responsáveis pelas suas formatações. No
caso dos COCs uma empresa de consultoria, o Instituto Abaporu. No caso do MAB uma
fundação, a Fundação Roberto Marinho.
Os projetos interdisciplinares aparecem nos COCs em sua versão mais atual, como já
demonstrado no capítulo sobre a trajetória da política como uma “alternativa valiosa” para o
trabalho com os conteúdos do EHCAA. Os projetos são também descritos no documento
como o “lugar da história e cultura afro-brasileira” na programação escolar, o que foi um
importante discurso, utilizado nas justificativas dos agentes sobre as ações que realizaram nos
últimos anos. Como um artefato discursivo que influencia as práticas educacionais, os COCs
envolvem um conjunto de orientações teóricas e práticas para organizar o trabalho
pedagógico, estabelecendo uma eficiente estrutura hierárquica entre os conteúdos e
conhecimentos. Nessa estrutura, entra a definição das formas de se organizar o conhecimento,
sendo que, nessas relações, se evidenciam quais tipos e que conhecimentos são classificados
como mais importantes e como devem ser organizados. A forma de apresentar os
conhecimentos mostra como eles devem ser ensinados.
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Por outro lado, o MAB apresentou para as escolas como fazer a implementação da
temática do EHCAA via projetos, demonstrando que temas utilizar, como estruturar as
sessões, que pesquisas organizar e como organizar a exposição do tema.
Essas duas políticas fizeram a recontextualização do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana, numa leitura e tradução da política da Lei 10.639, apresentando aos
professores o como fazer ou o como implementar a temática, ou seja, elas apresentam uma
solução, um caminho para a implementação dos conteúdos do EHCAA.

a) Projetos interdisciplinares nos COCs
Alguns discursos pedagógicos ganharam força na década de 1990, com a adoção dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs64), como por exemplo, a tipificação dos conteúdos
e a ideia de transversalidade, que foram apresentadas como alternativas para a organização do
currículo e que garantiriam um modelo de “aprendizagem significativa” aos alunos e a
adequação da escola às transformações da sociedade.
Os PCNs, apesar de garantirem a introdução na linguagem pedagógica oficial da
discussão sobre um currículo “globalizado e interdisciplinar65”, não alteraram o princípio que
rege a seleção dos diferentes conteúdos, muito menos a forma de organização em áreas de
conhecimento e disciplinas. Essas questões não foram objeto de reflexão e discussão coletiva,
visto o caráter antidemocrático da discussão dos Parâmetros e a introdução de uma proposta,
como a da transversalidade de temas, considerada secundária frente a importância das
disciplinas.
Não é novidade, no campo educacional, a introdução, ao longo do Séc. XX, de
filosofias e propostas pedagógicas que correspondem a temas correlatos, como
“interdisciplinaridade”, “educação global”, “método de projetos”, “temas geradores”, entre
outros, que vão e voltam de acordo com os interesses de cada época (SANTOMÉ, 1998).
A flexibilização do currículo é a máxima que alimenta essas mudanças, uma vez que
possibilitaria alterar a disposição dos conhecimentos e possibilitar a introdução de
determinadas temáticas que encontravam inúmeras dificuldades de serem atendidas pelas
disciplinas e sua organização tradicional.

64 O formato que se adotou no Brasil, a partir dos PCNs, é de inspiração na Reforma Educacional ocorrida na
Espanha.
65 A este respeito, ver Santomé (1998); Zabala (1998, 2002); Hernández e Ventura (1998).
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O ideal de uma escola que produza aprendizagens significativas para os alunos,
através de boas situações de ensino e aprendizagem, destaca o papel do aluno como sujeito e a
centralidade do seu lugar no processo pedagógico. A ideia de uma educação centrada no
aluno é que vai movimentar a formação de alguns discursos66, como por exemplo, o de
“aprendizagem significativa”, Discursos que, no geral, visam enfrentar uma concepção
de educação mais “tradicional” e “academicista”.
Assim como nos PCNs, a principal influência da formatação dos COCs é a discussão
feita na obra de Zabala (1998), tanto em relação a discussão de aprendizagem significativa,
feita pelo autor, quanto da tipificação dos conteúdos. Os documentos, por vezes, tentam omitir
essa influência recorrendo a passagens como: “hoje se fala”, “muitos teóricos falam”, “vários
estudiosos defendem”, no entanto, a concepção do modelo educativo é evidente.
Há também a citação de trechos de textos de origens diversas, como por exemplo,
referenciais curriculares nacionais, documentos de orientação a implementação, o que pode
significar o esforço do elaborador em fazer crer em um consenso em torno do que se
apresenta, justificando que este entendimento é presente em diferentes teorias e orientações
legais que circulam no país.
É preciso destacar que a matriz teórica do “construtivismo” e da “aprendizagem
significativa” é que vai fazer aparecer, em várias citações, a ideia de um “modelo de ensino
pautado na resolução de problemas”, ou a emergência dos “projetos” como alternativa de
método para se ensinar os conteúdos.
Os projetos nos COCs são definidos como situações didáticas (metodologia) que se
articulam em função de uma finalidade e de um produto final, que devem ser compartilhados
por professores e alunos. Nos COCs, os projetos são importantes por:
- tomar a criança como protagonista da própria aprendizagem (e também o
professor);
- elaborar conjuntamente com a turma algumas propostas a serem
desenvolvidas;
- experimentar, na prática, a construção coletiva de um empreendimento, o
que tende a fortalecer o ‘espírito de grupo’;
- construir algumas certezas compartilhadas, discutir encaminhamentos e
refletir sobre as incertezas;
- contextualizar as propostas, o que é sempre uma vantagem pedagógica;

66 No capítulo sobre as práticas do EHCAA na disciplina História iniciei a apresentação disso quando
tratei dos agentes que falavam da importância do EHCAA ter significado para os alunos, além da
correlação com a apresentação da relação de ensino-aprendizagem das escolas ser centrada nos alunos.
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- aproximar a ‘versão escolar’ e a ‘versão social’ de práticas e
conhecimentos tomados como conteúdos e planejar situações didáticas que
se assemelham ao que acontece fora da escola;
- responder ao mesmo tempo a objetivos didáticos e os objetivos de
realização do aluno, nem sempre coincidentes;
- trabalhar a favor de dois produtos ao mesmo tempo: o que é previamente
definido por todos como tal e – o mais importante – o aprendizado
decorrente do projeto. (SEE ACRE, 2008, p. 91-92)

Uma das razões apresentadas é a do protagonismo do aluno, a participação e tomada
de decisões partilhadas sobre as atividades a serem desenvolvidas. Por outro lado, se remete
ao trabalho com conteúdos e temas contextualizados a partir da experiência dos alunos, o que
aproximaria a escola e seus objetivos didáticos.
Afinado com os princípios da política educacional do Acre, que concentram a maioria
dos seus esforços nas áreas que são avaliadas nos exames nacionais, os projetos, por exemplo,
não são indicados para áreas como Língua Portuguesa ou Matemática. Isto significaria que os
projetos são indicados para os temas menos importantes, ou aqueles relacionados a ideia de
“temas transversais”.
É importante retomar, brevemente, a discussão feita no capítulo sobre a trajetória da
política quando da definição dos COCs. Naquele momento ficaram claras as diferenças entre
o nível de prescrição que alguns conteúdos dispõem e o caráter genérico e flexível que outros
possuem. Isso indicou que disciplinas, como Língua Portuguesa, tinham, por parte da política,
um texto extremamente rígido e prescritivo sobre o que ensinar, como ensinar e como avaliar
os conteúdos. Em relação aos conteúdos do EHCAA sobraram indicações genéricas e, na sua
maioria, insuficientes na orientação dos agentes quanto a aplicação prática destes.

b) Projeto Minha África Brasileira - MAB
O MAB foi citado pelos agentes, em todas as escolas, como uma ação que marcou a
implementação do EHCAA nos últimos anos. O MAB é uma ação do Programa Poronga67,
que vem a ser uma política de nivelamento e correção das distorções idade-série dos alunos,
desenvolvido pelo Estado nas escolas de ensino fundamental e médio, desde 2002. É um
típico programa de aceleração da aprendizagem, o que se tornou muito comum nas últimas
décadas, em vários estados do país.

67 Poronga é uma luminária usada pelos seringueiros na cabeça para percorrer a Floresta Amazônica nos
caminhos da extração da seringa.
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Tomando o ano de 2015 como referência, apenas a Escola B não possuía uma
Telessala do Poronga. A Escola C possuía uma turma na etapa I. As Escolas A e D, cada
uma, possui uma turma da modalidade etapa II.
A Fundação Roberto Marinho (FRM) foi contratada para implementar a política, que
se dá pela utilização de uma plataforma e metodologia de ensino (Telecurso 2000), e pela
prestação de serviços de gestão, capacitação dos docentes e de supervisão pedagógica do
projeto. A FRM também comercializa os materiais complementares (livros para professores e
alunos) que são adquiridos pela SEE para serem distribuídos.
O programa possui um quadro de professores específico, que são contratados pela
SEE, anualmente, para realizar a sua aplicação. Os professores são “unidocentes”, uma vez
que ministram todas as disciplinas da estrutura curricular, com exceção de Educação Física,
conforme norma do Conselho Profissional da área. A formação continuada, oferecida aos
professores pelo projeto, é feita em três momentos durante o ano letivo, sendo realizadas no
início de cada módulo que trabalha a metodologia do programa.
A “Metodologia Telessala” constitui-se de “atividade integradora, problematização,
teleaula, leitura de imagem, leitura e atividades com o livro, atividade complementar, síntese e
avaliação”. Nesta metodologia, as disciplinas estão organizadas em 360 “teleaulas”, que são
distribuídas em 03 módulos68, com uma carga horária de 932 horas, desenvolvidos em 200
dias letivos.
Uma das atividades deste programa é o MAB, que faz parte do Módulo III e foi
incorporado, em 2009, como um projeto desenvolvido anualmente nas telessalas do projeto,
complementando o trabalho na sala de aula, de forma interdisciplinar, com as disciplinas de
História, Língua Portuguesa, Geografia e Arte.
O MAB foi uma proposta da coordenação estadual do Acre e não faz parte do projeto
original, desenvolvido também em outros estados. Isto pode ser entendido pelo desejo de
oferecer uma forma, para as escolas, que atendesse aos imperativos da Lei 10.639 e
apresentasse como o EHCAA deveria ser concebido, restringindo-se apenas aos projetos.
O projeto apresenta um conjunto de sugestões de atividades e tarefas, feitas no MAB,
sobre como abordar os conteúdos do EHCAA. A forma e os conteúdos propostos pelo projeto
foram influências significativas na formatação da ação do EHCAA, nos projetos

68 Módulo I – Compreende as disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências com duração de 93 dias letivos e
carga horária de 372 horas. Módulo II – Compreende as disciplinas de Matemática, Geografia com duração de
71 dias letivos e carga horária de 284 horas. Módulo III - Compreende as disciplinas de História e Língua
Estrangeira (Inglês) com duração de 50 dias letivos e carga horária de 276 horas. (ACRE, 2015, p. 38-39)

215

interdisciplinaresdas escolas, desde 2009, o que aparece em registros nos blogs na internet e
em documentos arquivados pelas escolas, onde existem fotografias, vídeos e relatos que
mostram as primeiras ações dessas escolas através do MAB.
No ano de 2014, as Escolas A, C e D deixaram de planejar seus próprios projetos e
incorporaram, nas suas programações e em seus relatos, a ação do MAB como de
implementação do EHCAA. Naquele ano, apenas a Escola B mantinha um projeto original,
mesmo que muito influenciado pela concepção proposta pelo MAB.
O cumprimento da Lei 10.639 aparece, na apresentação do projeto do MAB, como
sendo sua principal justificativa, articulada à ideia de realizar reflexões sobre a discriminação
racial, de valorizar a diversidade étnica e de estimular valores e comportamento de respeito,
solidariedade e tolerância. A cartilha orientadora do projeto MAB é toda voltada para a ideia
de destacar a “influência africana” na “cultura afro-brasileira”, o que o projeto entende como
compreensão do “universo cultural afro-brasileiro”. O projeto é dividido em seis eixos
norteadores, que são:
- Contexto Histórico: as marcas africanas na formação da identidade
brasileira;
- A influência cultural dos povos africanos no Brasil e no Acre;
- A presença da culinária africana no cardápio brasileiro;
- As personalidades negras que se destacam no mundo;
- As palavras africanas incorporadas à Língua Portuguesa;
- A religiosidade.
(Projeto Minha África Brasileira, 2009, p.10)

