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Como professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Carlos realizei com 
os alunos de uma 3ª série, no ano de 2008, um trabalho voltado para a educação 
das relações étnico–raciais unindo pesquisa, leitura e valorização da comunidade 
negra. Seguindo as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações étnico–Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro– Brasileira e 
Africana e acreditando na importância da aplicabilidade da Lei nº 10.639 / 03, que 
institui a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos no 
currículo, pensei em uma atividade que pudesse promover aos alunos um contato 
com essa temática tão pouco abordada nos currículos escolares. O trabalho iniciou–
se com a identificação do continente africano, destacando os países que são de 
Língua Portuguesa, fato que instigava a curiosidade dos alunos. Eles puderam 
conhecer um pouco da história do continente africano antes de sua colonização e o 
processo que mais adiante levou os negros africanos para uma condição de 
escravidão. Tendo familiaridade com essas questões, passamos a falar das 
contribuições que negros e negras trouxeram para a formação do nosso país, 
sistematizando um trabalho de leituras voltado para a biografia de algumas 
personalidades negras de diversas áreas: cultura, esporte, religião, entre outras. Os 
alunos realizavam o compartilhamento de fichas de leitura contendo uma biografia 
resumida de cada personagem e, desse modo, passaram a conhecer diversas 
personalidades negras. Além disso, enriqueciam o conhecimento com outras 
literaturas voltadas à temática, já que ao tratar de um tema novo para os alunos, o 
incentivo a leitura era potencializado. Ao final do trabalho os alunos realizaram uma 
pesquisa e confeccionaram um cartaz com imagens de diversas personalidades 
negras escolhidas por eles.  
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O presente trabalho, fruto de uma experiência realizada em sala de aula, buscou 
unir a educação das relações étnico-raciais com a leitura, abrangendo diretamente 
questões como a visibilidade do negro e sua auto-estima. 

Sabemos que em nosso currículo escolar há muitas lacunas e muitas vezes as 
questões em relação ao povo negro e sua história não são abordadas no cotidiano, 
fazendo com que a escola reproduza o racismo presente em nossa sociedade, 
impedindo, desse modo, a formação de uma identidade racial negra. 

Quando a escola não promove a formação de uma identidade negra ela mantém a 
invisibilidade das crianças negras, reforçando o preconceito e a discriminação como 
afirma Silva (SILVA, 1997) : 

Na escola pública está a maioria das crianças das classes populares, grande parte 
delas expulsas da mesma por um currículo eurocêntrico que as oculta e transforma 
em desigualdade as suas diferenças étnico-raciais. (p.39) 

Nesse sentido se a escola não amplia as visões de mundo das crianças , fornecendo 
a elas diversos elementos para a elaboração de sua identidade, elas continuarão 
aprendendo sobre o negro de maneira estereotipada, tendo-o como um povo 



atrasado e inferior, fazendo a criança negra "aceitar um processo de 
embranquecimento que busca atingi-lo em sua essência" (JESUS, 1997: 48) 

A escola tem, portanto, um papel fundamental na construção da identidade e da 
auto-estima da criança negra como aborda Cerqueira (CERQUEIRA, 2005):  

A construção da auto-estima da criança negra depende muito do ambiente escolar, 
porque lá vivencia parte do seu dia-a- dia. As relações estabelecidas na interação 
em classe, os conteúdos sistemáticos que aprendem podem contribuir para que a 
criança cresça se sentindo diferente, mas não desigual. (p.107) 

Adquirir um olhar mais sensível, para identificar manifestações de discriminação, as 
vezes, pouco explícitas, é de fundamental importância para o (a) professor (a), 
como é apontado nos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre Pluralidade Cultural, 
em que "compreender que aquele que é alvo da discriminação sofre de fato, e de 
maneira profunda, é condição para que o professor, em sala de aula, possa escutar 
até mesmo o que não foi dito".(BRASIL, 1998: 55) 

Nesse sentido, o (a) professor (a) deve ter uma prática que promova 
constantemente o convívio com a diversidade, como aborda Abramowicz e Oliveira 
(ABRAMOWICZ e OLIVEIRA, 2006): 

Precisamos no trabalho cotidiano incorporar o discurso das diferenças não como 
desvio, mas como algo enriquecedor de nossas práticas e das relações entre as 
crianças, possibilitando, desde cedo o enfrentamento de práticas de racismo e a 
construção de posturas mais abertas às diferenças e consequentemente, à 
construção de uma socieade mais plural. (p.59) 

O PROJETO 

No intuito de promover uma sensibilização na luta contra o racismo, elevar a auto-
estima dos (as) alunos (as) negros (as) e promover o reconhecimento e a 
valorização do povo negro é que iniciei, enquanto professora da rede municipal de 
ensino no ano de 2008, um trabalho com alunos (as) de uma 3ª série do ensino 
fundamental da rede municipal da cidade de São Carlos. 

