
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

 

 

 

Charles Luiz da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZES ATIVAS:  

Socialização, vivências e resistência de estudantes negras e negros egressos do Ensino 

Médio em uma escola pública de Belo Horizonte-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana – MG 

2022



 

 

  

Charles Luiz da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZES ATIVAS:  

Socialização, vivências e resistência de estudantes negras e negros egressos do Ensino 

Médio em uma escola pública de Belo Horizonte-MG 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto 

como requisito para obtenção do título de mestre. 

Orientadora: Profª. Drª. Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana – MG 

2022  



Silva, Charles Luiz da.
SilVozes ativas [manuscrito]: socialização, vivências e resistência de
estudantes negras e negros egressos do Ensino Médio em uma escola
pública de Belo Horizonte-MG. / Charles Luiz da Silva. - 2022.
Sil121 f.

SilOrientadora: Profa. Dra. Rosa Maria da Exaltação Coutrim.
SilDissertação (Mestrado Acadêmico). Universidade Federal de Ouro
Preto. Departamento de Educação. Programa de Pós-Graduação em
Educação.
SilÁrea de Concentração: Educação.

Sil1. Educação. 2. Ensino médio. 3. Jovens negros. 4. Juventude. 5.
Cultura afro-brasileira. 6. História afro-brasileira. I. Coutrim, Rosa Maria
da Exaltação. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Sione Galvão Rodrigues - CRB6 / 2526

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

S586v

CDU 373.5:94(81)-054



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO

FOLHA DE APROVAÇÃO

 

Charles Luiz da Silva

 

Vozes a�vas: socialização, vivências e resistência de estudantes negros do Ensino Médio em uma escola
de Belo Horizonte - MG

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do �tulo de Mestre em Educação

 

 

Aprovada em 30 de março de 2022

 

Membros da banca

 

Profa. Dra. Rosa Maria da Exaltação Coutrim - Orientadora - Universidade Federal de Ouro Preto
Prof. Dr. Adilson Pereira dos Santos - Membro Interno Titular - Universidade Federal de Ouro Preto
Prof. Dr. Natalino Neves da Silva - Membro Externo Titular - Universidade Federal de Minas Gerais

 Profa. Dra. Sandra Pereira Tosta - Membro Externo Titular - Pon��cia Universidade Católica de Minas Gerais
 

A Profa. Dra. Rosa Maria da Exaltação Coutrim, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu
depósito no Repositório Ins�tucional da UFOP em 05/09/2022.

Documento assinado eletronicamente por Rosa Maria da Exaltacao Coutrim, PROFESSOR DE
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/09/2022, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0394124 e
o código CRC 52093643.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.012393/2022-13 SEI nº 0394124

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone: (31)3557-9410   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe que sempre está perto mesmo em outro plano, sem nunca ter sabido muito 

bem quais caminhos eu trilharia sempre confiava nos meus passos, imagina Dona Maria, o seu 

neném vai virou mestre.  

Meus amigos e amigas que já trilham essa caminhada comigo há anos, a zona norte vai 

aonde eu for. Às pessoas especiais que passaram por mim ao longo desses períodos pandêmicos, 

tanto as que se foram como as que ficaram, de tudo fica alguma lição e aprendizado sempre, e 

eu agradeço.  

Aos colegas de mestrado que passaram por esse turbilhão de escrever um trabalho 

acadêmico dentro dessa exclusividade da pesquisa feita pelo meio virtual, especialmente ao 

Filipe pelas trocas e aquele acolhimento quando cheguei na sala do Erisvaldo, nunca vou me 

esquecer do maninho, sobrevivemos. Ao meu ex-orientador, Marcus Vinicius Fonseca, pela 

primeira recepção dentro do programa e direcionamentos iniciais.  

À minha orientadora, Rosa Coutrim, que me acolheu de maneira afável e me deu mais 

que direcionamentos, pegou a minha mão, e assim, nos guiamos em meio a esse trabalho, a luz 

no fim do túnel veio com você e sou muito grato.  

Aos jovens e às jovens participantes desta pesquisa, literalmente sem a colaboração de 

vocês não teria sido possível, necessitamos cada vez mais que vocês sejam ouvidos para que os 

seus anseios se tornem realidade não só na educação, mas na sociedade como um todo.  

À minha banca, professores Adilson, Natalino e Sandra, me sinto agraciado por cada 

orientação na minha qualificação e na materialização de tudo que é o presente trabalho, 

obrigado por fazerem parte dessa caminhada.  

À Nayara, parceira antiga que desde 2012 “me jogou” nesse caminho da sociologia e eu 

fui me encontrando nesse meio, parceria forte de sempre. À Jéssica pela ajuda técnica mais de 

uma vez.  

À minha família, e, principalmente, minha irmã pelos almoços carregados de histórias 

e desabafos nos meios de semana, depois que mamãe se foi você virou o meu refúgio e eu sinto 

que me tornei algo assim pra você em alguma medida.  

À Grazi e todo o pessoal do Ateliê de Ensino de Ciências Sociais, o meu primeiro 

acolhimento acadêmico real veio com vocês, aí percebi e aprendi que poderia alçar voos para 

onde fosse, embora até vai, mas volta e sempre levo vocês com carinho. Ao Túlio por se tornar 

um dos confidentes da pandemia. Ao Nilinho e Gatti, lá em 2020 quando tudo era caos os nossos 



 

encontros me traziam para a esfera da sanidade, obrigado meus queridos. Ao pessoal do grupo 

de estudos sobre juventudes, obrigado pelas trocas.  

Ao Giliard, crescemos juntos em tantos sentidos, batemos estatísticas e aqui estamos, 

nêgo. Aos meninos do Django Bug, irmãos que as ciências sociais me deram. Bárbara, você foi 

peça chave do meu ingresso no PPGE, amiga, agradeço demais.  

Ao Daniel, Pedro, Maia, Romin, amo vocês.  

Ao PPGE e sua proposta de ações afirmativas, que muito mais Charles ingressem no 

Programa e nas universidades públicas, pois tudo isso que nos foi negado durante tanto tempo 

é nosso por direito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu tenho algo a dizer 

E explicar pra você 

Mas não garanto, porém 

Que engraçado eu serei dessa vez 

Para os manos daqui 

Para os manos de lá 

Se você se considera um negro, negro será! 

[...] Afrodinamicamente mantendo nossa honra viva 

Sabedoria de rua 

O rap mais expressiva 

A juventude negra agora tem voz ativa”. 
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RESUMO 
 

A Lei n. 10639/03 que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira no ambiente escolar, enfrentou muitos obstáculos até sua consolidação e a pressão do 

Movimento Negro foi crucial para sua aprovação. Porém, até os dias atuais a aplicação da Lei 

nas escolas ainda não se universalizou. O objetivo principal desta pesquisa foi compreender 

como estudantes negros do Ensino Médio de uma escola estadual de Belo Horizonte 

reconhecem e vivenciam os saberes invocados pela Lei n. 10.639/03 no ambiente escolar. A 

investigação teve caráter qualitativo e utilizou-se da pesquisa bibliográfica, da análise 

documental e da entrevista semi diretiva com quatro jovens negros concluintes do Ensino 

Médio de uma escola estadual de Venda Nova, uma sub-região de Belo Horizonte, MG. A 

discussão trazida na investigação abordou inicialmente a trajetória do Movimento Negro e seu 

envolvimento com a educação enxergando nesse campo uma grande possibilidade de 

emancipação da população negra desde o pós escravidão no século XX até a aprovação das leis 

de ações afirmativas de discriminação positiva, em especial a Lei n. 10.639/03. Para tal 

discussão foram cruciais autores como Gomes (2017) e Domingues (2009) dentre outros. 

Também foi realizada uma reflexão sobre  juventudes, com ênfase nas lógicas socializadoras 

das camadas populares e na juventude negra, trazendo dados sobre o processo de exclusão dessa 

população no Ensino Médio. Para isso, autores como Dayrell (2007) e Thin (2010) foram muito 

importantes, entre outros. Com a análise da literatura, das leis, das entrevistas e do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola estudada buscamos relacionar as respostas dos estudantes 

sobre as relações étnico-raciais e suas experiências na escola. Os resultados nos mostram que: 

A abordagem das relações étnico-raciais na escola não reflete um ambiente democrático em sua 

acepção ampla e cotidiana; é necessário o fomento de uma “cultura escolar para as relações 

étnico-raciais”. Outro ponto encontrado em nossa pesquisa foi a apropriação heterodoxa de 

espaços que a escola cedia para os alunos, culminando em manifestações relativas às questões 

étnico-raciais de maneira mais próxima ao que os alunos julgavam ser uma abordagem 

apropriada ao tema e ao que preconiza a Lei n. 10.639/03. Por fim, vale ressaltar que fica notória 

a necessidade de uma maior abertura da escola com relação aos anseios dos jovens, 

proporcionando canais de uma escuta ativa para possíveis proposições de intervenção. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Jovens Negros; Juventude; Lei n. 10.639/03; Educação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The law 10639/03, which made the teaching of African and Afro-Brazilian history and culture 

mandatory in the school environment, faced many obstacles until its consolidation and pressure 

from the Black Movement was crucial for its approval. However, to the present day the 

application of the Law in schools has not yet become universal. The main objective of this 

research was to understand how black high school students from a state school in Belo 