Cada eixo de trabalho tem um curto texto de apresentação e a sugestão de atividades
pedagógicas que dão conta de suas finalidades. Essas atividades sintetizam a forma como os
professores podem trabalhar a temática e dão significativas pistas sobre o que foi executado
pelas escolas em torno do cumprimento da Lei 10.639.
O primeiro eixo, “as marcas africanas na identidade brasileira”, sugere aos professores
a dinâmica de “pesquisa e exposição”, por parte dos alunos, sobre quais seriam os objetos,
que eles têm contato, que os levam a se relacionar com a memória afro-brasileira. Esses
objetos devem ser trazidos pelos alunos, a fim de compor a exposição final das atividades, que
geralmente acontece na culminância dos projetos.
Neste eixo é feita a ressalva sobre a importância da “história oral” e de como os
professores e alunos devem se relacionar com a oralidade, tratando-a como uma marca da
transmissão do acervo vivo de um povo, dos costumes, histórias, lendas, feitos, canções.
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Nesse ponto, “os jogos, brincadeiras, cantigas, contos” são importantes meios de exposição
das “marcas africanas” na formação brasileira.
Outro conjunto de sugestões é sobre o trabalho com mapas, bandeiras de países e a
ideia de um tour pelo continente africano. Vale salientar que estas tarefas fazem uma leitura
turística sobre a “África”, a fim de que os alunos possam relacionar a ideia de “marcas
africanas” na identidade nacional. Nessas sugestões são destacadas as atividades que
evidenciam a pesquisa cartográfica sobre o continente africano. Destaca-se, também, a
pesquisa com as bandeiras dos países africanos, a identificação das capitais dos países, dos
idiomas, da cultural local e dos recursos naturais.
A dupla “cultural local” e “recursos naturais” será uma constante na apresentação dos
países africanos, evidenciando uma leitura muito particular neste artefato discursivo
representado pelo projeto MAB. Este representa a ideia de “viagem”, “expedição”, “tour
virtual” sobre o continente, o que coloca professores e alunos como turistas.
O eixo dois, “a influência cultural dos povos africanos no Brasil e no Acre”, se baseia
em dois “símbolos” para estruturar as atividades propostas, que são a música e o cabelo. As
possibilidades de trabalho com a “memória musical” são, por exemplo, relacionadas a um
“repertório afro-brasileiro” que faz parte da sociedade local, como cantigas, canções de roda e
outros gêneros musicais como o “samba”, que é citado sem maiores indicações do que ser
feito em relação ao tema, apenas o configurando dentro do contexto de músicas produzidas ou
interpretadas por negros. As danças são também indicadas na esteira do trabalho com a
memória musical e são sugeridas, no projeto, atividades como pesquisa e apresentação pelos
alunos de danças “típicas” de afro-brasileiros.
O outro símbolo é o “cabelo” que pode ser trabalhado a partir da reflexão dos
professores de como lidam individualmente com o próprio cabelo, dos padrões desejáveis pela
sociedade, além de como os mesmos veem ou sentem os cabelos dos afro-brasileiros e
africanos. A sugestão da atividade é da brincadeira de “salão de beleza”, para a qual podem
ser convidadas, pela escola, “duas trançadeiras ou mães de alunos” para a feitura de
“trancinhas” nos cabelos dos alunos que desejarem. Uma canção intitulada “respeitem meus
cabelos, brancos” do cantor Chico César reproduz alguns itens sugeridos no debate sobre o
cabelo.
Assim como as atividades com mapas e o tour pela África aparecem sem conexão com
a atividade proposta no eixo um, a “construção de um acervo de mitos e lendas afrobrasileiras” e a “pesquisa e ilustração de provérbios afro-brasileiros ou africanos” compõem o
repertório de atividades do eixo dois, também aparecendo como uma inclusão esporádica.
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O eixo três, “a presença da culinária africana no cardápio brasileiro”, visa “pesquisar e
organizar um livro de receitas de comidas contando a história do alimento, origem, detalhes
da região de onde ele vem, além de destacar alguns vegetais de origem africana, tipo inhame,
quiabo, trigo e pimenta-malagueta”. A imagem destacada no projeto é a do “vatapá”, um prato
que recebeu a influência da cultura africana em sua constituição.
O eixo quatro, as “personalidades negras” que se destacam no mundo, apresenta as
imagens do jogador de futebol Pelé, do Presidente dos EUA Barack Obama, da atriz norteamericana Whoopi Goldberg, com a ressalva de ser trabalhado na ideia de uma perspectiva
“positiva”, o que deve romper com a forma e o hábito de se relacionar os afro-brasileiros
como sinônimos de escravos, por exemplo. O eixo tem como indicação de atividades a
realização de um “levantamento de personalidades negras”, com a indicação de sua biografia,
a partir de suas profissões, trajetórias de vida e realizações.
O eixo cinco, “as palavras africanas incorporadas na Língua Portuguesa”, é destinado
ao trabalho com o léxico e tem como suas principais atividades a da pesquisa de palavras e a
da montagem de um glossário, composto pelos vocábulos mais utilizados que sejam
originários do vocabulário africano, destacando-se as “palavras africanas” que estão
incorporadas na Língua Portuguesa. A atividade leva os alunos, segundo o projeto, a
“descobrir que palavras do repertório afro-brasileiro existem na sua localidade, Estado, cidade
e região”.
O sexto e último eixo, “a religiosidade”, propõe que os professores encorajem seus
alunos a irem conhecer um terreiro. Com a interrogação “ir a comunidade de terreiro, por que
não?” o projeto entende que um terreiro é um lugar de “memória afro-brasileira” e que fazer
um passeio ou uma visita, com o intuito de conhecer esses locais, pode ajudar os alunos a
“desmistificar e desconstruir preconceitos em relação a esses espaços”. Outras atividades
sugeridas são as de entrevistar líderes religiosos afro-brasileiros, compreendidos os das
diferentes religiões, como “padres, freiras, pastores(as), ialorixás, babalorixás”.
As atividades sugerem pesquisas e exposição e reforçam o caráter místico, quando é
sugerida a pesquisa de “divindades afro-brasileiras”, relacionando as suas “lendas e mitos”, o
que remete a suas origens africanas, segundo o projeto. Por fim, sugere-se a comparação
dessas “divindades” aos “deuses gregos, greco-romanos, egípcios”, o que reforça a
comparação entre tradições, costumes e culturas, marca constante do projeto.
As fontes citadas no corpo do projeto são as mais diversificadas possíveis, como as
referências ao projeto A Cor da Cultura, a livros didáticos em circulação no mercado, livros,
programas televisivos, filmes. Um aspecto importante é que essas sugestões, referências,
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modo de trabalho foram muito influentes nas formatações que as escolas deram a essa
dinâmica. Os projetos implementados nas escolas não foram cópias, mas mostraram como,
discursivamente, isso foi influente quando da organização dos temas e da forma de apresentálos. Há um predomínio de atividades que sugerem “pesquisa e exposição”, assim como há as
indicações de envolvimento dos alunos em conteúdos significativos ou que estejam de alguma
forma vinculados as suas experiências sociais.

6.3 O que representa o EHCAA como projetos nas escolas investigadas
As ações relacionadas ao cumprimento da Lei 10.639, nas quatro escolas investigadas,
tiveram, desde o início de suas atividades, os projetos como alternativa de trabalho. Numa
primeira fase de implementação (2007 a 2013) as escolas desenvolveram ações próprias que
foram inspiradas ou mantinham uma linha de abordagem parecida com aquela proposta pelo
MAB.
As atividades relacionadas ao EHCAA como projetos, no ano de 2014, ficaram
reduzidas, em três Escolas (A, C e D), ao projeto MAB, organizado pelos professores do
programa e que contaram com o envolvimento e participação de outros agentes das escolas. A
exceção foi a Escola B que procurou fazer atividades diferentes, por conta do público que
recebe, formado também por alunos do ensino médio, desenvolvendo atividades direcionada a
estes.
O MAB, portanto, é utilizado nos dois momentos, significando inicialmente uma
inspiração para a formatação dos projetos e, em seguida, como a forma para dar alguma
continuidade ao trabalho com os conteúdos da Lei 10.639, principalmente nas escolas que
apresentam mais dificuldades de inserir os conteúdos do EHCAA em sua programação anual.
Os grandes eventos de culminância, que mobilizavam as escolas em torno da
comemoração do Vinte de Novembro, deixaram de existir, sendo mantidas apenas as
exposições dos cartazes, como resultado das pesquisas dos alunos das turmas do Poronga e
dos professores de História das escolas. Isso significou, no ano de 2014, que a articulação
entre “festa” e “exposição”, que foram peças fundamentais nos anos anteriores, foi em parte
desestruturada.
Os projetos do EHCAA não mobilizaram atividades em várias disciplinas ao longo do
ano letivo, são localizados e executados inicialmente pelos professores de História e, mais
recentemente, pelos professores do Poronga. Isso mostra que, mesmo entre os projetos das
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escolas, os relativos ao EHCAA são os que menos importância tem, e isso ficou claro pela
listagem dos outros projetos ou quando são indicadas as prioridades atuais das escolas.
Duas questões podem sintetizar essa discussão e organizam esta parte do capítulo, tais
como: a “folclorização” do EHCAA a que os projetos deram visibilidade; a “implementação
performativa” do EHCAA.

6.3.1 A folclorização da história e cultura afro-brasileira e a imagem de África estereotipada
Os agentes consideram o trabalho com o EHCAA, nos projetos interdisciplinares, “um
trabalho tranquilo de ser feito” (Gestora Escola D) e que pode ser interpretado como os
momentos em que a “questão dos negros ou da negritude” (Professora História Escola C) é
evidenciada.
Penso que ele é visto como “tranquilo” porque todo o preceito pedagógico e curricular,
fincado na discussão sobre a política da Lei 10.639 e das DCNERER em torno do debate
sobre as diversidades e sobre a revisão da participação dos negros na formação social
brasileira, é feita de forma estereotipada e baseado naquilo que chamei anteriormente de
“leitura tradicional” sobre o EHCAA, aquela que recorre ao debate sobre pluralidade cultural
e conteúdos do folclore brasileiro para dar sentido ao ensino de história e cultura afrobrasileira, eu que, por outro lado, reforça uma perspectiva muito trivial e estereotipada sobre a
África.
Com referências diretas ou indiretas na fala dos agentes, o “folclore” foi um tema que
circulou, todo o tempo, quando se relacionava os projetos e o trabalho sobre o EHCAA, em
todos os grupos focais. É como se todas as referências relacionadas à história e cultura
africana ou afro-brasileira tivessem sido incorporadas à formação nacional através, somente,
de rituais caricaturados ou estereotipados.
Apesar das inconsistências e interrupções, os conteúdos do EHCAA são configurados
de uma forma baseada na pluralidade, na tolerância e no folclore. O ensino ou as referências
ao folclore nacional são espalhados ao longo do ano letivo, em diferentes situações, e são
incorporados sempre como citações eventuais, sempre estando na margem do ensino, sendo
trazidas ao centro somente quando preciso.
Os principais temas trabalhados nos projetos falam da identificação das marcas
africanas na formação da identidade brasileira e local, buscando-se ressaltar a influência
cultural que foi incorporada à identidade nacional, a partir das lendas, costumes, culinária e da
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religiosidade. Para os agentes, há uma relação do EHCAA com a defesa dos saberes,
costumes, hábitos, tradições e conhecimentos incorporados ou típicos da cultura local, um
tipo de patrimônio que se espalhou pela literatura oral, cantigas, lendas, heróis, e que diz
respeito a cultura viva, natural, que ganha sentido utilitarista e prático para explicar o que é o
EHCAA.
Os agentes remetem ao que é cristalizado em suas memórias, sem destacar, por
exemplo, a autoria e a origem do que estão tratando, fazendo referências ao que persiste na
história. Pesa sobre o EHCAA, nestes momentos, o mesmo valor dado ao folclore,
simbolizado naquilo que é aparentemente fácil de ser aprendido, já que é da cultura popular e
não acadêmica, ou seja, não possui sistematização.
A crença coletiva sobre os conteúdos do EHCAA reforça um valor que os agentes
operam no senso comum. Tratam como tradição popular o que impôs, aos agentes, um
domínio prático sobre as coisas do EHCAA. Os agentes apresentam o EHCAA como algo que
é “popular”, que está vinculada a forma de pensar o “folclore”, o que, portanto, não necessita
de uma maior conceituação, uma vez que é parte de uma referência cultural idealizada.
Em torno de alguns aspectos da cultura africana na formação do povo brasileiro e com
uma observação particular sobre o negro enquanto elemento étnico formador da sociedade, os
projetos reforçam a ideia de que a “presença negra” ou a “contribuição negra”, ao longo da
história de formação brasileira, é facilmente percebida no currículo escolar quando são
confrontadas com as tradições populares locais (o folclore) que dela teriam nascido ou
recebido inspiração.
O trabalho com a culinária de origem africana, por exemplo, acarretava, nos dias de
exposição dos projetos. que a merenda escolar fosse feita a partir de pratos típicos, com
influência de elementos africanos, como o vatapá, por exemplo, o que aparece como
referência em todas as quatro escolas.
Em todos os projetos foram desenvolvidos grupos ou rodas de conversação entre os
alunos, que reforçam a importância da “história oral”. Neste ponto, os costumes, histórias,
lendas, feitos, canções, os jogos, brincadeiras, cantigas, contos que fazem parte do folclore
nacional foram importantes meios de exposição das “marcas africanas” na formação
brasileira. Os projetos destacam atividades que os alunos devem fazer, como a “construção de
um acervo de mitos e lendas afro-brasileiras”, além da “pesquisa e ilustração de provérbios
afro-brasileiros ou africanos”, que também compõe o repertório de atividades analisados.
Na ideia de “mergulho no Brasil afrodescendente”, por exemplo, que foi tema do
projeto da Escola A, os agentes buscavam indicar a força viva da “cultura africana” no Brasil