O trabalho buscou justamente dar visibilidade às questões étnico - raciais, 
amparada pela lei nº 10.639 que institui a obrigatoriedade do ensino da História da 
África e dos africanos no currículo, além do Parecer CNE/CP 003/04 que 
implementa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, nos 
fornecendo elementos para um trabalho enriquecedor. 

Cabe ressaltar que o trabalho realizado não foi voltado apenas para crianças 
negras, e sim para todas, no intuito de promover uma educação racial de negros e 
não-negros, como aborda Algarve (ALGARVE, 2004): 

Se por uma lado, trabalhar a valorização do negro, de sua cultura e sua história 
favorecerá as crianças negras, sua auto-estima e sua identidade, por outro lado, as 
crianças brancas também serão beneficiadas, pois não serão educadas achando que 
praticar o racismo, o preconceito e a discriminação é normal. (p.16) 

O trabalho nos proporcionou uma conexão com diversas disciplinas como História, 
Geografia, Educação Artística e Língua Portuguesa , com foco para a prática da 
leitura. 



O ponto de partida do trabalho foi voltado à questão da História do Brasil, 
abordando o sistema escravista. Para isso fizemos um reconhecimento do 
continente africano, que para muitos se tratava de um só país. 

As crianças puderam aprender sobre os países de colônia portuguesa além de 
identificarem sua localização no continente. Dessa maneira, com a utilização de 
mapas os (as) alunos (as) visualizaram a dimensão dos países e observaram as 
rotas marítimas realizadas durante o período escravagista.  

Durante as aulas os (as) alunos (as) demonstravam grande curiosidade frente ao 
assunto trabalhado e passaram a buscar, na ida semanal a biblioteca da escola, 
livros de literatura infantil e infanto-juvenil que remetiam de algum modo a 
temática que estávamos estudando, como contos africanos e personagens negros, 
ampliando o repertório de leitura dos alunos e dessa maneira, fugindo de literaturas 
que parecendo ser de modo sútil, propagam fortemente o racismo, como aborda 
Barbosa, dizendo que "A literatura, respeitada as exceções, implantou, difundiu e 
materializou, com força didática, fortes mecanismos de exclusão social, na tentativa 
de escamotear as nuanças dos conflitos inter-raciais." (BARBOSA, 2006:103) 

Dentre alguns dos livros lidos pelos (as) alunos (as) estavam: Menina Bonita do 
Laço de Fita (MACHADO, 2000), Bruna e a Galinha D`Angola (ALMEIDA, 2004), 
Luana, a menina que viu o Brasil neném (MACEDO, 2000), A Semente Que Veio da 
África (LIMA, 2005), Gosto de África (SANTOS,2006), Histórias da Preta ( 
LIMA,2006), entre outros. 

Semanalmente os (as) alunos (as) trocavam os livros fazendo um revezamento 
para que todos (as) pudessem conhecer o livro lido pelo (a) colega. Trabalhar um 
assunto diferente dos que os (as) alunos (as) estavam acostumados trazia um 
incentivo imenso para a leitura, pois por meio dela podiam conhecer novos 
elementos que contribuíam para as aulas e para a troca de informações com os (as) 
colegas, fazendo desse momento uma prática pedagógica eficiente, como é 
abordado nos Parâmetros Nacionais de Língua Portuguesa na qual "uma prática de 
leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica 
eficiente." (BRASIL,1997: 58) 

Juntamente a essas leituras iniciamos um trabalho para conhecermos algumas 
personalidades negras da nossa história e para isso utilizamos de uma biografia 
resumida de cada uma delas. Foram selecionados para os (as) alunos (as) alguns 
nomes de personalidades negras de diferentes setores da sociedade como: negros 
(as) da política, do esporte, do meio artístico (músicos, atores, cantores), 
representantes religiosos, entre outros. 

Direcionar as leituras foi de fundamental importância para que houvesse uma maior 
abrangência das personalidades que passaríamos a conhecer. 