Horizonte recognize and experience the knowledge invoked by law 10639/03 in the school 

environment. The investigation had a qualitative character and used bibliographic research, 

document analysis and semi-directive interview with four young black men graduating from 

high school at a state school in Venda Nova, a sub-region of Belo Horizonte, MG. The 

discussion brought in the investigation initially addressed the trajectory of the Black Movement 

and its involvement with education, seeing in this field a great possibility of emancipation of 

the black population from post slavery in the 20th century until the approval of affirmative 

action laws of positive discrimination, in particular law 10639/03 and its projections of 

application possibilities in basic education. For this discussion, authors such as Gomes (2017) 

and Domingues (2009) among others were crucial. A reflection was also carried out on youth 

as an analytical category and its relationship with school, with an emphasis on the socializing 

logics of the popular classes and black youth, bringing data on the process of exclusion of this 

population in high school. For this, authors such as Dayrell (2007) and Thin (2010) were very 

important, among others. With the analysis of the literature, the laws, interviews and the 

Pedagogical Political Project (PPP) of the school studied, we sought to relate the students' 

answers about ethnic-racial relations and their experiences at school. The results show us that: 

The approach to ethnic-racial relations at school does not reflect a democratic environment in 

its broad and everyday sense; it is necessary to promote a “school culture for ethnic-racial 

relations”. Another point found in our research was the unorthodox appropriation (THIN, 2006) 

of spaces that the school provided to the students, culminating in manifestations related to 

ethnic-racial issues in a way that was closer to what the students considered to be an appropriate 

approach to the theme. Finally, it is worth mentioning that we have come a long way in our 

research, but the need for greater openness of the school in relation to the desires of young 

people is evident, providing channels for active listening to possible proposals for intervention. 

 

Keywords: High school; Young Blacks; Youth; Law 10639/03; Education.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei n. 10.639 foi promulgada no Brasil em 2003 e torna obrigatória a inclusão do 

ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação em todos os níveis de ensino1. 

A lei tem origens em pautas antigas do Movimento Negro que se iniciaram logo após a abolição 

da escravidão em 1888 (NASCIMENTO, 2016). Têm-se então um novo paradigma  para a 

tentativa de inclusão da população negra em uma nação republicana que se formava, 

enxergando na educação um grande mote a mobilização de ações nesse sentido de capacitação 

da população negra através da educação atravessa o século XX de diversas maneiras e com 

diferentes atores ao longo desse período. A guinada vem com a participação do Brasil na 

conferência de Durban promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que ocorreu 

na África do Sul em 20012, quando o país se comprometeu a desenvolver estratégias de 

superação do racismo e da discriminação racial. Em sequência, houve a mudança de governo 

após as eleições de 2002, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, acelerou-se o 

processo de implementação de políticas destinadas ao enfrentamento das desigualdades étnico-

raciais no Brasil.   

A Lei n. 10.639/2003 foi uma das primeiras legislações a serem promulgadas durante o 

referido governo e sinalizou o início de diferentes decretos e leis que formaram um conjunto de 

políticas públicas inclusivas. Nesse diapasão, foi criada a Secretaria de Promoção de Políticas 

para a Igualdade Racial (SEPPIR) em 2004, a Lei n. 12.711/2012 que dispõe sobre o ingresso 

nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico e ficou popularmente 

conhecida como “Lei de Cotas” e a Lei n. 12.290/2012 que reserva vagas em concursos públicos 

para candidatos autodeclarados negros e indígenas. Ao longo do tempo, outras mudanças 

institucionais foram sendo implementadas para que o país alcançasse metas de uma agenda de 

promoção de igualdade étnico-racial, conquistas essas que foram sendo construídas com muita 

                                                
1 Em março de 2008, a Lei n. 11.645/2008 modificou a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN), alterada pela 10.639/2003, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura das populações indígenas. Essas leis incluíram os artigos 26-A e 

79-B da LDBEN, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura das nações indígenas, africana e afro-

brasileira na educação básica.  
2 No ano de 2001 a Organização Nações Unidas organizou a Conferência na Conferência Mundial das Nações 

Unidas de 2001 contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, ocorrida de 31 de agosto 

e 8 de setembro em Durban, na África do Sul. Na ocasião, foram estabelecidas a Declaração e Programa de Ação 

de Durban, documentos que instituem a ação da comunidade internacional para combater o racismo, adotado por 

consenso por seus signatários, dentre eles o Brasil.  
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luta e que se viram ameaçadas após o golpe que retirou a presidente Dilma Roussef do poder 

no ano de 2016. 

Conforme mencionado, estes são alguns exemplos de como a mobilização de diversos 

setores da sociedade civil atingiu a esfera institucional. As lutas do Movimento Negro ao longo 

do século XX, no pós-escravidão, conseguiu entre os seus logros a aprovação da Lei n. 

10.639/03 no princípio do século XXI mas já tinha, pelo menos desde a década de 1980, o 

estabelecimento de uma legislação que versasse sobre a educação para as relações étnico-raciais 

como uma das suas pautas (GOMES, 2017). A possibilidade de emancipação através da 

educação foi um dos focos do Movimento Negro após a abolição da escravidão e eleger ações 

nesse campo foi ganhando contornos estratégicos nas iniciativas de notórias entidades como a 

Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro e o Movimento Negro Unificado. 

Se por um lado a Lei n. 10.639/03 foi a primeira a ser promulgada no conjunto de ações 

adotadas para a promoção de uma agenda de igualdade racial, a sua implementação no ambiente 

escolar passou, e ainda passa ao longo de seus quase 20 anos de existência, por uma série de 

dificuldades que vão desde o seu total desconhecimento até o próprio descaso do corpo escolar 

pela temática, fazendo com que a sua aplicação se restrinja à um grupo de professores mais 

afeitos com o tema (SILVA; FERREIRA, 2016). O que se vê de maneira geral no ambiente 

escolar com relação à proposta de transformar a educação para as relações étnico-raciais em 

parte da cultura escolar é a existência de ações pontuais com seu enraizamento ainda de maneira 

tímida e pouco investigativa até os dias de hoje (GOMES e JESUS, 2013).  

Em meio a todos esses processos de tensionamento em torno da aplicação (ou não) da 

lei estão os indivíduos cujo enfoque da educação se destina, ou seja, os jovens estudantes do 

Ensino Médio oriundos de camadas populares. Estes estudantes  entram na dinâmica escolar 

em pleno processo de tensionamento e negociação de sua cultura com a lógica escolar e os 

processos de socialização (THIN, 2006, 2010). Em um país com mais da metade da população 

constituída por pessoas não brancas3, a  cultura negra é emergente em diversas manifestações 

das camadas populares, mas pouco valorizada no ambiente escolar. Assim, ao desconsiderar 

tais saberes, atuando de maneira a fomentar o epistemicídio4 (CARNEIRO, 2002) gera 

                                                
3 Segundo a Pesquisa Nacional por amostra de domicílio (PNAD, 2019), o país conta com uma população total de 

209.496.000 pessoas, desse total 56,28% (117.910.000) se declaram como preto e pardo (negro), o que referenda 

a lei 12288/2010 que institui o Estatuto da Igualdade racial. 
4 Conceito criado pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos e utilizado pela filósofa Sueli Carneiro para apontar 

o apagamento e a invisibilização estrutural de conhecimentos que não são os conhecimentos referendados pelo 

Norte global, colonialista e de bases eurocêntricas. 
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prejuízos aos jovens que não enxergam no sistema escolar um espaço de debate, identificação 

e participação efetiva. Ou seja, eles percebem que o que deixa de ser aprendido poderia ser algo 

relevante em sua formação, pois o que provém de suas experiências cotidianas traz significado 

a esse aprendizado (DAYRELL, 2007). 

Ao analisar como se dá a transposição das discussões de raça e etnia que a lei 

10639/2003 traz para o espaço escolar, esta pesquisa se insere no campo da sociologia da 

educação e da sociologia da juventude e educação para as relações étnico-raciais. Sua 

construção ancorou-se em autores brasileiros e estrangeiros que discutem a temática da 

construção das lutas do Movimento Negro, como é o caso de Nilma Lino Gomes (2017) e de 

Petrônio Domingues (2007, 2009) que pesquisam as lutas do Movimento Negro no campo da 

educação. Para refletir sobre relação entre juventude e escola utilizamos autores como Juarez 

Dayrell (2007), Paulo Carrano (2005; 2014), bem como Daniel Thin (2006; 2010) e Bernard 

Lahire (2007)  entre outros,  para abordar a questão das disputas em torno do processo de 

socialização dos jovens. 