221

e o reconhecimento dessas “contribuições” culturais, o que deu o tom das práticas da maioria
dos projetos desenvolvidos nas escolas e ficou, em grande parte das vezes, apenas no plano
folclórico. Neste sentido, a África é vista de forma homogeneizante e ressaltada por uma
perspectiva culturalista, centrada na experiência afrodescendente no Brasil.
Durante os projetos, que foram desenvolvidos até os anos de 2012 e 2013 em todas as
escolas, também foram desenvolvidas oficinas temáticas e estéticas, como as de máscaras
africanas, penteados, indumentárias e de confecção de bonecas negras. A oficina de “bonecas
étnicas” circulou pelas escolas e orientava aos coordenadores pedagógicos como criar bonecas
negras, para que as crianças utilizassem nas escolas outras referências estéticas.
As oficinas de penteado afro foram realizadas com a ideia de formação de “salões de
beleza” nas escolas, lugar no qual eram feitas “trancinhas” nos cabelos dos alunos que assim
desejassem. Essas oficinas de cabelo tinham relação também com a representação de uma
“moda étnica”, comprometida com o enaltecimento estético do negro.
As escolas também acolheram ações como oficinas de jogos matemáticos, como uma
tentativa de demonstrar os aportes de africanos e afrodescendentes à Matemática, como por
exemplo, as Mandalas africanas. Essas ações foram feitas a partir da orientação e
encaminhamento dos militantes do Fórum Permanente pela Implementação da Lei 10.639, o
que demonstra também uma forte influência deste na formatação dos projetos.
Ao tentar reforçar a contribuição civilizadora do negro, os agentes acabam apelando
para os estereótipos e para as representações negativas. As pesquisas que os alunos fazem
buscam constituir referências de material brasileiro e local que demonstrassem influências
africanas, prolongamentos, interdependências.
A familiaridade com o exótico é a forma mais fácil de apresentar a difícil tarefa de
expor sobre algo que se sabe muito pouco, como quando se fala de História da África, ou se
sabe caracterizado, como quando se trata de história e cultura afro-brasileira.
Nas atividades feitas nos projetos foram representadas todo tipo de imagens, que
geralmente são espalhadas nas escolas como resultado das pesquisas dos alunos. Imagens de
tragédias humanas são exemplos de recursos utilizados para sensibilizar os alunos sobre os
problemas que afligem o continente africano. Na análise dos projetos e de seus registros é
clara a preferência dos professores pela imagem ao conteúdo. Como se as fotografias e
recortes suprissem a ausência do conteúdo.
A ideia de “tratamento Benetton” (SANTOMÉ, 2013) que expõe em cartazes as
imagens sobre as diferenças, as injustiças e os problemas sociais, como a AIDS, o racismo e a
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pobreza, despolitizando-os e relendo-os dentro de outro cenário, é uma marca destes projetos,
com a exposição das pesquisas dos alunos na culminância.
As imagens dos cartazes e os vídeos apresentados nos projetos, pelo que pude analisar,
remetem a uma África que não apresenta países pujantes. Ainda que, através do trabalho com
mapas e bandeiras de países, se justifique a ideia de um tour pelo continente africano. Essas
tarefas, que fazem uma leitura turística sobre a “África” para se identificar as capitais,
idiomas, cultural local e recursos naturais. São, no geral, destacadas características naturais ou
paisagísticas a fim de levar os alunos a “conhecerem” o continente africano.
Devo lembrar que o uso de recursos audiovisuais para as aulas é uma das maneiras
encontradas para tratar do que seriam os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e
africana. Geralmente, as atividades reforçam o caráter opinativo dos alunos a respeito do
tema. sem entrar em maiores aprofundamentos teóricos.
As danças, por exemplo, eram articuladas à apresentação de números musicais pelos
alunos, escolhidas as que são consideradas pelos professores “típicas” de afro-brasileiros.
Caracterizam-se, também, pela representação dos trajes ou vestimentas “típicas” de africanos
e afro-brasileiros, que reforçavam a apresentação de populações vistas como incultas,
ignorantes e atrasadas destacando seu lado “pitoresco”.
Esse trabalho é articulado, nos projetos, à ideia de “memória musical” na constituição
de um “repertório afro-brasileiro” que faz parte da sociedade local, como cantigas, canções de
roda e outros gêneros musicais como o “samba”.
A “distorção”, segundo Santomé (op. cit.), é uma das estratégias didáticas mais
imorais, injustas e perigosas que são feitas nas escolas, pois servem para legitimar as
desigualdades sociais e se mostram como uma opção conservadora e discriminadora, o que
caracteriza uma explicação racista.
Quando questionados sobre esse tipo de apresentação estética, que caracteriza boa
parte dos projetos, os agentes não manifestaram uma preocupação ou algum trabalho que
tenha realizado análises mais profundas dos significados das situações nelas representadas.
Suspeito que esse tipo de apresentação pode reforçar o caráter do que é “estranho” ou “alheio”
ao cotidiano desses alunos.
Apresentar uma “realidade alheia” é uma estratégia curricular que Santomé, em seus
estudos sobre currículo e multiculturalismo, já havia destacado. Para o autor:
Nesta opção metodológica, as culturas e os povos são representados
enfatizando seu exotismo, destacando sua distância e, portanto, seus aspectos
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mais chocantes e pitorescos. Eles são tratados como realidades excepcionais
e, portanto, sem a possibilidade de serem comparados com a própria
realidade. Enfatizam-se as diferenças, aquelas características que nos
separam, fazendo-as parecer raras e insólitas, ocultando as semelhanças, os
comportamentos e ideais que nos igualam e marcam o que temos em
comum. (Ibidem, p. 272)

Em alguns casos, as imagens também trouxeram indicativos de um tipo de mudança
discursiva que insere informações “positivas”, decorrentes da sensibilidade dos docentes, às
situações de discriminação e marginalização. Como afirma Santomé (op. cit.), não deixa de
ser uma estratégia racista, porém “adoçada”, por meio da intercalação pontual de informações
positivas.
A ação do MAB, que as escolas vêm desenvolvendo, destaca as trocas culturais e a
influência dos escravos negros na formação brasileira, o que é reforçado pela análise dos
valores, costumes e as mediações que alteraram, em várias dimensões a formação social,
cultural e religiosa do Brasil. Neste ponto, as práticas religiosas e as atividades culturais,
como festas e rituais, se mostram como possibilidades de “mostrar” os escravos como sujeitos
na formação nacional. O MAB também reforça determinados estereótipos, como o de levar os
alunos a conhecerem melhor a cultura afro-brasileira em suas “raízes, mistérios e encantos”, o
que reforça uma concepção de fundo sobre a África, tida como um continente misterioso e
cheio de segredos.
Esses estereótipos são aqueles dos mais difíceis de se contrapor ou contrabalançar,
pois são os que costumam ser perfeitamente compatíveis com o senso comum dos agentes.
Essa forma distorcida de ver o mundo social é fruto da incorporação de diferentes processos
educativos, intencionais ou não, mas que servem de gatilhos para se disparar uma visão de
mundo.
A professora de Língua Portuguesa, da Escola D, afirma que “essa questão da
descendência, essa coisa que tá incorporada na nossa cultura, essas coisas têm que ser uma
coisa livre”. A defesa deste tipo de trabalho é indicada em passagens como essa:
[...] de repente a gente tá falando sobre alguma coisa e aí vem uma
palavrinha ou uma palavra específica de uma comida que a gente sabe que
descende, ali eu faço um comentário, “você sabia que isso descende dos
negros?” (Professora LP, Escola D, Grupo Focal, 2014)

A ideia de trabalho “livre” indica a improvisação e a rapidez do trato de algo que deve
passar e ser citado apenas em referências pontuais, ou seja, deve ser tratado, na maioria das
vezes, sem sistematização e no improviso. No trabalho com os projetos, o que muitas vezes
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acontece é uma folclorização dos grupos culturais, taxados como minoritários, e o
desenvolvimento, face aos mesmos, de atitudes de mera contemplação e tolerância.
Reforçam aquilo a que Santomé (1998, 2008, 2013), em seus estudos sobre currículo,
define como “currículo de turistas” ou “currículo turístico”, o que ajuda a entender o tom de
parte dos trabalhos, realizados por essas escolas, que mesmo com a “melhor das intenções”,
conforme indicou o Gestor da Escola A, ainda assim são superficiais e banalizam a discussão
sobre o EHCAA. Como afirma Santomé, a respeito dessas estratégias turísticas:
[...] tratam as realidades culturais diferentes com uma perspectiva muito
trivial, similar ao modo como a maioria das pessoas faz turismo; analisando
exclusivamente aspectos como sua culinária, seu folclore, suas formas de
vestir, seus rituais festivos, a decoração de suas casas, a paisagem, etc.
(2013, p. 270)