A biografia resumida de cada personalidade foi distribuída aos alunos em fichas de 
leituras. Cada aluno (a) recebia uma ficha diferente do outro e revezavam durante 
a semana conforme concluíam a leitura. 

Algumas das personalidades negras já eram de conhecimento dos (as) alunos (as) 
como: Mestre Pastinha, conhecido pelos alunos que praticavam a capoeira; Mano 
Brown, expoente cantor de rap, e Zumbi, já estudado nas aulas de História, como 
símbolo maior da resistência negra. 



Após muitas leituras, aulas expositivas e muita conversa partimos para a 
elaboração de um cartaz de imagens, como forma de conclusão do trabalho 
realizado. 

O projeto, que teve duração de aproximadamente duas semanas, estava sendo 
realizado, coincidentemente, na semana do dia 20 de Novembro, em que 
comemoramos o Dia da Consciência Negra. Desse modo os (as) alunos (as) 
puderam ter um maior conhecimento do que representava tal data para negros e 
não-negros. 

A elaboração do cartaz teve princípio em uma pesquisa que os (as) alunos (as) 
realizaram como tarefa de casa. Cabia a cada um (a) deles (as) trazer uma imagem 
(foto, pintura, recorte de jornal, revista, xerox de livros) de uma personalidade 
negra, do Brasil ou de outros países. 

Os (as) alunos (as) puderam escolher as pessoas que desejassem, ou seja, não foi 
direcionado aos alunos trazerem imagens de determinadas personalidades, nem 
área de atuação. Isso foi um pouco arriscado, já que nosso trabalho foi realizado no 
período das eleições à presidência dos Estados Unidos e tínhamos muito em 
evidência em todos os jornais e noticiários, o candidato Barack Obama, um homem 
negro, e os (as) alunos (as) poderiam trazer somente a imagem de tal 
personalidade, até por uma maior oferta dessa imagem. 

Apesar da grande oferta de imagens do candidato negro, os (as) alunos (as) 
trouxeram imagens de personalidades negras de diversas áreas da sociedade. 
Houve alunos (as) que trouxeram mais que uma imagem e a diversidade foi 
tamanha. 

Com isso pude constatar que os (as) alunos (as) de fato haviam ampliado sua 
visão, ao enxergarem personalidades que antes passavam despercebidas para eles 
(as). 

Antes da confecção do cartaz cada aluno (a) mostrava sua imagem e falava quem 
era a personalidade escolhida por ele (a), mediante a leitura prévia realizada 
durante a pesquisa. 

Dessa maneira, todos os alunos e alunas passaram a conhecer as personalidades 
colocadas no cartaz e puderam expor com orgulho na escola, já como contribuição 
da classe para as comemorações da semana da Consciência Negra, um trabalho 
que continha a participação de cada um (a) deles (as). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe ressaltar que o término do projeto, com o trabalho exposto em cartaz, não 
significou o fim das discussões e leituras sobre as questões étnico-raciais, já que 
sabemos a importância em se tratar dessas questões no cotidiano escolar. 

Ressalto também, a relevância do trabalho realizado reforçando que cada professor 
(a), em sua sala de aula, deve trabalhar para oferecer aos alunos e alunas uma 
educação em que todos, negros e não negros, sejam contemplados e tenham êxito, 
como exposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico - Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana ( 
BRASIL, 2004): 



Precisa, o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações escolares em que 
todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de 
ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si mesmos, ao grupo étnico-
racial a que pertencem e a adotar costumes, idéias e comportamentos que lhes são 
adversos. E estes, certamente, serão indicadores da qualidade da educação que 
estará sendo oferecida pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis. 
(p.18)  

Dessa maneira, educar-se para as relações étnico-racias requer um trabalho 
constante, já que leis por si só não são capazes de promover uma mudança de 
mentalidades, como afirma Munanga (MUNANGA : 2001) : 

Não existem leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes 
preconceituosas presentes nas cabeças das pessoas, atitudes essas provenientes 
dos sistemas culturais de todas as sociedades humanas. No entanto, cremos que a 
educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de 
questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos 
humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram 
socializados. (p.9) 

Espero que essa experiência de sala de aula, com a realização de um trabalho que 
uniu leitura e educação étnico-racial, possa servir como inspiração e incentivo para 
outros (as) professores (as) que em sua prática docente desejam realizar ações em 
busca de uma sociedade realmente igualitária. 
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