Vale destacar que a pesquisa tem como protagonistas os estudantes negros de uma 

escola de Belo Horizonte, MG. Como negros, compreenderemos as pessoas que, segundo a 

proposta analítica do Censo Demográfico elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), se autoidentificam como pretos e pardos quando questionadas sobre 

a sua cor. Essa autoidentificação ganha contornos de mobilização política com as ações do 

Movimento Negro Unificado (MNU) ao final dos anos 1970. O uso do termo negro, desde 

então, passou a ser dotado de maneira a aglutinar e empoderar essa população no processo de 

construção de sua identidade (SILVÉRIO; TRINIDAD, 2012), e se estende às diversas 

entidades do Movimento Negro de maneira geral. Concordamos, dessa forma, com Antônio 

Guimarães (2003) quando afirma que o sentido de “cor” toma contornos analíticos e nativos 

para designar pertencimento racial e étnico no Brasil. 

Assim, com base nas inquietações surgidas a partir da análise da legislação, do contato 

com a bibliografia e da atuação como professor do ensino médio, surgiu a questão-problema 

que norteia esta pesquisa: Como estudantes negros do Ensino Médio de uma escola estadual de 

Belo Horizonte reconhecem e vivenciam os saberes incorporados ela Lei n. 10.639/03 no 

ambiente escolar? 

A partir da questão central da pesquisa definimos como objetivo central compreender 

como estudantes negros do Ensino Médio de uma escola estadual de Belo Horizonte 

reconhecem e vivenciam os saberes incorporados pela Lei 10.639/03 no ambiente escolar. Os 
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objetivos específicos propostos foram descrever os processos políticos e sociais que o 

Movimento Negro tensionou até que chegasse ao ponto da aprovação da lei 10639/03; analisar 

como o Projeto Político Pedagógico e curricular da escola investigada aborda a pauta das 

relações étnico-raciais e investigar como jovens estudantes negros percebem a incorporação da 

temática étnico-racial no currículo escolar. 

A pesquisa se justifica por sua importância no âmbito pessoal, profissional, social e 

acadêmico. A minha inquietação a respeito do tema de pesquisa vem da minha história, 

enquanto uma pessoa que teve uma vida no ensino público e foi interpelada pelo acesso ao meio 

acadêmico graças a abertura da universidade pública para as camadas populares, a primeira 

ação afirmativa a que tive acesso nesse sentido foi a bonificação no primeiro concurso 

vestibular prestado na graduação, na Universidade Federal de Minas Gerais, dada a pertença 

étnico-racial enquanto indivíduo negro e por ser proveniente de escola pública, posteriormente 

a mesma universidade adotou o sistema de cotas com a Lei n. 12.711/12.  

  Ao longo da trajetória de descobertas acadêmicas e vivências, aproximação com 

movimentos urbanos e especialmente o hip-hop, fui me moldando dentro de uma busca de 

minha própria identidade étnico-racial. Aqui vale um adendo sobre o que o discurso da 

democracia racial faz ao povo negro em sua narrativa de embranquecimento (NASCIMENTO, 

2016), sempre me reconheci como um indivíduo pardo, mas não compreendia a dimensão disso 

enquanto uma categoria que representa junto com a população preta, ou seja, são pretos e 

pardos, os negros desse país. Vivia nesse limbo racial onde a não afirmação política da minha 

pertença étnico-racial me trazia prejuízos enormes enquanto indivíduo jovem em constante 

formação identitária, a certeza de não ser branco me era clara, a confirmação de ser negro me 

faltava. 

O entender-se negro dentro de um ambiente majoritariamente branco – algo 

completamente avesso às minhas origens e espaços frequentados até então – foi de um choque 

tremendo, e que permaneceu quando comecei a ser introduzido a novos saberes que em nada 

iam ao encontro ao que já tinha visto e vivido em minha vida escolar. Começa aí um sentimento 

que Aparecida Sueli Carneiro (2005) caracteriza como um “desprezo” pela vida intelectual, por 

não me reconhecer naquele espaço. A minha adaptação foi dura e o reencontro com a academia 

foi se moldando junto com a maior inserção no campo da educação, que me possibilitou 

perceber maiores aberturas e diálogos com os quais já estava habituado desde a minha 

juventude, a saber o rap, o funk e movimentos artísticos negros em um geral. Hoje consigo 
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realizar essa ponte entre relações étnico-raciais e a minha prática docente, com essas produções 

artísticas negras sempre permeando o meu fazer enquanto professor. 

Quando retorno ao ambiente escolar enquanto docente no Ensino Médio em escolas 

públicas na periferia de Belo Horizonte e região metropolitana começo a perceber que, apesar 

de meus esforços em sempre ressaltar as temáticas étnico-raciais em minhas práticas, isso se 

dava de maneira isolada no ambiente escolar, não era algo incorporado na prática docente dos 

meus colegas de outras disciplinas, tampouco fomentado pela escola de maneira mais geral, 

salvo conduto em datas específicas como a semana da consciência negra que desembocava na 

comemoração de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. Porém, 

percebi também que quando esses elementos eram incorporados à prática pedagógica os alunos 

e alunas se sentiam mais envoltos com as temáticas tratadas pelas disciplinas, pareciam se sentir 

parte daquele saber escolar. Reconheci na prática da docência e na convivência diária com os 

jovens o que trouxe Carrano (2005) ao afirmar que invocar elementos do seu cotidiano e suas 

vivências enquanto saber “corporifica” esses saberes e emana uma ciência do corpo de dentro 

para fora desses jovens, não de fora para dentro. 

As inquietações pessoais e profissionais assumiram também um caráter acadêmico e 

foram trazidas para o mestrado. O sentido de Wright Mills (MILLS, 1982) para “imaginação 

sociológica” foi então trazido para entender a criticidade que a formação cidadã necessita ter, 

no caso, com enfoque no Ensino Médio. Segundo o conceito trazido pelo autor, a imaginação 

sociológica é fundamental para que seja possível compreender de maneira crítica a relação que 

existe entre a biografia do indivíduo e a realidade histórico social na qual ele está inserido. 

Assim, é de se esperar que uma formação que tem como premissa a desnaturalização das 

relações sociais traga nova luz a esse debate sobre as relações étnico-raciais no contexto 

brasileiro. 

As inquietações que eu trazia ao longo do meu percurso acadêmico também eram 

manifestadas por outros autores. Assim, no processo de construção desse projeto de pesquisa 

busquei embasar teoricamente o objeto de estudo e realizamos buscas em sites e portais 

eletrônicos utilizando os descritores “Lei n. 10.639/2003” e suas variações como “Lei n. 

10.639”, “juventude negra e educação”, “relações étnico-raciais e escola” e por fim, “jovens, 

percepção, relações étnico-raciais e escola” para um maior refinamento. O período escolhido 

foi de 2003 a 2021. 

Foram raros os trabalhos encontrados abordando especificamente a temática de jovens 

do Ensino Médio e a Lei n. 10.639/03. Diante da escassez bibliográfica a respeito do tema, 
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reconheço que o presente trabalho traz consigo uma discussão inovadora ao buscar entender 

como se constroem as vivências da Lei n. 10.639/2003 a partir do olhar dos jovens negros 

periféricos frequentadores de uma escola pública de Belo Horizonte da região de Venda Nova. 

Compreendendo suas socializações permeadas pelas questões étnico-raciais no ambiente 

escolar e como essa escola atua (ou não) de maneira antirracista auxiliando-os no processo de 

formação identitária, dessa forma, embora restrita aos estudantes de uma escola, esta pesquisa 

traz um forte potencial para oferecer subsídios a outros estudos, na medida em que aborda a 

realidade de tantos jovens negros em escolas públicas brasileiras, sejam de periferia ou não.   

Além da relevância para as discussões nas áreas da Sociologia da Educação, da 

Sociologia da Juventude e das relações étnico-raciais, esta pesquisa também trará importantes 

contribuições para as discussões sobre a abordagem da temática étnico-racial na escola, 

contribuindo, dessa forma, para a ampliação do debate em torno do cotidiano escolar dos 

jovens, sobretudo, para a diversidade étnico-racial crítica despertando novas reflexões e ações 

antirracistas em toda a comunidade escolar.  

 



20 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa de cunho qualitativo traz a metodologia de métodos mistos, por 

considerarmos que é a mais adequada para fazer emergir de maneira única e particular questões 

de realidades já conhecidas a partir do olhar próprio do indivíduo (DUARTE, 2002). Assim, 

para alcançar os objetivos propostos julgamos necessário lançar mão de três diferentes fontes 

de dados. A primeira delas foi a fonte bibliográfica, a segunda foi a análise documental e a 

entrevista com jovens negros e negras do Ensino Médio de uma escola pública constituiu-se na 

terceira fonte. Vale ressaltar que dado o contexto de pandemia da Covid-19 e as necessidades 

de isolamento social ficamos limitados com relação à aplicação de metodologias que exigissem 

uma integração física como a observação participante, a entrevista presencial e o grupo focal, 

conforme planejado inicialmente. Contudo, mantivemos a proposta de uso das fontes 

bibliográficas e documentais, e das entrevistas.  