O EHCAA, visto como uma peça do folclore brasileiro nos projetos, demonstra a força
do o currículo “oculto” das escolas, que ensina normas e distinções ideológicas "essenciais"
aos alunos, o que confirma parte dos argumentos apresentados por Santomé (2005) e Apple
(2006), de que um dos principais papéis da escola é exatamente o de transmissão desse
currículo oculto. A escola, até muito recentemente, tinha um currículo muito eficaz em
produzir e fazer circular uma forma de ver o EHCAA, ou seja, consagrou com legitimidade
essa maneira de apresentação e formou, ao mesmo tempo, consumidores desse produto,
dispostos a abordá-los como tais.
Santomé (2013) faz uma metáfora dos conteúdos como “Cavalo de Troia”, para
explicar que alguns conteúdos não seriam aceitos pelos docentes, estudantes ou suas famílias
se esses estivessem conscientes das manipulações, dos erros e dos preconceitos ocultos em
seu interior. Nesta perspectiva, construir um sistema educativo justo, que respeite a
diversidade e seja comprometido com projetos antidiscriminatórios, obriga a revisar o
currículo que manipula a informação e o conhecimento, a fim de impor uma determinada
visão da sociedade.
O senso comum dos agentes, quanto ao folclore e as imagens estereotipadas e sobre a
história e cultura afro-brasileira e africana, foi demonstrado nos limites das respostas deles,
quando as posições de marginalidade e subordinação que os elementos referentes a
contribuição negra tem e que não foram modificadas.
O discurso sobre folclore esteve relacionado ao entendimento, por parte dos agentes,
de que este era um debate feito desde a implementação dos PCNs, mais especificamente
relacionado ao documento “pluralidade cultural”. Essa interpretação foi a que homogeneizou
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esse tipo de leitura assimilacionista, a qual visou incorporar esses elementos culturais numa
narrativa hegemônica que se constrói e reconstrói no cotidiano das escolas.
Acho que isso aponta algumas questões que podem ser sintetizadas. A primeira delas é
a influência do discurso da Pluralidade Cultural e a forma de trabalho, que vem desde os
PCNs e que serve como modo de orientação para a prática pedagógica dos agentes. Essa é
uma leitura orientada pela matriz curricular local, que reforça o entendimento dos PCNs, e
circula pelas orientações dos Técnicos da SEE nas supervisões e formações aos
coordenadores pedagógicos.
O trabalho de Canen (2000) evidencia que, nos discursos contidos no documento
“Pluralidade Cultural”, predomina uma perspectiva de educação multicultural para a
aceitação, uma visão de pluralidade cultural que ignora a dinamicidade e a hibridização de
culturas, com uma não-problematização da identidade nacional, além de que essa educação
multicultural se transforma num mero conhecimento de manifestações culturais e ritos
diversificados.
A ideia de uma identidade nacional reforçada pelo currículo comum recebe um forte
impulso com a adoção dos PCNs no Brasil, na década de 1990. A defesa de um consenso
cultural em torno da identidade brasileira de matriz conservadora não é de se estranhar, num
cenário feito sobretudo pela emergência de movimentos sociais que infundiram novos
significados sociais na política e na cultura, desde a década de 1960, e que desestabilizaram o
debate identitário no mundo. Em uma época de insegurança e fragmentação, proposta
sobretudo pelo multiculturalismo, houve o anseio, por parte do Estado, de garantir uma leitura
estável e que, ao invés de potencializar a fragmentação, buscasse reafirmar para a cultura sua
condição unificadora.
A ideia de uma cultura comum, trazida pelos PCNs através dos mínimos a serem
estudados, é uma forma de política cultural em que a pluralidade cultural brasileira ganhou
uma leitura que, ao invés de afirmar as diferenças, formalizou uma cultura comum, na qual a
diversidade ganhou um sentido comum que, não podendo assumir sua visão monocultural,
apelou a menções, contribuições e incorporações pontuais: uma versão romantizada e
folclorizada da pluralidade.
A defesa da pluralidade cultural traz a marca de uma leitura coletiva que é interativa e
liga os agentes escolares na defesa de um valor nacional, que é o da miscigenação dos povos e
das trocas culturais dai decorrentes. Neste ponto, se mostra uma leitura que aviva o mito da
democracia racial no seu viés culturalista e no que concerne a explicação das diferentes
contribuições dos povos a formação nacional. É um trabalho constante de reatualização do
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passado de formação nacional que tem um forte viés culturalista na forma de ler as diferentes
contribuições dos povos.
A defesa dessas contribuições culturais se parece como uma defesa cívica, como se, ao
se falar de uma identidade ou cultura negra nas escolas e no currículo ocorresse uma violação
do civismo e dos valores patrióticos. É um tipo de discurso de valorização do ethos nacional
que serviu para coibir qualquer manifestação contrária à convivência pacífica dos elementos
que integram a formação cultural brasileira.
“Poxa, nós somos brasileiros, somos assim”, como afirma a professora de História da
Escola C. Isto esteve presente em todos os grupos, variando-se os enfoques sob os quais se
apresentavam essas considerações. Serviu, em geral, para encerrar as perguntas, como se um
dos participantes, e aí não importava os papéis que cada um desempenhara nos grupos,
retomasse a narrativa mestra, a que era responsável por explicar tudo e demonstrar uma leitura
estável sobre as relações étnicas e culturais. Eles reconhecem que há rupturas, que há tensões
em torno do reconhecimento das diferentes contribuições e do reforço de identidades, no
entanto, usam como estratégia o reforço à integração.
A análise e trabalho com as práticas culturais que servem como provas da força de
culturas de origem africana no Brasil não está vinculada a formação de uma identidade negra,
tal como preconizada pelos movimentos negros. Os professores têm clareza que esse
movimento é mais restrito, no sentido de atender ao propósito de valorizar o pertencimento
racial na contemporaneidade, porém fazendo ressalvas específicas a que isso sirva para a
construção e manutenção do projeto nacional.
A miscigenação é uma característica da população ressaltada pelos agentes, em todas
as escolas, como elemento que dificulta a implementação da Lei 10.639. Para os professores
da Escola C, por exemplo, seria “mais difícil porque nós somos mais misturados”. Palavras e
termos como “miscigenação”, “mistura racial”, “miscelânea” foram usadas para substituir a
noção de “raça”, como já tratado no capítulo sobre as relações raciais, como também foi
utilizada pelo aspecto cultural.
A interpretação dos agentes reaviva a leitura da “miscigenação positiva”, de que a
exaltação da pluralidade seria a melhor saída. Pelas considerações dos agentes é mais fácil
tratar com uma explicação hegemônica, como a da miscigenação e da pluralidade cultural,
que aparentemente é apolítica e neutra, deixando invisível a posição ideológica que defende,
do que se permitir ir a fundo em estratégias sujeitas a escrutínio.
Uma discussão “de passagem”, como sugerem os agentes, mostra que a abordagem
feita quanto ao “folclore” é tópica e baseada em recursos anedóticos. Esses elementos
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serviram como partes do processo autenticador de elementos africanos, que permanecem no
Brasil e que foram modificados, ampliados, assimilados, mas ainda são identificáveis. Essa
ação autenticadora buscava reforçar, discursivamente, as marcas da hibridização, para assim
justificar o sentido nacional da defesa do comum a todos, ao que é unificado. Trata-se de um
tipo de proposta multicultural “vista”, porém, sem prestar atenção ao que se está dizendo,
como afirma Santomé (2008).
Não quero com isso afirmar que nada mudou nessas escolas, ao insistirem na ideia
basilar da construção democrática dos símbolos nacionais a partir da miscigenação cultural.
Pelo contrário, eles aderem ao discurso contra o racismo, mostram em aulas específicas a
necessidade de se valorizar a identidade negra, mas insistem na valorização da sociabilidade
inscrita em suas formações.
Esse recurso mostra que a leitura das relações raciais e suas trocas culturais mantêm o
princípio de classificação hierárquica entre elas, demonstrando que eles convivem bem com
as desigualdades raciais e apostam, sobretudo, na assimilação cultural, o que faz a
convivência racial ser lida pelo aspecto cultural e fique cada vez mais empenhada na defesa
do valor nacional desse movimento.
Esse movimento tem relação direta com a forma de pensar a democracia racial como
mito. Anteriormente tratei, no capítulo sobre relações raciais, que este “mito” foi usado para
justificar que o racismo nessas escolas é diferente ou que praticamente não existe. Neste caso
temos a defesa do que é incluído, do que é tomado como nacional em seus símbolos e em seu
folclore e na sua cultura, demonstrando uma forma de se compreender a sociedade local.
A mestiçagem cultural é a que vai reconhecer a verdadeira nacionalidade e tem relação
com o que os professores entendem como resgate de tradições, mas que, na maior parte das
vezes, serviu como a invenção de uma narrativa, selecionando e recriando costumes e festas,
assim como certo tipo de história (SCHWARCZ, 2012, p. 48).
Os agentes defendem uma ideologia assimilacionista nos traços culturais que indica o
progressivo abandono das marcas da herança cultural negra em proveito e em defesa de uma
cultura nacional. Isso demonstra que pouco se falou de cultura africana, por exemplo, e de
fato o encenado pelos professores diz respeito somente a traços da cultura afro-brasileira.
Não seria, portanto, estranho, supor que os professores, ao falarem sobre esses
aspectos da cultura afro-brasileira incorporada como elementos nacionais, o fazem de acordo
com a forma que aprenderam, como isso se tornou a sua forma de ver o mundo social, como
isso se tornou um habitus, uma síntese de formação social incorporada como senso prático.
Ou como aquilo que Bourdieu diz sobre “a relação de pertença e de posse na qual o corpo

228

apropriado pela história se apropria, de maneira absoluta e imediata, das coisas habitadas por
essa história” (2013, p.83).
De uma “estrutura estruturada” o habitus pode se tornar uma “estrutura estruturante” e
é assim que, funcionando como princípios geradores e organizadores de práticas e de
representações, pode ser objetivamente adaptado ao seu objetivo, sem supor a intenção
consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los.
Isso quer dizer que, uma prática escolar orientada por esse tipo de leitura do EHCAA
continua extremamente eficiente do ponto de vista simbólico, pois são coletivamente
orquestradas sem serem o produto da ação organizadora de um maestro. Elas não precisaram
de regras nem da obediência a uma teoria pedagógica para serem objetivamente “reguladas” e
“regulares” (BOURDIEU, 2013a).
Um dos usos das escolas para propósitos hegemônicos é o de consenso em torno de
uma projeção nacional. O ensino de valores culturais supostamente “compartilhados por
todos”. A noção do que é pré-dado, do que está no senso comum, garante a uma leitura como
essa que os conhecimentos sejam considerados neutros e basicamente imutáveis, porque todos
continuam a existir por “consenso”. A defesa de uma tradição nacional, de uma cultura
nacional demonstra uma preocupação desses professores com o que pode está se perdendo nas
escolas. Os temas do EHCAA trazem uma linguagem e ação que fere o que está cristalizado,
o que é melhor conservado em defesa de uma memória coletiva que deve ser preservada nas
instituições educacionais.
A leitura, com base na folclorização e miscigenação, é uma adaptação que os
professores fazem da Lei 10.639, combinado a discussão da Pluralidade Cultural dos PCNs.
Isto mostra que o currículo é vivo e produto de intensas negociações e conflitos, de tentativas
de (re)construção do controle hegemônico. Não é uma fórmula simples se dizer que se está
atendendo aos ditames da Lei 10.639, uma vez que os professores/as têm uma longa história
de mediar e transformar o material dos textos, quando os empregam na sala de aula. A escola
não é um todo homogêneo que reproduz de forma automática, ela é um espaço de disputa que,
pela própria lógica de seu funcionamento, modifica o conteúdo e o espírito da cultura que
transmite.

6.3.2 A implementação performativa da Lei 10.639.
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Desde o início dos trabalhos com os projetos, a “exposição” de ações de pesquisa,
artes, danças, culinária foi uma maneira encontrada pelas escolas para o cumprimento da Lei
10.639. Esse foi um tipo de tradução da política atento a produção de um espetáculo de
visibilidade, o que significou um tipo de implementação que precisa mostrar algo, aquela que
deve ser vista, a que compõe o relatório ou, simplesmente, aquela a que deveria responder à
indagação do que as escolas fazem quando provocadas a respeito desta Lei.
A ideia de “Feira” escolar na culminância do projeto está diretamente relacionada a
ideia de “tornar público” o que deve ser aprendido, presente nos COCs. Segundo os
documentos curriculares, isto significa para os alunos a apresentação dos saberes aprendidos
que são apresentados como “objetos concretos” e costumam produzir um “efeito mais
mobilizador nas crianças”.
O EHCAA, além de uma mercadoria de baixo valor no mercado escolar, neste caso é
um tipo de capital transformado em imagem, através das fotografias, dos cartazes, das
vestimentas, das danças e da culinária exposta. Significa a primazia das imagens sobre os
conceitos que deveriam ser tratados e também a aceitação de que esse tema é uma mercadoria
a ser exposta.
O calendário reforça a comemoração da data do vinte de Novembro, fazendo com que
diversas atividades sejam orientadas para este tipo de cumprimento da Lei 10.639. A
sequência sobre transformações no mundo do trabalho. Por exemplo, a que a Escola B
desenvolveu, durante o mês de Outubro de 2014, serviria como preparativo para as atividades
da consciência negra, que estariam em destaque no mês seguinte, através do “projeto” de que
a disciplina é responsável.
Na Escola B isso foi muito mais evidenciado, mas não faltaram nas outras escolas (A,
C, D) referências de que o EHCAA era organizado de acordo com as datas mais
significativas, tal como Maio, por conta da abolição da escravatura, Agosto, por conta da
semana do folclore, ou Novembro, pela semana/dia da consciência negra, o que garante a
ideia de visibilidade a temática.
O calendário da visibilidade é crucial na performance de implementação do tema, pois
reforça um conjunto de coisas e acaba se transformando num aspecto crucial da organização
pedagógica. Isso teve sua força mobilizadora, que levou, para dentro da escola, discussões que
não faziam parte de seu cotidiano, no entanto, pela ausência de força política, o tema acabou
se tornando um tipo de intervenção curricular que favorece a “desconexão” das ações, com o
reforço de atividades direcionadas ao “dia de”, como assinala Santomé (2013) nos seus
estudos sobre o currículo.
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As ações de EHCAA nos projetos foram marcadas como espetáculos69 que foram
encenados, o que acabou dando visibilidade a um modus operandi das escolas, que apostou
num tipo de apresentação dos resultados em “culminâncias” performáticas, com festas e
danças, por exemplo.
O trabalho com um tipo de resultado “mensurável” levou os agentes a ações nos
projetos, que produziram dados visuais e que serviram como ilustrações do trabalho
desenvolvido na escola. Foi uma maneira mais palatável de representar o cumprimento da
política da Lei 10.639, além de ser a forma encontrada no início dos trabalhos para chamar a
atenção dos docentes ao que devia ser feito.
Além dos projetos, as escolas produzem um conjunto de artefatos visuais que se
inserem numa “poética de fabricação” quando estas se tornam muito mais atentas e
conscientes da "necessidade" de organizar, cuidadosamente, as formas através das quais se
"apresentam" a sociedade. São um tipo de “fabricações representacionais” que, segundo Ball
(2010), demonstra mais preocupação com a gestão da impressão e a promoção de uma
imagem.
Os projetos que trabalham com conteúdos do EHCAA significam um tipo de
implementação performativa da Lei 10.639, ou algo parecido aquilo a que Ball (Idem) se
refere como uma “implementação plástica”, uma implementação que serve apenas para
constar nos documentos escolares como uma ação, na maioria das vezes feita sem
profundidade, algo como uma representação institucional ou um tipo de “artefato
representacional”.
O “plástico” é o que desiste de ser autêntico, para Ball (Ibidem), e é aquilo feito
quando não se tem mais empenho para produzir algo próprio. Isto ocorre quando a
autenticidade perde para o desempenho, fazendo com que, aquilo que é superficial, a imagem,
o signo, o símbolo, sobreponha-se ao que realmente conta e dveria ser implementado. Assim,
há o abandono da afirmação da autenticidade e o investimento em plasticidade, o que
significa, para o autor, invariavelmente, atos de fabricação que se tornam algo para serem
mantidos e vividos nas escolas.
Trago um entendimento do autor que ajuda a compreender essa dinâmica:

69 Debord (1997) defende que a sociedade é fundamentalmente “espetaculoísta”, já que tem no espetáculo a sua
principal produção atual. De acordo com sua posição, o mundo real se transforma em uma seleção de imagens, o
que significa o deslocamento da realização humana do “ter” para o “parecer”, ou a tendência a “fazer ver”,
fazendo com que a visão se torne o sentido mais privilegiado da pessoa humana.
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Cada vez mais, as instituições do setor público têm sido exigidas a construir
uma variedade de descrições textuais de si mesmas sob a forma de planos de
desenvolvimento, documentos de estratégia, conjunto de objetivos (assim
como os indivíduos). O simbolismo é aqui tão importante quanto a
substância, pelo menos em dois sentidos. Primeiro, tais textos simbolizam e
representam o consenso incorporado da instituição, e é claro que esses
exercícios de extrapolação institucional podem também funcionar como um
meio de fabricar o consenso, focalizando atividades em torno de um
conjunto de prioridades acordadas. Segundo, esses textos fornecem o padrão
do esforço compartilhado que desloca ou subsume diferenças, desacordos e
divergências de valor. É claro que eles são também uma versão da instituição
construída para a apreciação do público externo. Tais descrições podem
desdobrar táticas discursivas para transmitir ordem e coerência, consenso e
dinamismo, compreensibilidade e autoavaliação crítica, ou, para outros
públicos, um personalismo sintético, uma instituição que se importa. Dessa
maneira, os escritos estabelecem a organização. (Ibidem, p. 48)

Neste sentido, os projetos são apenas um documento a ser apresentado, como algo que
a escola fez em sua trajetória de atendimento de pautas e demandas de políticas, como a Lei
10.639, por exemplo. É uma parte de sua responsabilidade dar uma reposta a Lei 10.639,
afirmar que está fazendo algo, para se mostrar como instituição cuidadosa e responsável com
essa pauta.
Assim, o potencial dos projetos ou de um currículo integrado é descafeinado, como
entende Santomé (1998), e é diluído pelos ditames de outras exigências. Os projetos se
transformam apenas em slogans, como defende o autor.
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CONCLUSÃO
As ações do EHCAA que analisei ilustraram as características do “campo” escolar e,
de princípio, mostram que este tema se construiu, nas escolas analisadas, incorporando,
sedimentando e justapondo discursos diferentes. Defendo que a recepção da política da Lei
10.639, nessas escolas, realiza-se em muitos momentos, em vários espaços, de formas
diversas, em muitas combinações e interações com outras políticas e suas práticas.
Neste trabalho me dispus a analisar como a política da Lei 10.639 era praticada em
quatro escolas de educação básica do Município de Rio Branco, no Acre. Além deste, outros
três objetivos moveram meu interesse ao longo dessa pesquisa. O primeiro era analisar como
as relações étnico-raciais influenciam as dinâmicas pedagógicas e curriculares das/nas escolas
acrianas em torno do EHCAA. O segundo era identificar e analisar quais outras políticas que
circulam pelas escolas tem impacto nas ações desenvolvidas de EHCAA. O terceiro foi
analisar as formas e estratégias curriculares postas em ação nessas escolas pelos conteúdos do
EHCAA.
A ação desses conteúdos, a partir da Lei 10.639 nessas quatro escolas, tem sido objeto
de diferentes traduções e interpretações por parte dos agentes, tais como: A ideia de um
trabalho transversal baseado no discurso da “pluralidade cultural”; o estudo de história afrobrasileira, formado pelas experiências e contribuições dos negros na formação nacional; o
combate ao racismo e o trabalho com a educação das relações étnico-raciais e o trabalho com
projetos. Esses quatro aspectos circulam pelas quatro escolas, o que me levou a considerar as
seguintes teses para este trabalho.
Primeira Tese: A forma de ver o mundo social e de se posicionar frente as relações
étnico-raciais foi fundamental na importância que os agentes dão a política da Lei 10.639.
Inicialmente, os agentes buscaram demonstrar que as ações do EHCAA dizem respeito a um
trabalho sistemático de resposta a situações de preconceito e discriminação, vivenciadas por
eles em sala de aula. Tomam como entendimento que o EHCAA tem o objetivo de reeducar
as relações étnico-raciais, mostrando que o racismo é encarado como conteúdo escolar, o foi
contraditado pelos limites encontrados nos planejamentos e em suas próprias falas.
As relações raciais ocuparam uma parte das considerações dos agentes quanto ao
contexto em que as escolas estão situadas, como demonstrei no capítulo quatro. Esses agentes
demonstraram uma enorme dificuldade em reconhecer as diferenças, o preconceito, as
diversidades de modo geral e por isso inviabilizam boa parte da discussão sobre o EHCAA
em suas escolas.
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O desejo do gestor da Escola C, expresso em: “não quero uma escola que tenha
negros, índios ou outros em destaque”, pode explicar a força da escola como uma instituição
fundamental na negação da discussão sobre o racismo. Mesmo com os relatos dos agentes
sobre os problemas nas relações raciais, pareceu existir um acordo tácito para não se falar
sobre racismo e discriminação entre os agentes escolares.
Essas estratégias a que os grupos recorreram, evidentemente, não são fruto de um
trabalho lógico e de uma reflexão aprofundada sobre as questões envolvendo as relações
raciais. Pelo contrário, elas são produzidas por conta de inúmeras disposições adquiridas e
incorporadas que, historicamente, produzem as respostas apropriadas as necessidades. Tais
esquemas de classificação são a expressão de um habitus. E o que esses agentes fazem é
tentar posicionar o debate sobre o racismo a partir do imaginário formado.
O peso das relações raciais na formação do modo de ver e nos posicionamentos dos
participantes deixa claro o quanto a desqualificação da discussão sobre raça e racismo
dificulta a ação da Lei 10.639. Isso se transformou, por exemplo, em estratégias didáticas que
privilegiaram o ensino de “valores” como a tolerância, o respeito à pluralidade cultural e de
“atitudes” não-racistas, que se baseiam na defesa da igualdade entre as raças, na defesa de que
somos um país que não aceita, desde sua formação, manifestações de preconceito, ou na
defesa de que no Estado do Acre, como em qualquer outra comunidade brasileira, não existe
uma “separação de cor” que suscite na população sentimentos profundos e violentos.
A incorporação dos princípios ideológicos da democracia racial, feita pelos agentes,
por mais que não seja intencional ou consciente, resultou na consolidação de uma visão
positiva das relações raciais em suas escolas, e em uma suposta ausência de racismo,
reforçando uma imagem particular do país, sobremaneira ressaltada em estados como o Acre,
com forte mestiçagem. Ao mesmo tempo em que a mestiçagem é vista como o melhor traço
explicativo da singularidade brasileira e como traço valorativo de uma identidade nacional,
ela dá o tom de um racismo à brasileira que se sustenta na integração nacional e na
sustentação de uma forte democracia brasileira. O peso das relações raciais na formação do
imaginário dos agentes foi, sem dúvida, a principal questão que aproxima este estudo da
realidade de outros estados.
Um aspecto importante da ausência de preocupações desses agentes foi a socialização
da criança negra ou de seu desempenho escolar. Os agentes pouco fizeram uso da fala para
tratar dos alunos negros vítimas dos eventos discriminatórios. Em nenhum momento se
questionou que a maioria das crianças que essas escolas recebem são negras e que são pobres,
mas prevalece, nessas escolas, a crença de que através do bom desempenho escolar a escola
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resolverá todos os males sociais do indivíduo, do grupo, ou seja, a crença de que a escola é
fator decisivo na melhoria das condições sociais dos indivíduos goza de grande prestígio
como peça ideológica e instrumental do projeto de ascensão social.
Em nenhum momento as desigualdades raciais brasileiras estiveram no centro do
debate para justificar quaisquer que fossem os comportamentos, como não apareceu a luta por
cidadania empreendida pelas militâncias negras etc. As desigualdades raciais e sua
reprodução não foram objeto de problematização. Neste ponto é apenas uma coincidência a
relação entre “cor” e pobreza na formação do alunado dessas escolas. Não se questionou o
papel constituinte da “cor” e a relação com a pobreza.
Segunda Tese: Diferentes contextos e políticas interferem diretamente nas opções
curriculares tomadas pelos agentes. O capítulo sobre o contexto em que as escolas estão
situadas (capítulo três) evidenciou que o EHCAA recebe a influência de diferentes contextos
e, entre eles, recebe a influência do local do estabelecimento e do público que frequenta a
escola, o que estabelece uma forma de ver o mundo social e de situar a escola. As ações
relativas ao “comportamento” e a formação do “bom” aluno e da “boa” escola, foram ações
com bem mais destaque na fala dos agentes. A recuperação e o estabelecimento de uma
imagem “positiva” das escolas mostra que elas têm prioridades que passam distantes das
preocupações com certas políticas, como a da Lei 10.639, por exemplo, o que evidencia que
algumas políticas têm mais urgência do que outras.
Essas práticas e discursos esculpem os caminhos pelos quais as escolas selecionam,
interpretam e traduzem aspectos específicos de iniciativas de política. Neste ponto, quaisquer
ações que possam parecer como “desnecessárias”, como o EHCAA, à formação de um ideal
para o ensino nas escolas serão adequadas às particularidades locais, ou seja, transformadas
em projetos ou ações pontuais que não alterem o curso da escolarização formal.
Na fala dos docentes estiveram presentes as preocupações com as localidades e bairros
em que as escolas estão inseridas, o futuro e as expectativas das crianças e adolescentes. As
considerações sobre o “aluno ideal” (também chamado de “bom” aluno, ou aluno “normal”)
mostraram o universo dos julgamentos a que estão suscetíveis os alunos. Somente esses
elementos foram destacados com frequência. Vale ressaltar que este foi um comportamento de
todos os professores, tanto os efetivos quanto os temporários, com muita ou pouca
experiência de sala de aula, o que mostra a força dessa visão de mundo nas definições e
considerações sobre os alunos.
Estiveram presentes, com bem mais destaque, na fala dos gestores as preocupações
com a atração dos pais e alunos, com o perfil de bom aluno, com os resultados das escolas
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condicionados por esses bons alunos, com o rigor e as normas de bom comportamento, com a
recuperação da credibilidade das escolas e com o estabelecimento da imagem de uma escola
organizada e de qualidade. Entre eles, também ficaram evidentes outros aspectos do histórico
dessas escolas que serviram de pano de fundo para suas narrativas.
Um ponto que chamou atenção é a influência que a “performatividade” requer das
instituições do setor público e de seus agentes, como na atenção às mudanças simbólicas que
ela encoraja nas instituições, fazendo-as se preocuparem cada vez mais com seu “estilo”, sua
“imagem”, sua “semiótica”, com a maneira como apresentam as coisas, ou seja, com a
“fabricação de uma representação” mais do que com as coisas que as fazem funcionar (BALL,
2004; 2010).
A “lógica” ou a “episteme” de mercado (BALL, 1998) que os agentes demonstraram
pode sugerir que as escolas estão muito mais preocupadas em selecionar seus “clientes”. E se
isso ainda não foi possível formalmente, é no âmbito informal que os agentes falavam da
expectativa e do desejo por um “bom aluno” e dos que eles esperam em suas escolas, além de
demonstrarem enorme preocupação com aqueles alunos que ameaçam a reputação ou a
performance da escola. Desse modo, os agentes esperam ser mais capazes de controlar suas
posições frente as avaliações externas.
Minha suposição era de que local, imagem, público e “senso” de competitividade
impõem ao currículo escolar formas e conteúdos que se transformavam em prioridades
educativas, que nem sempre se correlacionavam apenas aos exames externos mas que criavam
uma narrativa de “respeito, ordem e confiança” que ajudara na recuperação da imagem dessas
escolas e no estabelecimento de um novo ethos, e, por consequência, de um currículo mais
acadêmico.
Neste sentido, o privilégio de disciplinas e conteúdos “mais” acadêmicos,
considerados de excepcional importância, instrumentais, identificáveis, com uma estrutura
estável e que favoreçam um ensino competitivo, trabalham a favor da defesa de “um currículo
de alto status” que não permite espaço para ações democratizantes do currículo, tal como o
EHCAA.
Neste aspecto, ao EHCAA, nessas escolas, sobra o espaço permitido pelos conteúdos
considerados prioritários, os que têm importância para o mercado. São privilegiados os
conteúdos que servirão aos alunos no que se entende como formação mínima de competência.
Além de que, o tempo das atividades escolares é dedicado a ações que compensem o
investimento escolar. São esses que determinam o perfil de escola e do currículo.
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No capítulo sobre o contexto de formação profissional (capítulo cinco), apresentei
como a formação específica de como trabalhar os conteúdos do EHCAA passou por dois
momentos, nesses últimos anos, e quais os possíveis impactos disso na prática das escolas.
Mesmo que a formação não tenha sido feita diretamente aos professores, ficou evidente na
análise das práticas do EHCAA que os discursos e as indicações feitas nelas atuaram
significativamente na formatação das ações nas escolas.
As formações aplicadas aos coordenadores pedagógicos e de ensino das escolas
públicas, relativas ao EHCAA, tiveram seus primeiros passos dados com os seminários,
oficinas e palestras feitas pelos membros ou convidados nas programações do Fórum
Permanente de Educação Étnico-Racial. Esse primeiro momento, entre os anos de 2009 a
2013, é marcado sobretudo pela ação militante de seus membros, o que, se não foi o
responsável pela introdução da temática nas escolas, pode ser considerada a ação que
potencializou um maior número de atividades em diversas escolas que, a despeito da falta de
incentivo e apoio da SEE, incorporavam em aulas ou nos projetos interdisciplinares as ações
do EHCAA.
Uma das contribuições deste capítulo foi demonstrar como os agentes escolares estão
presos num tipo de cultura profissional que deve obediência a regras geradas de forma
exógena, o que faz seu profissionalismo ser medido por uma forma de desempenho em que a
prática da sala de aula é cada vez mais “remodelada” para responder às novas demandas
externas.
A busca de soluções técnicas marca a fase de um novo gerenciamento da prática
pedagógica e, neste caso, o EHCAA, analisado através de uma oficina de formação e de uma
sequência didática sobre a produção de um artigo de opinião acerca do racismo no futebol, se
depara com um tipo de regime em que se mede toda a ação pedagógica. A redução do
EHCAA às habilidades propostas pela lógica da SEE mostra um tipo de encenação da política
comprometida com a lógica externa à escola. Os discursos dos agentes, ao invés de afirmar a
autonomia docente apontam um caminho dirigido pela rotina imposta pela administração da
SEE, com planejamentos altamente dirigidos, o que deixa esses agentes dependentes de
imperativos determinados pela administração.
Para Ball et al. (2012), essa lógica de que os professores procuram “receitas ou pelo
menos uma lista de sugestões, táticas práticas para o cumprimento de politicas”, é entendível
no cenário atual de sobrecarga de trabalho e de iniciativas a que os professores têm de dar
conta, principalmente quando essas são relacionadas a uma constante reforma e chamada para
melhora de seus desempenhos.
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As ações do EHCAA, desenvolvidas nessas quatro escolas, esbarram nos limites
impostos pela política educativa do Acre. Esse discurso educativo, baseado num tipo de
racionalidade que impregnou as escolas da busca por uma eficiência técnica, fez da
incorporação de determinadas matrizes o mecanismo de conversão de algumas escolas a essa
realidade. É quando a “forma” prevalece sobre a “função” e mostra que os conteúdos e a sua
forma avaliada nos testes superam a função do educar, em sentido amplo.
O EHCAA, além de ser uma ação secundária frente as preocupações das escolas, perde
muito com a introdução deste espírito de “gestão científica” que alterou significativamente o
conteúdo da prática educativa e o modo de organização e de controle do trabalho do
professor.
Ball alerta que os professores, forçados a serem orientados pelos padrões de
desempenho, competitividade e comparação, tornam-se profissionais “frios” e “calculistas”,
aqueles que representam o texto, os que respondem às exigências externas munidos de
“métodos formalistas”. Ball aponta que o profissionalismo desses professores é inerente a
vontade e a capacidade de se adaptar às necessidades e vicissitudes da política (BALL, 2012).
Terceira Tese: os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana tem uma
posição inferior na hierarquia de práticas curriculares, por não acrescentar nada à lógica das
avaliações e aferições que tomou as escolas, e por não ter características simbólicas
importantes na hierarquia dos conhecimentos escolares/acadêmicos.
Ao chegar ao final do trabalho, pode-se afirmar que essa pressão externa, evidenciada
pela busca de melhores resultados nas avaliações nacionais, esteve presente em todos os
capítulos produzidos. Relacionada à imagem e a busca de um novo público, como salientado
no capítulo sobre o contexto em que as escolas estão situadas.
No âmbito da formação profissional, a pressão externa condicionou os conteúdos do
EHCAA a serem encaixados na formação proposta e executada pela SEE, como visto
anteriormente. A iniciativa, proposta com a apresentação de sequências didáticas, para os
agentes têm implicações no EHCAA e na prática docente. Primeiro, demonstra qual o limite
imposto pelo Estado na discussão dos conteúdos do EHCAA, pois são as Técnicas da SEE
que vão dizer quando e como deve ser feito o trabalho. Segundo, o debate sobre o EHCAA é
despolitizado, porque serve a um pacote que visa reformar os professores e atua num campo
onde tecnologias políticas, como a performatividade e o gerenciamento da prática, são
extremamente eficientes, e onde a métrica, pela qual são medidos os professores, é
estabelecida por padrões externos a escola.
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No âmbito das práticas desenvolvidas na disciplina de História, as práticas do EHCAA
sucumbem a um formato que privilegia as competências e habilidades avaliadas nos exames
nacionais. O ensino tem sido mecanizado e assume uma perspectiva técnica nas escolas
públicas de Rio Branco, o que coloca o EHCAA como algo sem importância e passível de ser
tratado de forma folclorizada.
Os agentes se movem em um terreno de cobrança e escolhem, para responder a essa
pressão, políticas e ações que permitam a eles trabalharem respondendo ambos interesses.
Ball (2004, p. 1116) discute a inserção do “habitus da produção privada”, no que ele indica
como a criação de uma "moralidade utilitária" das práticas educativas. Afirma o autor que isso
é