Outra explicitação que nos cabe aqui é quanto à maneira de escrita, no presente trabalho 

fizemos a opção de escrever na 3ª pessoa do plural na maioria das colocações por entendermos 

que esse foi um trabalho pensado, construído, alterado e revisado de maneira conjunta com 

orientadora e orientando, porém, por se tratar de uma pesquisa que parte de anseios maiores do 

orientando, em alguns trechos o reflexo dessa subjetividade aparece, o que em nosso ponto de 

vista não causa confusão para o leitor, mas achamos necessário deixar claro em nossa 

construção. 

Com o objetivo de explicitar como foi construída a pesquisa, descrevemos cada uma 

das principais fontes a seguir:  

1) Pesquisa bibliográfica – Inicialmente foi feita uma busca em portais utilizando os 

seguintes descritores: “Lei n. 10.639/03”, “juventude negra e educação”, “relações étnico-

raciais e escola” sendo firmado um recorte de publicações do ano de 2003 a maio de 2021 

referentes à Lei n. 10.639/03. A busca foi feita nos seguintes sites: Google Acadêmico, Portal 

de teses e dissertações da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 

Academia.edu, Scielo e site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED). Foram encontrados um número alto de trabalhos sobre o tema da Lei n. 10.639/03, 

necessitando de um refinamento maior explicado a seguir.  

Com esses descritores nos norteando, fizemos a pesquisa em diversos sites e portais. 

Primeiramente a busca foi no site da ANPED e especificamente no seu periódico que é a Revista 
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Brasileira de Educação onde a partir da sua edição de número 22 começam a aparecer trabalhos 

com a temática da educação e relações étnico-raciais, totalizando 11 trabalhos que de alguma 

maneira fazem menção às relações étnico-raciais e educação, mas nenhum com um enfoque na 

lei 10639/03 e tampouco na juventude negra e a educação. 

Outro site para pesquisas acadêmicas consultado foi o Scielo. Nele foram encontrados 

um total de 29 artigos seguindo os buscadores já explicitados. Especificamente foram oito com 

o buscador “Lei n. 10.639/03”, seis sobre “juventude negra e educação”, 15 “relações étnico-

raciais e escola”, e nenhum com “jovens, percepção, relações étnico-raciais e escola”. 

No Portal de Teses e Dissertações da CAPES foram encontrados 27.681 trabalhos no 

total, de longe entre os sites consultados foi o que mais apresentou trabalhos sobre o tema. O 

Portal de Teses e Dissertações tem um mecanismo de buscas muito amplo, quando as buscas 

foram feitas com a utilização de “Lei n. 10.639/03”, por exemplo, levava a uma infinidade de 

trabalhos que nada tinham a ver com a lei sobre a história e cultura africana e afro-brasileira.  

Cremos que o algoritmo entende que qualquer trabalho que conste esses números em alguma 

parte deve ser considerado, então era comum aparecerem teses e dissertações do campo das 

engenharias, matemática, química e afins. Com isso se fez necessário encontrar uma maneira 

melhor de triagem desses trabalhos.  

Assim, buscamos apresentar aqui os resultados em um paralelo, considerando os 

números totais e os trabalhos que foram produzidos exclusivamente no campo da educação. 

Com isso, a busca com o item “Lei n. 10.639/03” totalizou 27.224 trabalhos, quando 

especificado no campo da educação esse número caiu para 3.164; “Juventude negra e educação” 

totalizou 36 trabalhos, 21 relacionados especificamente à educação; “relações étnico-raciais e 

escola” foram 418 trabalhos, 256 produzidos no campo da educação; por fim, com o descritor 

“jovens, percepção, relações étnico-raciais e escola” foram encontrados  3 trabalhos, dos quais 

um era do campo da educação. 

A Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) também foi utilizada. Assim 

como o portal de Teses e Dissertações, o BDTD é um buscador especializado em trabalhos da 

pós-graduação, a diferença é a vinculação. O primeiro é mantido pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e tem vinculação direta com o Ministério de 

Ciência e Tecnologia e todos os trabalhos que estão em seu repositório são direcionados à um 

link direto do trabalho completo, já o segundo é vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e subsidiado pelo Ministério da Educação (MEC) e em 

sua maioria conta somente com os resumos. Aqui foram encontrados 525 trabalhos com o 
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buscador “Lei n. 10.639/03”, “juventude negra e educação” foi 21 o número de trabalhos 

produzidos, 279 “relações étnico raciais e escola” e, por fim, 1 trabalho somente utilizando a 

especificação “jovens, percepção, relações étnico-raciais e escola”. 

Em sites privados a pesquisa foi feita no Google Acadêmico e no periódico 

Academia.edu. No primeiro encontra-se um acervo vasto, porém, se mostrou pouco eficiente 

por agrupar muitos dos trabalhos por apresentarem termos parecidos dentro do seu corpo 

textual, assim como percebido no portal de teses e dissertações. Porém, sem a possibilidade de 

uma triagem maior. O portal também não oferece a possibilidade de seleção por trabalhos 

oriundos de programas de pós-graduação ou artigos. Sendo assim, a pesquisa bibliográfica 

revelou os seguintes números: “Lei 10.639/03” com 4.420 trabalhos, “juventude negra e 

educação” com 15.300 trabalhos, “relações étnico-raciais e escola” com 15.200 trabalhos no 

total, “jovens, percepção, relações étnico-raciais e escola” também apresentando 15.200 

trabalhos. 

Por fim o Academia.edu é um agrupador de artigos acadêmicos, nele foram encontrados 

17 artigos com o buscador “Lei 10.639/03”, o termo “juventude negra e educação” totaliza 

5.628 trabalhos, “relações étnico-raciais e escola” contabilizam 3.183 trabalhos e “jovens, 

percepção, relações étnico-raciais e escola” conta com 235 trabalhos. 

O levantamento demonstrou que a maioria dos trabalhos referentes à aplicação da Lei 

n. 10.639/03 no ambiente escolar se voltam especialmente para as disciplinas de história, alguns 

para o ensino de artes e uma parte para o ensino de língua portuguesa, deixando assim uma 

grande lacuna a ser preenchida em outras disciplinas, sendo o enfoque principal na escola e 

corpo docente. No geral, a literatura encontrada demonstra que o que ocorre é um esforço 

pessoal de docentes para a incorporação da temática no ambiente escolar, assim como apontou 

Santos (2018), em detrimento à própria lei, que versa sobre a universalidade de sua aplicação 

em todas as disciplinas e níveis de ensino. 

Como dito anteriormente o descritor que teve o maior grau de refinamento foi “jovens, 

percepção, relações étnico raciais e escola”. Com isso foram encontrados trabalhos que partem 

do olhar dos estudantes. Sete destes trabalhos se encontram em dissertações produzidas no 

Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do CEFET Celso Suckow da Fonseca 

no Rio de Janeiro (AGUIAR, 2017; ARAÚJO, 2014; GADIOLI, 2017; RIBEIRO, 2017; 

SILVA, 2016, 2014, 2015), uma dissertação da UFRGS (SANTOS, 2007b) cabe destaque por 

lidar diretamente com o olhar dos estudantes, assim como uma dissertação da Universidade 
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Estadual do Paraná (SOUTA, 2017). Ou seja, são raros os trabalhos apresentados que tratam da 

temática das relações étnico-raciais no ambiente escolar a partir do olhar dos estudantes.  

Dando sequência ao trabalho buscamos maneiras para conseguir um refinamento maior 

de resultados, fixamo-nos no Portal de Teses e Dissertações da Capes e nos utilizando dos 

mesmos buscadores “Lei 10639/2003”; “juventude negra e educação”; “relações étnico-raciais 

e escola” e “jovens, percepção, relações étnico-raciais e escola” concentramos as nossas buscas 

em trabalhos no campo da educação que fossem provenientes de programas de pós graduação 

em educação e que fossem pesquisas feitas na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana.  

Com isso, dentro das buscas explicitadas, especialmente com o buscador “juventude 

negra e educação", encontrou-se o resultado interessante de três trabalhos desenvolvidos na 

cidade de Belo Horizonte. Nos chamou atenção o trabalho de Sousa (2015) e de Silva (2009) 

por partirem de uma perspectiva da resposta dos discentes, algo que também buscamos em 

nosso trabalho, porém, cada uma com sua especificidade. Enquanto o primeiro aborda essa 

visão dentro de uma escola técnica federal, o segundo traz a perspectiva de uma escola 

municipal que oferta a modalidade do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e a visão dos jovens 

negros nesse meio. 

2) Pesquisa documental – Com o objetivo de compreender melhor como a temática 

étnico-racial tem sido introduzida no cotidiano educacional nos últimos anos foi realizada uma 

análise documental que envolveu os documentos relativos à lei 10639/03, as diretrizes 

curriculares, o plano de implementação das diretrizes e as contribuições para a implementação 

da lei 10639/03. Também foi analisado o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola 

selecionada com o objetivo de se conhecer melhor se existem e como as estratégias e práticas 

antirracistas são implementadas no cotidiano escolar de maneira sistemática. O PPP e seus 

trechos onde apareça (ou não) estratégias que propiciem uma educação antirracista também nos 

auxiliaram a compreender o  quanto as ações especificadas atendem às exigências da legislação 

e ao interesse dos jovens no espaço escolar.  

 3) Realização de entrevista semiestruturada com estudantes do Ensino Médio: O uso 

da entrevista semiestruturada como metodologia permite conhecer de forma mais aprofundada 

a experiência dos entrevistados, possibilitando, dessa forma, “a construção de novos 

conhecimentos” (SZYMANSKI, 2004, p. 15). A riqueza deste método situa-se na interação 

entre o entrevistador e o entrevistado, partindo do entendimento de que as considerações dos 

indivíduos situados em contextos distintos, com vivências e experiências únicas e fortemente 
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inserido no campo das questões investigadas. Lidando com elas diretamente, produz um 

conhecimento valioso para a construção da pesquisa.  

Para a entrevista com os estudantes e análise do PPP foi escolhida uma escola pública 

de Belo Horizonte da região de Venda Nova. A opção pela busca de uma escola dessa região 

se dá pelos indicadores relativos ao alto grau de vulnerabilidade social da região, que afeta a 

sua juventude e a juventude negra especificamente de maneira ampla. Segundo o Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil de Belo Horizonte de 2016 (IVJ-BH, 2016) a região tem a segunda 

pior renda média familiar por atributo do responsável (R$ 2416,13) entre as nove regionais da 

cidade, sendo que quando esse valor é desagregado segundo o critério de raça há uma diferença 

de aproximadamente R$ 300,00 de diferença entre brancos e negros (R$ 2614,15 e R$ 2311,83 

respectivamente). A taxa média de abandono do ensino médio dos jovens da região é de 8,09%, 

porém, quando estratificado segundo a identificação étnico-racial essa taxa cai para 6,17% para 

brancos e aumenta para 9,01% para negros. Aqui vale pontuar que mais dados relativos a 

características sociodemográficas da região de Venda Nova e que englobam a escola estudada 

serão expostos no terceiro capítulo que aborda a inserção no campo.  

Assim, constatando a vulnerabilidade social dos jovens negros5 na região, buscamos 

escolas públicas que aceitassem participar da pesquisa.  Segundo a divisão feita pela Secretaria 

de Educação de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2021) a região de Venda Nova faz parte da 

regional Metropolitana C, essa região conta com 53 escolas estaduais em seu território. Uma 

consulta foi feita via e-mail com todas escolas estaduais da região sobre a disponibilidade de 

contribuir para com a pesquisa cedendo o seu Projeto Político Pedagógico. De pronto, uma das 

53 escolas contactadas aceitou participar da pesquisa, por coincidência uma escola onde já havia 

lecionado enquanto professor de sociologia designado alguns anos atrás, em 2018.  

Após essa formalização do contato com a escola, começou uma busca ativa por quatro 

alunos que aceitassem dar seu depoimento. Importante ressaltar que dado o contexto de 

pandemia da Covid-19 essa busca limitou-se à internet. Por meio das redes sociais partimos ao 

encontro de quatro alunos que se autodeclarassem negros e que aceitassem dar seu depoimento. 

Buscamos uma alternância entre homens e mulheres para dispormos de diferentes perspectivas 

                                                
5 Frisamos que em suas diretrizes de implementação a Lei n. 10.639/03 trata de abordar uma educação para as 

relações étnico-raciais que contemplem os indivíduos de maneira multirracial, sendo assim, a sociedade num todo. 

Porém, vale ressaltarmos que em nosso trabalho nós primamos por entender o impacto dessa abordagem 

exclusivamente com pessoas negras devido a sua vulnerabilidade social que tem enormes consequências no campo 

da educação. 
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na entrevista. Para participar da pesquisa era necessário que esses alunos e alunas reunissem as 

seguintes condições necessárias (critérios de seleção): 

1) ser de camadas populares6; 

2) estudar ou ter concluído no ano anterior o Ensino Médio na escola selecionada; 

3) se auto classificar como negro ou negra. Aqui vale um adendo com relação a esse 

critério. Além da autoclassificação, em nossa entrevista contamos com questões que buscaram 

conhecer  as vivências enquanto pessoa racializada. Temos em conta que a mera autodeclaração 

pode causar confusões, especialmente se tratando do contexto brasileiro e como bancas de 

heteroidentificação têm sido montadas para barrar essas fraudes que geram uma 

desconformidade com o princípio da Lei n. 12.711/2012 (NUNES; SANTOS, 2019), vemos a 

importância do primeiro ato de autorreconhecimento desses jovens mas trabalhando essas 

questões relativas à construção dessas identidades étnico-raciais ao longo de suas trajetórias 

buscamos constatar a formação dessa identidade negra que é apreendida entre pares e também 

dentro dos seus contrastes (FANON, 2008), e especialmente o nosso bloco de perguntas sobre 

situações de racismo contribuiu nesse quesito.  

 Com a utilização da técnica da bola de neve (VINUTO, 2014), segundo a qual um 

entrevistado indica outro,  foram selecionados quatro alunos que cumpriram os requisitos acima 

descritos. Vale mencionar aqui que embora já tenha lecionado nesta escola como professor de 

sociologia o ano que trabalhei não foi o mesmo em que coincidiu o turno em que os alunos 

estudavam, sendo que não tinha contato com o primeiro entrevistado que indicou os outros 

dentro do ambiente escolar, embora eu mesmo tenha percebido questões sensíveis ao trato das 

relações étnico-raciais no cotidiano escolar. Os escolhidos são alunos e alunas concluintes do 

Ensino  Médio por entendermos que por essa ser a etapa final em seu trajeto na educação básica 

eles já passaram pelo letramento racial necessário no ambiente escolar para conseguir distinguir 

qual saber emanou de suas práticas cotidianas e qual saber foi ilustrado de acordo com os 

aprendizados desenvolvidos no ambiente escolar.  

                                                
6Adotamos aqui a conceituação de Magda Becker Soares sobre o termo “camada popular”, a autora ressalta que: 

“A palavra camada, quando para designar grupos sociais, significa um conjunto particular de indivíduos que não 

constitui um elemento estrutural independente da sociedade, mas é modelado por circunstancias sociais e 

econômicas. Os indivíduos ou grupos individuais que constituem uma camada tendem para uma ou outra das duas 

classes sociais em oposição (classes dominantes ou classes dominadas), e, dentro de cada uma, distribuem-se em 

diferentes classes, ou frações de classe. Assim, a expressão camadas populares designa grupos sociais que, 

pertencentes às classes dominadas, identificam-se por uma característica comum, a de constituírem um conjunto 

de grupos polarizados em oposição àqueles que detêm o monopólio do poder e do controle econômico e social” 

(SOARES, 1986, p.80-81). 
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Como letramento racial necessário aqui entendemos a própria trajetória escolar dos 

estudantes e, considerando que a Lei 10.639/03 está presente em suas trajetórias escolares desde 

o ingresso deles na educação básica. Portanto,  é de se esperar que a lei e os saberes que ela 

incorpora os tenham acompanhado ao longo de suas vidas e ao final da educação básica tenham 

conseguido discernir os saberes da cultura africana e afro-brasileira.  

Com base nos objetivos da pesquisa as entrevistas com jovens negros foram orientadas 

pelos seguintes eixos: 

✔ A escola e a educação sobre as relações étnico-raciais; 

✔ Vivências esperadas com a aplicação da Lei n. 10.639/03 no Ensino Médio; 

✔ Experiências de atos de racismo 

A partir dos eixos da pesquisa foram criadas as categorias iniciais de análise das 

entrevistas e documentos: Letramento racial; resistência e confronto; identidades. Ao longo das 

entrevistas estas categorias de análise sofreram modificações a partir dos dados empíricos 

trazidos pelos jovens e pelo PPP da escola. Outro aspecto que gostaríamos de salientar é que 

todos os nomes citados pelos participantes, bem como da própria escola analisada foram 

alterados para garantir o anonimato dessas pessoas7. 

Tal diversidade nos instrumentos de construção e análise dos dados se faz necessária 

por buscarmos aqui uma orientação para o processo e não para o resultado, pois concordamos 

com Dalfovo, Lana e Silveira (2008) ao considerarmos que  a ênfase está no entendimento e 

não no objetivo pré-determinado e fechado em si. 

 A análise de dados foi realizada por meio da triangulação de fontes. Foi feita a  análise 

da documentação levantada na escola, da legislação e das entrevistas concedidas pelos jovens. 

Para a análise desse tipo de conteúdo buscamos análises descritivas de toda documentação e 

legislação obtida sendo, portanto, a melhor maneira para a organização e interpretação das 

mensagens obtidas através das entrevistas tendo em vista os pontos ressaltados que nos 

interessam e compõem a documentação. 

Para melhor organização das discussões trazidas nesta dissertação optamos por dividir 

o texto em três capítulos que se interconectam na totalidade do trabalho desenvolvido. 

O primeiro capítulo intitulado “O Movimento Negro como ator e seus atos: Lei 

10639/03” e seus desmembramentos traz uma discussão sobre as ações dos diversos atores do 

Movimento Negro ao longo do século XX e XXI que culminaram na aprovação da lei 10639/03 

                                                
7 Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da UFOP sob o número de CAAE 39897320.5.0000.5150. 
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entre outras, bem como alguns pontos regulatórios que explicitam a maneira de aplicação da 

lei. 