uma

consequência

dos

efeitos

"mercantilizadores"

da

performatividade

e

da

responsabilidade (accountability). Ainda para o autor, a performatividade permite que o
Estado e sua tecnologia de controle e avaliação se insira profundamente nas culturas, práticas
e subjetividades das instituições do setor público e de seus trabalhadores, sem parecer fazê-lo.
Neste trabalho, os discursos de responsabilidade (accountability) e melhoria dos
resultados, da qualidade e da eficiência do processo educacional, circundam e acompanham as
objetivações que os agentes escolares fazem das práticas curriculares e, consequentemente, do
EHCAA. As práticas curriculares, discutidas pelos agentes em vários momentos nos grupos
focais, foram reelaboradas e reduzidas para seguir regras geradas de modo exógeno e de modo
a atingir metas por estas regras, o que levou a um enfraquecimento de quaisquer outras
medidas que não caminhem na mesma direção.
Os agentes são pressionados ou movidos por resultados satisfatórios nas avaliações,
logo, boa parte de sua concentração estar em fazer o que é necessário, o que se exige deles. É
o professor que pode maximizar sua performance, para os quais a excelência nos resultados é
o motor propulsor de sua prática (BALL et al., 2012).
O contexto de reformas, desencadeado no Acre nos últimos anos, tem sido
significativo na formação de um imperativo de mudanças nas práticas dos professores. Este
contexto posiciona a importância dos conteúdos, prescreve aos professores o que fazer e como
fazer, além de conferir um espaço e lugar de menor importância para o ensino de história e
cultura afro-brasileira e africana no currículo das escolas públicas locais.
O que isso mostra é que a existência de políticas de avaliação externas, baseadas em
padrões curriculares, como vimos, leva a uma obsessão com o ensino de temas que estejam
presentes nos testes e quase nada além disso, o que acaba se firmando como um obstáculo a
uma educação antidiscriminatória (SANTOMÉ, 2013).
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As sequências planejadas de História demonstram uma parte do trabalho das escolas
em relação ao EHCAA, e mostram o empenho dos agentes em fazer algo, por mais que isto,
às vezes, mostre ausência de sistematização, e que os professores resolvam isso de maneira
pessoal, a partir das leituras que eles fazem sobre o EHCAA.
No que chamei de “leitura contemporânea” do EHCAA estão conectadas as fortes
demandas que a escola recebe, quando o tema é relacionado a ideia de atualização das práticas
escolares, contextualização, modernização das práticas. Tal leitura se expressa também no
empenho dos professores em atender a esse tipo de recomendação que, na maioria das vezes,
se estabelece por conta das pressões diretas ou indiretas dos sistemas de avaliação e dos
índices de acompanhamento da escola.
A apreensão em torno da pluralidade cultural e da importância dos negros na formação
social brasileira é a marca da “leitura tradicional” do EHCAA. Esta tem relação com o fato
dos professores afirmarem, em alguns momentos, que não precisava se instituir a Lei 10.639 e
usarem argumentos tais como o de que este era “um trabalho que a escola já fazia”. Isso
mostra força explicativa para justificar a ideia sobre a História da África e dos AfroBrasileiros, que mantém seu formato e concepção independentemente da política da Lei
10.639.
A forma como se concebe e ordena o conhecimento, a forma como se valida as
avaliações, além da ponderação que os docentes fazem dos diferentes componentes que
afetam a prática escolar, dizem muito sobre a interpretação do EHCAA nessas quatro escolas.
Estes foram alguns dos aspectos que sobressaíram e que demonstraram que os professores não
discutem as dimensões epistemológicas de suas escolhas curriculares e dos métodos
empregados. A partir da análise das tarefas escolares previstas nos planejamentos das
sequências didáticas percebe-se como é organizado o conteúdo na prática. Essas atividades
compreendem o significado do currículo na ação, pois estruturam a forma como se
desenvolve o cotidiano escolar.
Em geral os conteúdos do EHCAA são secundários nas aulas, são expostos de forma
introdutória ou acessória nos debates. Para servir como apoio são utilizadas imagens, vídeos e
textos pontuais, que são postos de maneira secundária e servem apenas para situar alguns
debates. Os conteúdos não são avaliados em tarefas formais e, em geral, não “valem ponto”
para as avaliações, o que indica a reduzida importância atribuída a esses conhecimentos.
O que tem acontecido nessas escolas é um movimento híbrido, que incorpora
diferentes leituras multiculturais, que toca numa questão fundante do ponto de vista
epistemológico, que é o que conta como conhecimento oficial. Mais ainda, circunscreve o
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EHCAA à ideia de um “tema transversal” e não como uma possibilidade de revisão
epistemológica do currículo. Isso indica que o modelo disciplinar, tal como proposto, se
mantém intacto e que temas transversais são capsulados em diferentes aulas e unidades, se
articulando discursivamente em projetos comuns.
Este é um tipo de ação que não altera o modelo proposto para a educação local, que se
baseia numa forma mais clássica de organização do conteúdo, o modelo linear disciplinar. A
mudança que se percebe é a incorporação aditiva aos programas disciplinares de tópicos do
EHCAA, que não são reestruturantes. A interpretação feita pelos docentes sobre o EHCAA,
visto como acréscimo, reforça a permanência de concepções ou visões da realidade que
naturalizam situações de privilégio e poder dos grupos sociais hegemônicos nesse momento
social-histórico.
De forma aparentemente contraditória, frente ao controle estabelecido sob o
planejamento dos docentes, no caso do EHCAA os agentes parecem se sentir mais livres, com
mais espaço profissional para organizar o conteúdo, à medida que estão mobilizando outras
lógicas. É nítida na fala dos agentes uma maior liberdade, visto que, em relação a maioria dos
outros planejamentos e conteúdos, eles não a têm.
As informações coletadas evidenciam que, do ponto de vista do currículo, esses
agentes pouco se interessaram pelo debate sobre a organização das disciplinas e sobre o
conhecimento escolar, o que demonstra que não problematizam os princípios subjacentes que
regulam a construção social dos programas e práticas pedagógicas, nem o estatuto e o
conteúdo das disciplinas escolares. Conforme ensina Apple, as questões que envolvem o que é
considerado como conhecimento socialmente “legítimo”, não são de pouca significação para
entender a posição cultural, econômica e política da escola (APPLE, 2006).
Quarta Tese: o EHCAA é objeto de uma implementação performativa e os projetos
são um exemplo dessa dinâmica nas escolas. Os projetos desempenharam, na aplicação dos
conteúdos da Lei 10.639, um modelo muito influente de pôr em prática alguma ação quanto a
temática. Seus primeiros exemplos datam de 2007 e as grandes “festas” e “exposições” da
culminância, no vinte de Novembro, tiveram força nas escolas até pelo menos o ano de 2013.
Em 2014 os projetos perderam suas grandes comemorações, no entanto, mantiveram a
leitura dos conteúdos do EHCAA que chamei, em outro momento, de “tradicional”, e que
recorre ao debate sobre pluralidade cultural e conteúdos do folclore brasileiro para dar sentido
ao ensino de história e cultura afro-brasileira, o que reforça uma perspectiva muito trivial,
turística e estereotipada sobre a história e cultura da África.
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Os principais temas trabalhados nos projetos falam da identificação das marcas
africanas na formação da identidade brasileira e local, buscando ressaltar a influência cultural
que foi incorporada à identidade nacional a partir das lendas, costumes, culinária e na
religiosidade. Para os agentes, há uma relação do EHCAA com a defesa dos saberes,
costumes, hábitos, tradições e conhecimentos incorporados ou típicos da cultura local, um
tipo de patrimônio que se espalhou pela literatura oral, cantigas, lendas, heróis, que diz
respeito a cultura viva, natural, que ganha sentido utilitarista e prático para explicar o que é o
EHCAA.
Os projetos em 2014 foram executados dentro de outra ação em desenvolvimento na
escola, que é um programa de aceleração da aprendizagem. Essa nova configuração não
indicou uma melhoria nos projetos, mas sim a diminuição da importância destes pelas escolas,
levando a um simples cumprimento, por pura formalidade, das determinações da Lei 10.639.
As escolas prestam alguma atenção à política e “fabricam” uma resposta, que é incorporada
nos objetivos e responsabilidades sem que isso represente uma modificação pedagógica ou de
organização curricular.
Os projetos sobre o EHCAA são também representações dos agentes sobre a política,
que colocam em jogo aquilo que os mesmos entendem como uma representação do mundo
social, uma “visão do mundo” sobre a importância da história afro-brasileira na formação
nacional, ou mais precisamente uma ação curricular que encena uma relação prática e tácita
com a história brasileira.
O debate em torno do que deve ser ensinado e como deve ser organizado pouco levou
em consideração os efeitos das escolhas curriculares. O trabalho com os conteúdos do
EHCAA nos projetos é algo naturalizado, a ponto dos agentes não discutirem as
circunstâncias nas quais ele é utilizado. Neste ponto chama a atenção o reforço que os agentes
fazem sobre a localização de ações dos conteúdos do EHCAA nos projetos.
Os agentes se valem de uma linguagem progressista, com a defesa de um currículo
mais democrático, com a preocupação em aumentar a integração pessoal e social através de
ações curriculares, tais como os projetos em torno de problemas e de questões significantes
aos alunos. No entanto, isso fica no plano discursivo, uma vez que os projetos são usados
como simples slogans. Na defesa dos projetos, pode-se sim efetivá-los apostando na
coexistência de formas curriculares. Porém, da maneira como estão postas existe uma falta de
esforço sério para incentivar essa espécie de aprendizagem, baseada em políticas de
integração curricular, como representam os projetos.
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A escolha dos projetos consta nos conteúdos dos COCs, mas os temas não estão
prescritos nas orientações curriculares, sendo assim, os temas que a escola julga importante
não tem o seu ensino especificado no documento. A prescrição ao currículo local, feita pelos
COCs, varia entre as sugestões metodológicas dadas ao EHCAA, por exemplo, até as dadas
ao ensino de Língua Portuguesa. Manifesta-se uma forte ambiguidade entre “orientação” e
“prescrição”, o que posso entender por dois eixos de explicação. Um relacionado ao peso em
relação ao mercado, outro relacionado ao peso em relação ao capital cultural.
No caso dos conteúdos “comuns”, as sugestões metodológicas são muito mais
detalhadas, orientando de forma precisa alguns conteúdos concretos e demarcando o forte
caráter de prescrição que o ensino destas disciplinas tem.
A prescrição rigorosa e o intervencionismo na prática são também inspecionados pelos
Técnicos da SEE, que acompanham o desenvolvimento, a definição, a orientação e a