O segundo capítulo tem como título “A escola e seu papel como formadora para a 

democracia” e discute a juventude, seus processos de socialização e seu diálogo com a escola, 

a popularização da escola e a relação do jovem negro com o meio escolar. 

O terceiro capítulo, "O campo: tensionamento e vivência dos estudantes em xeque com 

a lógica escolar” traz a descrição do campo, a análise do PPP, a análise das entrevistas com os 

quatro jovens entrevistados em diálogo com  a Lei n. 10.639/03, o PPP da escola e os relatos 

dos alunos. 
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3. O MOVIMENTO NEGRO COMO ATOR: LEI 10639/03 E SEUS 

DESMEMBRAMENTOS 

 

Para compreender o objeto de estudo julgamos necessário conhecer um pouco das 

movimentações políticas tensionadas pelo Movimento Negro que possibilitaram a criação da 

lei 10639/03. Por isso, neste capítulo trataremos das lutas históricas do Movimento Negro 

enquanto um agente da sociedade civil ao longo do século XX e que desembocaram na 

aprovação da lei citada em 2003, que foi uma das primeiras aprovadas na primeira gestão do 

governo Lula (2003-2011) mas já era gestada em forma de lutas e reivindicações das mais 

diversas formas dentro do Movimento Negro. 

Para explorar melhor a questão iniciamos com uma definição do que chamamos de 

Movimento Negro:   

Movimento Negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na 

sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das 

discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema 

educacional, político, social e cultural. (DOMINGUES, 2007, p. 101). 

 

 Partindo de tal definição, neste capítulo trazemos a trajetória do Movimento Negro com 

seus diversos atores, organizações, membros e protagonistas com as suas lutas e iniciativas 

desse movimento ao longo do século XX e nesse começo de século XXI que culminaram na 

aprovação da lei 10639/03. Em seguida, abordaremos os documentos que versam sobre as 

maneiras de implementação da Lei n. 10.639/03 no ambiente escolar, dialogando com o seu 

documento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (utilizaremos o acrônimo 

DCNERER para facilitar a nossa leitura daqui em diante) trazendo alguns pontos do documento 

reforçando algumas observações. 

Documentos e pesquisas comprovam que a educação sempre esteve presente nas pautas 

e reivindicações do Movimento Negro no pós escravidão, “sendo concebida como um recurso 

de importância capital para se contrapor ao ‘preconceito de cor’ e garantir a inclusão e 

prosperidade do afro-brasileiro na sociedade” (DOMINGUES, 2009, p. 968). As próximas 

linhas aqui demonstram como e quais iniciativas foram empreendidas ao longo dos anos e com 

qual intencionalidade essas foram empreendidas. Sempre tendo no conceito de raça um 

mobilizador de ações políticas que o Movimento Negro traz consigo, entendido aqui como um 

fator de relevância social como um aglutinador em prol de uma coletividade (DOMINGUES, 
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2007) as maneiras como se darão essas coletividades e suas ações que vão divergir ao longo 

dos anos e também em uma escala temporal. O sentido de “cor” toma contornos analíticos e 

nativos para designar pertencimento étnico e racial no Brasil. (GUIMARÃES, 2003). 

 

3.1 Movimento Negro no Brasil: alguns apontamentos históricos 

 

As primeiras mobilizações dos ditos “Movimentos Negros” já aconteceram logo no 

período subsequente à abolição da escravatura, em 1888 ex-escravos libertos e seus 

descendentes com a criação de clubes, grêmios e associações de acolhimento em diversos 

estados brasileiros. Domingues (2007) aponta, principalmente, os de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Destaque aqui para o Clube 13 de Maio de São Paulo, a 

agremiação negra que desde a sua fundação em 1902 previa em seu estatuto: 

a) festejar anualmente, com o brilhantismo possível, a gloriosa data de 13 de maio de 

1888; b) criar escolas noturnas e diurnas, quando seus fundos o permitirem; c) criar 

uma biblioteca para os sócios; d) criar fundos de beneficência para os sócios e suas 

famílias; e) realizar conferências na sede social, versando as mesmas sobre instrução 

e educação, com a assistência de famílias. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, n. 234, 22/10/1902, p.2245 apud DOMINGUES, 2009. p. 970).  

 

Simultaneamente a essas agremiações começaram a aparecer veículos de imprensa, que 

ficaram conhecidos como “imprensa negra”. Eram jornais e revistas endereçadas aos ditos 

“homens de cor” que, de começo, faziam divulgação dos eventos e ações das agremiações 

negras. Com o passar dos anos até a década de 1930 os jornais tomaram um caráter de denúncia 

das mazelas sofridas pela população negra recém liberta: problemas com trabalho, educação, 

habitação e saúde passaram a ser denunciados nesses periódicos, além disso, revelavam o 

regime de apartheid velado que impedia pessoas negras de frequentarem certos locais como 

restaurantes, cinemas, teatros, estabelecimentos comerciais e religiosos, e até mesmo algumas 

escolas, praças e ruas.  

Em 1931 foi fundada a Frente Negra Brasileira (FNB), que pode ser considerado em 

caráter de organização, mobilização e atuação a agremiação mais proeminente do Movimento 

Negro da primeira metade do século XX. Domingues (2007) nos mostra aqui o alcance da FNB: 

Na primeira metade do século XX, a FNB foi a mais importante entidade negra do 

país. Com “delegações” – espécie de filiais – e grupos homônimos em diversos 

estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do 

Sul e Bahia), arregimentou milhares de “pessoas de cor”, conseguindo converter o 

Movimento Negro Brasileiro em movimento de massa (DOMINGUES, 2007, p. 106). 
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Eram estimados cerca de 20 mil membros ao total e um campo de atuação que envolveu 

a criação de escolas, grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico e a 

publicação de um periódico denominado “A voz da Raça”, dada a relevância da área 

educacional a FNB instituiu um departamento específico para a área educacional que era o 

Departamento de Instrução (DI), chamado também de Departamento de Cultura ou Intelectual. 

Em 1932 a FNB cria como grande projeto do DI, um curso de alfabetização de adultos destinado 

a qualquer pessoa negra independente de ser filiada à organização ou não (DOMINGUES, 

2009). A entidade alcança certa relevância e poder de barganha dentro do cenário político 

nacional sendo até recebida em audiência pelo então presidente da república Getúlio Vargas. 

Porém, com a instauração da ditadura varguista em 1937 e a nova constituição de aspirações 

fascistas, todas as organizações políticas foram cassadas e extintas, incluindo a FNB. 

O período do Estado Novo foi de bastante repressão às organizações políticas e 

movimentos sociais, não sendo diferente para o Movimento Negro. Uma das iniciativas que 

merecem destaque desse período é o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado em 1944 

no Rio de Janeiro por Abdias do Nascimento. O grupo tinha como ações: 

A proposta original era formar um grupo teatral constituído apenas por atores negros, 

mas progressivamente o TEN adquiriu um caráter mais amplo: publicou o jornal 

Quilombo, passou a oferecer curso de alfabetização, de corte e costura; fundou o 

Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro; organizou o I Congresso do Negro 

Brasileiro; promoveu a eleição da Rainha da Mulata e da Boneca de Pixe; tempo 

depois, realizou o concurso de artes plásticas que teve como tema Cristo Negro, com 

repercussão na opinião pública. (DOMINGUES, 2007, p. 109). 

 

 Especialmente sobre o curso de alfabetização pode se dizer do seu destaque dentre as 

ações iniciadas pelo tema. O curso durou de 1944 a 1946 e visava a alfabetização mínima para 

a possibilidade de ingresso dos indivíduos na companhia teatral, tendo em vista que era 

necessária a leitura para decorar os textos das peças (DOMINGUES, 2009). Além da 

alfabetização eram oferecidas aulas de português, matemática, educação moral e cívica8, 

história e evolução do teatro, e “folclore afro-brasileiro”. Outra ação do TEN foi a utilização de 

seu jornal “O Quilombo” como meio de denúncia de processos de exclusão de pessoas negras 

no meio educacional, seja no tratamento diferenciado com relação às pessoas negras, seja no 

material didático que reproduz estereótipos raciais ou no currículo eurocêntrico com pouca 

                                                
8 Aqui vale uma nota para se retirar o sentido ambíguo que essa educação moral e cívica pode significar, temos na 

proposta do TEN uma ideia de emancipação da população negra e apreensão de habilidades sociais dessa educação 

moral e cívica. Já no outro extremo temos a apropriação dessa proposta por parte do governo militar anos depois, 

instituindo uma disciplina com esse mesmo título, mas com fins de disciplinar a população geral segundo os 

preceitos éticos da ditadura. 
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possibilidade de abertura para aprendizados de saberes africanos e afro-brasileiros. Com o golpe 

militar de 1964 ocorre a volta à supressão de movimentos sociais até que o TEN acaba por vez 

com o autoexílio de Abdias do Nascimento em 1968 nos EUA. 

O que é percebido com relação à chamada primeira fase do Movimento Negro e os seus 

esforços no campo da educação é que há uma busca de acesso à educação básica para a chamada 

“população de cor” da época e minimamente a sua alfabetização, é pensar que “na Primeira 

República, a cidadania estava prevista na letra da Constituição, mas muitos negros não tinham 

meios de exercê-la, uma vez que a educação básica gratuita não era obrigatória e quem era 

analfabeto não podia votar” (DOMINGUES, 2009, p. 976). Assim, a educação adquire um 

conceito mais amplo para o Movimento Negro, sendo entendida como uma formação cívica, 

moral e cultural dos indivíduos, além de abarcar uma instrução formal. 

 

3.2 Pressões e disputas políticas até a criação da Lei n. 10.639/03 

 

O período da ditadura militar (1964-1985) é marcado por uma nova fase de repressão 

aos movimentos sociais em geral, sobretudo, ocorrem ações de enfraquecimento da pauta 

identitária atrelada à outras reivindicações do Movimento Negro. Essas ações são sustentadas 

no campo das ideias com o reforço da ideologia da democracia racial e da inexistência de 

desigualdade racial e social no país, sendo que quem fosse contrário à esse ideário ganharia o 

rótulo de não brasileiro, e consequentemente, não patriota (SKIDMORE, 1994).  

Uma reorganização política do Movimento Negro voltou a acontecer ao final da década 

de 1970 junto com a reabertura democrática, porém, isso não significa dizer que não houveram 

ações ao longo do período mais duro da ditadura, a questão aqui é como essas iniciativas se 

deram de maneira fragmentada por diversos estados e campos de ação, a destacar a volta tímida 

da Imprensa Negra no estado de São Paulo com periódicos como o “Árvore das Palavras” e o 

“Nagô”. No Rio de Janeiro ganhou força no meio da juventude periférica negra o Movimento 

Soul que é posteriormente batizado de “Movimento Black Rio” (DOMINGUES, 2007). Em 

Salvador começou a se formar um movimento de mobilização de identidade étnico-racial negra, 

apoiando-se em uma política governamental de valorização da cultura e de promoção do 

turismo.  

Emergiu então um movimento de revalorização da estética africana, bem como das 

tradições das religiões afro, se diferindo de outras décadas onde a repressão a essas 
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manifestações era parte das ações do Estado (LIMA, 2008). Aqui cabe ressaltar que essa 

iniciativa da parte governamental serviu mais para um reforço do ideário de uma dita 

democracia racial que será posto em xeque com o aparecimento ao longo dos anos 1970 de 

organizações como o Núcleo Cultural Afro-Brasileiro (NCAB), Sociedade Malê Cultura e Arte 

Negra, Grupo de Teatro Palmares Inaron e o Bloco Afro Ilê Ayê que levaram a discussão para 

além do campo cultural, transitando e integrando nessas discussões o campo político, ideológico 

e educacional. Destaque para as ações do NCAB que acabaram por culminar nos Seminários 

Experimentais de Educação Interétnica de 1979 e 1980 que serão detalhados mais abaixo em 

nosso texto e teve na proposta da Pedagogia Interétnica que contribuiu, segundo Lima (2008): 

[...]na crítica da constituição de raça como fator biológico. Ao se apropriar do conceito 

de etnia, enfatiza-se seu caráter mais abrangente ao não se referir somente às 

características fenotípicas, comuns na noção de raça, o que permitiria seu uso por 
outros povos em conflitos étnicos. (LIMA, 2008, p. 11). 

 

A retomada e convergência das iniciativas para pautas políticas de reinvindicação para 

a população negra se dá a partir de 1978 com o Movimento Negro Unificado (MNU), 

inicialmente chamado de Movimento Unificado Negro Contra a Discriminação Racial 

(MUNCDR). A criação do MNU “significou um marco na história do protesto negro do país, 

porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta de todos os grupos e 

organizações antirracistas em escala nacional” (DOMINGUES, 2007, p. 114). O grupo 

fundador teve influência direta da luta pelos direitos civis dos negros e negras norte-americanos 

e movimentos de libertação dos países africanos como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau.  

A formação dos pensadores do MNU é de raízes marxista. Muitos líderes eram 

dissidentes da organização Convergência Socialista e trouxeram as discussões sobre a questão 

racial aliada à luta de classes para esta nova fase do Movimento Negro. Tal orientação originou 

um amplo movimento de desmistificação da democracia racial brasileira que possibilitou a 

organização política da população negra, a transformação do Movimento Negro em movimento 

de massas, a formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração 

do trabalhador, a organização para enfrentar a violência policial, a organização nos sindicatos 

e partidos políticos, a luta pela introdução da História da África e do Negro no Brasil nos 

currículos escolares, bem como a busca pelo apoio internacional contra o racismo no país. 

(DOMINGUES, 2007). 

Para esta dissertação é necessário atentar especialmente à penúltima reinvindicação do 

plano de ação que é a introdução à História da África e do Negro no Brasil nos currículos 

escolares  junto com o Projeto de Lei n. 1.331 de 1983. Elaborado pelo então deputado Abdias 
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Nascimento que propunha uma “ação compensatória, visando a implementação do princípio da 

isonomia social do negro, em relação aos demais segmentos étnicos da população brasileira” 

(BRASIL, 1983), foram as primeiras propostas de ações afirmativas em escala nacional, 

propostas do que viria a ser um embrião para a Lei n. 10.639/03 como a conhecemos hoje em 

dia. Como mostra Domingues: 

Naquele período, o movimento negro passou a intervir amiúde no terreno educacional, 

com proposições fundadas na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros 

didáticos; na capacitação de professores para desenvolver uma pedagogia interétnica; 

na reavaliação do papel do negro na história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira 
da inclusão do ensino da história da África nos currículos escolares (DOMINGUES, 

2007, p. 116). 

 

 Como é possível observar pelo excerto acima e nos demais documentos já mencionados, 

a educação para as relações étnico-raciais acabou se tornando uma das principais bandeiras 

levantada pelo MNU na sua fundação em meados da década de 1980. Neste ponto a sucursal 

do MNU em Salvador foi muito importante, porque lá começaram a se desenvolver estratégias 

que buscavam contemplar saberes africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares. 

Primeiramente ocorreram os Seminários Experimentais de Educação Interétnica de 1979 e 

1980. Ao final do último seminário foi criada uma comissão para elaborar uma proposta de 

currículo escolar fundamentado na “cultura negra” (DOMINGUES, 2009), o qual foi adotado 

em uma escola do Vale das Pedrinhas, na periferia de Salvador. Em 1984 entidades diversas do 

Movimento Negro baiano pressionavam pela inserção de disciplinas temáticas da história e 

cultura negra no currículo escolar, e fruto desse anseio foi encaminhado um documento pedindo 

pela inclusão da disciplina de “Estudos Africanos” em todo currículo da rede estadual. 

Essas pressões por um currículo que atendesse a questões étnico-raciais na perspectiva 

de uma educação para a diversidade se arrastaram durante a década de 1980, passando pela 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC) nos anos de 1987 e 1988 e culminando no processo 

de participação de entidades da sociedade civil e Movimento Negro na participação da 

construção do texto da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Se por um lado foram obtidos 

ganhos na CF/88 em pautas do Movimento Negro como a lei de criminalização do racismo e a 

demarcação das terras quilombolas, por outro lado a educação para as relações étnico-raciais, 

uma das pautas principais do Movimento Negro na CF/88, foi deixada de lado no texto final da 

Constituição (GOMES; RODRIGUES, 2018). Com o objetivo de pautar a questão da educação 

na ANC nas discussões do Congresso Nacional o Movimento Negro realizou uma série de 

encontros intitulados “O Negro e a Constituinte” nos anos de 1985 e 1986, culminando com a 

criação de um documento que foi entregue ao presidente José Sarney e ao presidente da ANC, 
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deputado Ulisses Guimarães. O documento trazia críticas à ótica eurocêntrica 

hegemonicamente adotada nos currículos escolares, mais especificamente nos conteúdos sobre 

a formação da sociedade brasileira, excluindo o negro e suas contribuições para o Brasil 

(GOMES; RODRIGUES, 2018). 

 Sendo assim, na ANC a temática étnico-racial ficou restrita à “Subcomissão dos Negros, 

Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias” que era parte da Comissão Temática da 

“Ordem Social”. Dada a multiplicidade de temas tratados nessa comissão e a especificidade da 

temática étnico-racial, o tema encontrou um espaço muito restrito nas discussões da ANC, 

contrariando expectativas do Movimento Negro. Foi com a articulação do movimento e a ajuda 

de aliados internos ao cenário político institucional que certas pautas conseguiram ganhar voz 

na ANC. As propostas denunciavam o mito da democracia racial e seu efeito na sociedade 

brasileira, com isso, esperava-se que a superação desses estigmas fosse alcançada. 