vigilância do cumprimento de prescrições e orientações educativas as escolas. São eles que
apresentam a técnica pedagógica correta e os conteúdos que devem ser mais acentuados. Isso
também tem outra peculiaridade, que é o fato de se limitar o poder de interpretação dos
professores, ao se reduzir significativamente a enorme variedade de meios tradutores do
currículo, como livros didáticos e outros referenciais e discursos pedagógicos. É aquele tipo
de texto da política que implica ao agente ser o que Ball (2006) chama de “readerly”. São os
textos para serem lidos e cumpridos pelos agentes.
Em relação ao EHCAA, predomina a orientação de forma “genérica” ou simplesmente
destaca-se a ideia de combate ao racismo e da educação das relações étnico-raciais. Convidase o agente leitor a participar de forma mais ativa, “writerly” para Ball (Idem), que implica a
ideia de “coprodução” do texto pelos agentes. É o que se encontra na margem do que pode ser
tolerado de autonomia das escolas e dos professores.
O significado global do discurso dos COCs, em relação ao EHCAA, exalta a
necessidade da ação da escola na formação de cidadãos tolerantes, não racistas e
compreensivos com as diferenças culturais, criando dois tópicos específicos para isso:
Trabalho com temas transversais e lugar da História e Cultura Afro-Brasileira através dos
Projetos Interdisciplinares. O discurso emanado pelos COCs traduz e incorpora as
determinações da Lei 10.639, localizando-as discursivamente em um esquema claro de
apresentação sobre a importância dessas discussões.
Esse movimento local, feito pelos COCs materializou uma estratégia de aparente
concessão aos enfoques teóricos buscados pela legislação do EHCAA, como o reforço a
história e cultura afro-brasileira através da história de resistência dos negros e da valorização
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de suas práticas culturais, que foram incorporadas ao sentido de uma identidade nacional.
Influenciou esta leitura o fato de que essa demanda se configurava dentre as que pautavam as
lutas pela inclusão de diferentes grupos sociais.
Chamo de aparente concessão, porque incorpora uma parte das recomendações das
DCNERER, que foi a ideia de “educação das relações étnico-raciais” e isso fica mais evidente
quando os componentes curriculares de História dão mais ênfase a ideia de combate ao
racismo, do que propriamente ao ensino de conteúdos específicos sobre história e cultura afrobrasileira ou africana.
O currículo materializado nos COCs mostra que a ação local da SEE, ao contratar uma
empresa privada para formatar o currículo, permitiu que as crenças e os objetivos desta
empresa privada oferecessem uma leitura e tradução da política da Lei 10.639. Os COCs
representam uma leitura política substantiva e a decodificação, feita em relação ao EHCAA,
demonstrando a cultura e a história do sistema de educação local, suas prioridades
institucionais e necessidades políticas.
Quinta Tese: A política da Lei 10.639 é operada pelos agentes de maneira discursiva,
o que os leva a considerar a ideia de reeducação das relações étnico-raciais baseados na ideia
de tolerância e compreensão das diferenças e da pluralidade cultural, mas continuam tratando
os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana de maneira folclórica e
estereotipada.
O sentido da obrigatoriedade da Lei 10.639, para esses agentes, esteve relacionado a
negativa da importância que a Lei tem, tal como o fato de afirmarem que nada mudou nas
escolas uma vez que eles fazem aquilo que sempre fizeram quanto ao ensino de temas
relacionadas a história e cultura afro-brasileira.
Os textos da Lei 10.639 e das DCNERER são pouco conhecidos pelos agentes
escolares, restando aos mesmos uma apreensão discursiva sobre o que compreendem a
respeito do EHCAA. Os agentes dão pouca importância ao fato de conhecer a Lei, a tratam
indiferentemente, mas tem comportamento diferente quando tratam dos COCs, por exemplo,
o que dá outro sentido a relação com as políticas. Isso evidenciou que, com algumas políticas
o sentimento é de obrigação (deve-se conhecer os COCs), com outras basta ter clareza das
recomendações ou sugestões (basta reproduzir os discursos). Penso que o entendimento da
política como texto e da política como discurso, conforme ensina Ball (2006), foi fundamental
para entender essa dinâmica.
Os professores indicam conhecer livros e materiais que foram distribuídos pelo
Ministério da Educação e a circulação de outros referenciais, como os de fundações privadas,
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materiais de organizações não-governamentais, revistas pedagógicas, sites de entidades dos
movimentos negros. As ações deles incorporam discursos da política da Lei 10.639, partes de
discursos de materiais didáticos, boa parte das recomendações feitas nos COCs, o que
demonstra que circula por essas escolas uma profusão de materiais e influências.
Isso indica que, no processo de construção do currículo nas escolas, esses professores
não partem das disposições legais. Conhecer o texto da lei é algo de escasso valor na prática
dos docentes. A ideia do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e africana que,
independentemente da Lei já se fazia visível nas escolas, mesmo que de forma estereotipada,
é o que justifica, segundo os agentes, a forma que eles entendem a pouca necessidade dos
textos legais em suas práticas.
Quero dizer com isto que a referência legal impulsionou o debate, mas se mostra
indiferente para os agentes, assim como tantas outras. O desapego à Lei pareceu um pouco de
desprezo ou desdém pela ordem legal, o que ganhou força em face de algumas políticas, neste
caso a Lei 10.639, por esta tocar num tema tão sensível e caro para as relações sociais no país.
Em diferentes momentos os agentes ressaltaram a não necessidade da Lei 10.639, uma
vez que, segundo um deles “ela veio a legitimar apenas o que eles já faziam” (Gestora
Escola D). Depois da Lei ser sancionada a reflexão na escola se dava basicamente pela não
necessidade da mesma, já que, segundo a Gestora, “já trabalhávamos isso, só tá virando lei
agora”.
A primeira questão que isso indica é o fato desses agentes considerarem sua
experiência anterior nos seus planejamentos. Falam sobre o que fizeram como um
desdobramento do acumulo de experiência. Isso mostra que qualquer alteração curricular não
se faz como Lei, até o ponto em que essas experiências não são superadas.
A interpretação que os agentes fazem da política indica como o EHCAA foi lido. De
forma sintética apontam o fim do racismo como objetivo de suas práticas. Embora incorporem
discursivamente a ideia de “reeducação das relações étnico-raciais”, na prática, adotam as
ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas, típicas de um tipo de
leitura sobre o multiculturalismo, próxima do que Mclaren (2000) nomeia como perspectiva
liberal ou humanista.
Os conteúdos relacionados a História e Cultura Afro-Brasileira enfatizaram as
contribuições sociais, econômicas, culturais dos negros durante o processo de formação social
do país, no entanto, não deixaram de tratar com superficialidade e banalidade aspectos
considerados por eles como folclóricos ou os que retratavam costumes, alimentação,
vestimenta, rituais festivos.
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Em pouquíssimos momentos se falou realmente sobre História e Cultura Africana. As
referências a História da África são todas relacionadas as continuidades no Brasil, não
havendo estudo sistemático de conteúdo sobre a África, sobrando, nas práticas dos
professores, referências a África exótica, folclórica, natural, vista sobretudo por uma
concepção turística.
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APÊNDICE

APÊNDICE A - Roteiro grupo focal com gestores
01- DADOS DA ESCOLA:
1.1 Localização? Quantos professores? Quantos alunos? Qual a pretensão da escola em relação
aos resultados de aprendizagem e formação?
1.2 Quais são suas potencialidades? Quais seus limites?
1.3 Sobre a gestão da escola?
1.4 Qual a relação com a secretaria de educação? Como ocorre o contato? Qual a frequência?
Qual a periodicidade?
1.5 Como é constituído o corpo docente da escola? Como vocês avaliariam a relação com o
corpo docente?
1.6 Qual o perfil dos alunos da escola?
1.7 Quais suas expectativas em relação a seus alunos?
1.8 Vocês consideram que há preconceito e discriminação racial no Brasil? Vocês já sofreram
de algum tipo de discriminação? Qual? Vocês já estiveram diante de algum tipo de prática
discriminatória na escola? Qual?
2. QUANTO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO:
2.1 Como se dá esse processo? Falem sobre isso: Quais recursos são utilizados para organizar a
proposta didático-pedagógica da escola? Quais documentos e referenciais são utilizados?
2.2 Vocês têm incluído os temas relacionados nas leis supracitadas nas disciplinas que
ministram?
2.3 Como se ensina história e cultura afro-brasileira e africana? Quais conteúdos são
mobilizados e trabalhados?
2.4 Sobre os conteúdos escolares? Qual a importância do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
2.5 Vocês conhecem os COCs? Houve algum período experimental com os cadernos ou eles
foram incorporados imediatamente? Vocês participaram da construção dos COCs?
2.6 Quantas formações continuadas vocês estiveram envolvidos nos últimos 05 anos?
Conseguem resumi-las? Elas focaram em que temas/disciplinas?
2.7 Os COCs tratam do lugar do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana: Como
são utilizados esses cadernos na prática da escola? O texto é útil para o seu trabalho?
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2.8 Como ocorre o planejamento da escola com relação ao ensino de história e cultura afrobrasileira e africana? O planejamento é realizado individualmente ou com o coletivo dos
professores? Como?
2.9 Receberam algum texto secundário, de suporte? Algum livro didático? Nestes materiais de
suporte como vocês avaliam o texto?
2.8 Vocês consideram que sua escola está preparada para implementar as diretrizes para a
educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana?
2.9 Vocês podem elencar quais, nos seus entendimentos, são as principais dificuldades
relacionadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e africana?
- Porque projetos? Em que consiste essa forma de organização? Porque alguns conteúdos e os
outros não?
3. QUANTO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS:
3.1 SEAPE? IDEB?
4. SOBRE AÇÕES / INOVAÇÕES:
4.1 Vocês conseguiriam listar quantas ações/ inovações a escola tem recebido atualmente?
4.2. Como tem sido o impacto nos alunos dessas, incluído o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
4.3 Vocês podem elencar quais ações/ intervenções/inovações foram rejeitadas, ou pouco
implementadas na sua escola?
5. PARCERIAS:
5.1 Com quais instituições a escola desenvolve parcerias? Como elas são desenvolvidas?
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APÊNDICE B - Roteiro grupo focal com professores
01- DADOS DA ESCOLA:
1.9 Localização? Quantos professores? Quantos alunos? Qual a pretensão da escola em relação
aos resultados de aprendizagem e formação?
1.10

Quais são suas potencialidades? Quais seus limites?

1.11

Sobre a gestão da escola?

1.12

Qual a relação com a secretaria de educação? Como ocorre o contato? Qual a

frequencia? Qual a periodicidade?
1.13

Como é constituído o corpo docente da escola? Como vocês avaliariam a relação com o

corpo docente?
1.14

Qual o perfil dos alunos da escola?

1.15

Quais suas expectativas em relação a seus alunos?

1.16

Vocês consideram que há preconceito e discriminação racial no Brasil? Vocês já

sofreram de algum tipo de discriminação? Qual? Vocês já estiveram diante de algum tipo
de prática discriminatória na escola? Qual?
2. QUANTO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO:
2.1 Como se dá esse processo? Falem sobre isso: Como são utilizados para organizar a
proposta didático-pedagógica da escola? Quais documentos e referenciais são utilizados?
2.2 Vocês têm incluído os temas relacionados nas leis supracitadas nas disciplinas que
ministram?
2.3 Como se ensina história e cultura afro-brasileira e africana? Quais conteúdos são
mobilizados e trabalhados?
2.4 Sobre os conteúdos escolares? Qual a importância do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
2.5 Vocês conhecem os COCs? Houve algum período experimental com os cadernos ou eles
foram incorporados imediatamente? Vocês participaram da construção dos COCs?
2.6 Quantas formações continuadas vocês estiveram envolvidos nos últimos 05 anos?
Conseguem resumi-las? Elas focaram em que temas/disciplinas?
2.7 Os COCs tratam do lugar do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana: Como
são utilizados esses cadernos na prática da escola? O texto é útil para o seu trabalho?
2.8 Como ocorre o planejamento da escola com relação ao ensino de história e cultura afrobrasileira e africana? O planejamento é realizado individualmente ou com o coletivo dos
professores? Como?
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2.9 Receberam algum texto secundário, de suporte? Algum livro didático? Nestes materiais de
suporte como vocês avaliam o texto?
2.8 Vocês consideram que sua escola está preparada para implementar as diretrizes para a
educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana?
2.9 Vocês podem elencar quais, nos seus entendimentos, são as principais dificuldades
relacionadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e africana?
- Porque projetos? Em que consiste essa forma de organização? Porque alguns conteúdos e os
outros não?
3. QUANTO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS:
3.1 SEAPE? IDEB?
4. SOBRE AÇÕES / INOVAÇÕES:
4.1 Vocês conseguiriam listar quantas ações/ inovações a escola tem recebido atualmente?
4.2. Como tem sido o impacto nos alunos dessas, incluído o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
4.3 Vocês podem elencar quais ações/ intervenções/inovações foram rejeitadas, ou pouco
implementadas na sua escola?
5. PARCERIAS:
5.1 Com quais instituições a escola desenvolve parcerias? Como elas são desenvolvidas?
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APÊNDICE C - Roteiro grupo focal Técnicos SEE
EDUCAÇÃO NO ACRE:
- Como vocês descreveriam o cenário em que se encontra o ensino fundamental no Acre? Há
dados oficiais sobre o impacto da política? O que eles mostram?
- Quais são suas potencialidades? Quais seus limites?
- Quais as pretensões em relação aos resultados de aprendizagem e formação?
- Quais mudanças na estrutura da secretaria e nas escolas foram feitas?
SOBRE POLÍTICAS:
- Qual o impacto da política para os alunos e professores em geral?
- Qual o impacto da política para grupos específicos tais como: classe social, gênero,
raça/etnia, localidade (urbana/rural; áreas carentes/mais desenvolvidas)?
- Até que ponto a política contribuiu para a elevação dos padrões de acesso, oportunidades e
justiça social?
- Houveram consequências inesperadas? Quais?

CADERNOS DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR (2009-2010)
- Quando e como se iniciou a construção dos COCs? Como foram pensados e elaborados?
Como o contexto da prática das escolas influenciou a produção do texto?
- Quais ideias vocês consideram que foram predominantes? Que intenções, valores e
propósitos eles representam? Você os consideram de fácil entendimento/ compreensão?
- Sobre os destinatários dos textos? Professores e Gestores. Como eles receberam? Como eles
tem implementado?
- Além dos COCs, houve a produção de materiais (subsídios, orientações, manuais, diretrizes)
secundários?
- Como os professores, diretores, pedagogos e demais envolvidos interpretam os textos? Há
mudanças, alterações e adaptações do texto da política para a concretização da política? Há
variações no modo pelo qual o texto é interpretado, nos diferentes espaços observados pela
SEE?
- Há evidências de resistência individual ou coletiva? Como vocês avaliam este processo?
- Os profissionais envolvidos na implementação têm autonomia e oportunidades de discutir e
expressar dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas? Recebem que tipo de suporte?
- Quais são as principais dificuldades identificadas pela SEE no contexto das escolas? Como
os técnicos lidam com elas?
- Você descreveria como as relações de poder e o relacionamento dos profissionais que atuam
na escola com a SEE e os dirigentes educacionais?
QUANTO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO:
- Como se dá esse processo? Falem sobre isso: Como são utilizados para organizar a proposta
didático-pedagógica da escola? Quais documentos e referenciais são utilizados?
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- Vocês têm incluído os temas relacionados nas leis supracitadas nas disciplinas que
ministram?
- Como se ensina história e cultura afro-brasileira e africana? Quais conteúdos são mobilizados
e trabalhados?
- Sobre os conteúdos escolares? Qual a importância do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
- Porque projetos? Em que consiste essa forma de organização? Porque alguns conteúdos e os
outros não?
SOBRE AÇÕES / INOVAÇÕES:
- Vocês conseguiriam listar quantas ações/ inovações a escola tem recebido atualmente?
- Como tem sido o impacto nos alunos “dessas”, incluído o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
- Vocês podem elencar quais ações/ intervenções/inovações foram rejeitadas, ou pouco
implementadas na sua escola?
PARCERIAS:
- Com quais instituições a SEE desenvolve parcerias? Como elas são desenvolvidas?
QUESTÕES RACIAIS:
- Vocês consideram que há preconceito e discriminação racial no Brasil? Vocês já sofreram
de algum tipo de discriminação? Qual? Vocês já estiveram diante de algum tipo de prática
discriminatória na escola? Qual?
- No entendimento de vocês esta situação se deve a que? Como vocês reagiram a esta
situação? O que vocês pensam de referida situação? O que vocês fariam diante disso?
-Vocês consideram adequada a aprovação de uma Lei voltada para os interesses da História e
Cultura da população negra e indígena? Vocês consideram que o ensino de história e cultura
afro-brasileira e africana pode contribuir para a educação? De que modo?
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APÊNDICE D - Roteiro Entrevista Gestor SEE
DADOS DA EDUCAÇÃO NO ACRE:
- Como você descreveria o cenário em que se encontra a educação pública estadual no Acre?
Há dados oficiais sobre o impacto da política? O que eles mostram?
- Quais são suas potencialidades? Quais seus limites?
- Quais as pretensões em relação aos resultados de aprendizagem e formação?
- Quais mudanças na estrutura da secretaria e nas escolas foram feitas?
SOBRE POLÍTICAS:
- Que momento você destacaria como um marco inicial da formação dessas novas políticas?
- Programa de Governo do ex-governador Binho Marques se chamava "Desenvolvimento com
Oportunidade para Todos, 2007-2010". Como você descreveria esse processo?
- O que significou para a educação o Pro-Acre? Como você descreveria esse processo?
- Você poderia listar as ações e políticas desenvolvidas nos últimos anos relacionadas ao
programa?
- Você poderia listar os grupos, movimentos sociais, partidos políticos, etc. que participaram
da construção do programa?
- Qual o impacto da política para os alunos e professores em geral?
- Qual o impacto da política para grupos específicos tais como: classe social, gênero,
raça/etnia, localidade (urbana/rural; áreas carentes/mais desenvolvidas), características
pessoais dos alunos, ritmos de aprendizagem, pessoas portadoras de necessidades especiais?
- Até que ponto a política contribuiu para a elevação dos padrões de acesso, oportunidades e
justiça social?
- Houveram conseqüências inesperadas? Quais?

CADERNOS DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR (2009-2010)
- Quando e como se iniciou a construção dos COCs? Como foram pensados e elaborados?
Como o contexto da prática das escolas influenciou a produção do texto?
- Quais ideias você considera que foram predominantes? Que intenções, valores e propósitos
eles representam? Você os considera de fácil entendimento/ compreensão?
- Sobre os destinatários dos textos? Professores e Gestores. Como eles receberam? Como eles
tem implementado?
- Além dos COCs, houve a produção de materiais (subsídios, orientações, manuais, diretrizes)
secundários?
- Como os professores, diretores, pedagogos e demais envolvidos interpretam os textos? Há
mudanças, alterações e adaptações do texto da política para a concretização da política? Há
variações no modo pelo qual o texto é interpretado, nos diferentes espaços observados pela
SEE?
- Há evidências de resistência individual ou coletiva? Como você avalia este processo?
- Os profissionais envolvidos na implementação têm autonomia e oportunidades de discutir e
expressar dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas? Recebem que tipo de suporte?
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- Quais são as principais dificuldades identificadas pela SEE no contexto das escolas? Como
os técnicos lidam com elas?
- Você descreveria como as relações de poder e o relacionamento dos profissionais que atuam
na escola com a SEE e os dirigentes educacionais?
QUANTO AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO:
- Como se dá esse processo? Falem sobre isso: Como são utilizados para organizar a proposta
didático-pedagógica da escola? Quais documentos e referenciais são utilizados?
- Vocês têm incluído os temas relacionados nas leis supracitadas nas disciplinas que
ministram?
- Como se ensina história e cultura afro-brasileira e africana? Quais conteúdos são mobilizados
e trabalhados?
- Sobre os conteúdos escolares? Qual a importância do ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
- Porque projetos? Em que consiste essa forma de organização? Porque alguns conteúdos e os
outros não?
SOBRE AÇÕES / INOVAÇÕES:
- Vocês conseguiriam listar quantas ações/ inovações a escola tem recebido atualmente?
- Como tem sido o impacto nos alunos “dessas”, incluído o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana?
- Vocês podem elencar quais ações/ intervenções/inovações foram rejeitadas, ou pouco
implementadas na sua escola?
PARCERIAS:
- Com quais instituições a SEE desenvolve parcerias? Como elas são desenvolvidas?
QUESTÕES RACIAIS:
- Vocês consideram que há preconceito e discriminação racial no Brasil? Vocês já sofreram
de algum tipo de discriminação? Qual? Vocês já estiveram diante de algum tipo de prática
discriminatória na escola? Qual?
- No entendimento de vocês esta situação se deve a que? Como vocês reagiram a esta
situação? O que vocês pensam de referida situação? O que vocês fariam diante disso? Vocês
consideram adequada a aprovação de uma Lei voltada para os interesses da História e Cultura
da população negra e indígena? Vocês consideram que o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana pode contribuir para a educação? De que modo?
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ANEXO

ANEXO A- Capa COC - História
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ANEXO B – Capa Para organizar o trabalho pedagógico
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ANEXO C – Capa Projeto Minha África Brasileira - MAB

269

ANEXO D – Projeto Didático 20 de Novembro – Escola B
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