Surge então a proposta de anteprojeto da Subcomissão no artigo 5º que versava sobre a 

obrigatoriedade do ensino de “História das populações negras no Brasil” como maneira de 

reconhecimento e resgaste da história e cultura afro-brasileira, e valorização dos processos de 

resistência do povo negro no Brasil. Após descaracterizações sucessivas do anteprojeto ficou 

restando a indicação da reformulação do ensino de História do Brasil para que fosse uma 

disciplina “com o objetivo de contemplar com igualdade a contribuição das diferentes etnias 

para a formação multicultural e pluriétnica do povo brasileiro”. (GOMES; RODRIGUES, 2018, 

p. 938), seguindo para o documento final da CF apenas uma sinalização da necessidade de uma 

educação que tivesse um currículo que refletisse as pluralidades raciais e sociais brasileiras. Por 

serem consideradas muito específicas as reivindicações do Movimento Negro ficariam 

designadas a leis ordinárias. Sendo assim, foi retirada a proposta do ensino de “História das 

populações negras no Brasil”, o que poderia ter sido considerado o embrião da Lei n. 10.639/03. 

Um marco importante dessas ações do Movimento Negro nos anos 90 é a organização 

da Marcha de Zumbi no ano de 1995 marcando o 300º aniversário da figura emblemática para 

o Movimento Negro brasileiro. Encabeçada pelo MNU a marcha tinha como princípios chamar 

a atenção para o que chamamos de ações afirmativas de discriminação positiva (ALMEIDA, 

2013), buscando com isso a inserção social e econômica da população negra do país, bem como 

o reconhecimento cultural da contribuição dessa população na formação histórica e social do 

país. Outro aspecto que a marcha levantou entre as suas bandeiras foi o da desmistificação do 

discurso de raça no sentido biológico e a superação do imaginário de “democracia racial” criado 

a partir da obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre (2001), algo que aliás perdura até 



35 

hoje no imaginário popular. Com isso, ao final do evento foi entregue um documento ao então 

presidente Fernando Henrique Cardoso com as seguintes propostas:  

Incorporar o quesito cor em diversos sistemas de informação; estabelecer incentivos 

fiscais às empresas que adotarem os programas de promoção da igualdade racial; 

instalar no âmbito do Ministério do Trabalho, a câmara Permanente de Promoção da 

Igualdade que deverá se ocupar de diagnósticos e proposições de políticas de 

igualdade no trabalho; implementar a convenção sobre Eliminação da Discriminação 

Racial no Ensino; conceber bolsas remuneradas a adolescentes negros de baixa renda, 

para o acesso e conclusão do primeiro e segundo graus; desenvolver ações afirmativas 
para acesso de negros em cursos profissionalizantes, as universidade e às áreas de 

tecnologia de ponta; assegurar a representação proporcional dos grupos étnicos raciais 

nas campanhas de comunicação do governo e de entidades que com eles mantenham 

relações econômicas. (ALMEIDA, 2013, p. 276). 

 

 Vemos então propostas concretas de ações afirmativas visando uma discriminação 

positiva sendo direcionadas diretamente ao maior cargo do executivo do país pela primeira vez. 

Essas propostas deram vazão à realização de um seminário no ano seguinte, o seminário de 

Brasília, o qual intelectuais e pesquisadores das desigualdades sociais no Brasil, Movimento 

Negro organizado e até mesmo o próprio presidente se reuniram para debater as propostas e 

tentar encontrar soluções pragmáticas para a questão. O problema dos debates que se 

desencadearam dentro do seminário foi o embasamento de argumentação puramente 

economicista das desigualdades sociais no Brasil adotado por alguns pesquisadores e até pelo 

próprio presidente FHC (ALMEIDA, 2013), sendo assim, o quesito raça foi cada vez mais posto 

de lado dentro das discussões, não alterando de maneira efetiva o quadro institucional de como 

se lidaria com o problema da desigualdade social. 

Mais adiante, um passo importante para a garantia de direitos foi dado quando a ONU 

promoveu no ano de 2001 a “3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, a Xenofobia e a Intolerância” em Durban na África do Sul, já mencionado 

anteriormente, e que contou com mais de 16 mil participantes de 173 países. O Movimento 

Negro brasileiro previamente havia feito uma grande denúncia junto à Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre a situação do país com relação às políticas contra a 

discriminação racial e a inoperância do Estado brasileiro com relação à essa temática, isso 

impulsionou o reconhecimento mundial do problema do preconceito racial brasileiro e 

pressionou o governo brasileiro a adotar alguma medida. 

O Brasil enviou uma grande delegação para a Conferência à época, com representantes 

do governo federal além de membros de organizações da sociedade civil e ativistas do 

Movimento Negro brasileiro. Ao final da conferência foi criado um documento cujos países 

signatários pactuaram diversas ações estratégicas para promoção da igualdade racial e fim do 



36 

racismo. Com isso, a nível institucional um compromisso foi firmado, o que faltava então seria 

a aplicação dessas ações.  

Outro fato basilar para se entender essa guinada e acatamento das pautas reivindicadas 

pelo Movimento Negro é a eleição presidencial de 2002 e a mudança de governo. Um marco 

que consideramos simbólico da nova relação do governo com as questões étnico-raciais é a 

aprovação nos primeiros dias de mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Lei 

n. 10.639 no dia 9 de janeiro de 2003, que instituiu a alteração da Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de uma maneira geral e ampla. Aqui vale uma breve ressalva sobre a LDB de 96, ela é 

uma lei de texto amplo que orienta as ações em todos os níveis educativos, então todas as 

mudanças que ocorrem são alterações ou inclusões de seus artigos, tornando assim o texto 

basilar sobre a regulamentação da educação brasileira. Será com a sua alteração  que ocorrerá 

a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira" (BRASIL, 2003).  

Em síntese, a reabertura política9 concretizada ao fim dos anos de 1980 com a chamada 

“Constituição Cidadã” (CF/88) trouxe novos enfrentamentos do Movimento Negro e seus 

atores. Dos anos 1990 em diante o foco dos esforços no campo educacional voltou-se para o 

que hoje chamamos de políticas de ações afirmativas, ações essas que ganharam também o 

mundo do trabalho como citaremos.  

Tais políticas buscam a inserção do negro em diversos âmbitos de possibilidade de 

ascensão social. Conforme já discutido neste capítulo, a lei pioneira que abriu caminho para 

que pautas políticas de maneira institucionalizada relativa às questões étnico-raciais e a 

educação foi a lei 10639/03. Em seu encalço veio a criação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) no ano de 2004 e posteriormente alterada 

para Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

Este órgão tinha o propósito de promover políticas, programas e ações no âmbito da educação 

para as relações étnico-raciais, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, 

educação especial, educação do campo, educação de jovens e adultos, e também a educação 

para os direitos humanos. 

                                                
9 A reabertura política foi o processo de finalização do período de ditadura militar (1964 a 1985). 

Esse processo teve início em 1974, durante os governos Geisel (1974-1979) e Figueiredo (1979-1985), terminando 

em 1988 com a promulgação da nova Constituição. 
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Outro marco importante dessa série de ações foi a Lei n. 12.288/2010 que instituiu o 

Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade 

de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 

discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Ainda no bojo das ações afirmativas 

de discriminação positiva cabe destaque a Lei n. 12.711 de 29 de agosto de 2012, que versa 

sobre a inserção dessa camada da população brasileira nas universidades públicas e federais 

com uma reserva de vagas, a popularmente conhecida Lei de Cotas.  

E por fim, para demonstrarmos a capilaridade que as ações afirmativas tomaram no 

contexto brasileiro de políticas para promoção das igualdades, citamos a Lei n. 12.990/2014 

que instaurou aos negros a reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, 

das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União. 

 

3.3 O que traz a legislação sobre o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana no Brasil 

 

 Neste subitem julgamos relevante tratar especificamente da Lei n. 10.639/03 e de outros 

documentos normativos contemplando os temas, os locais e a forma de abordagem do conteúdo 

da História e Cultura Afro-brasileira nas escolas. A lei institui que o ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira seja ministrado em todos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, particulares ou públicos e em seu conteúdo deve abordar a história da África e dos 

africanos, a luta da população negra no Brasil, a cultura negra brasileira e o papel da população 

negra na formação da sociedade nacional. Sua uma finalidade é o reconhecimento da 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política brasileira.  

Outro ponto importante a ser ressaltado é que o texto da lei aprovado institui que todo o 

currículo escolar obrigatoriamente deve fazer menção ao conteúdo relativo à cultura e história 

africana e afro-brasileira. Isso significa que todas as disciplinas do ensino básico e o ambiente 

escolar como um todo devem trabalhar as relações étnico-raciais em suas práticas pedagógicas, 

o que já demonstrou ser um desafio ao longo dessas quase duas décadas de aprovação da lei 

(SILVA e FERREIRA, 2016). 



38 

Junto com a implementação da referida lei foram instrumentalizados mecanismos para 

a sua implantação plena. Após a aprovação da lei 10.639/03 dois documentos foram criados 

para balizar os passos para a implementação efetiva de uma educação antirracista no contexto 

brasileiro. São eles: As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

raciais e Cultura Afro-brasileira e Africana (2004), e o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2009). Cabe aqui discorrer certas finalidades 

e particularidades, especialmente das DCNERER, se compreender melhor a sua 

instrumentalização no contexto da educação básica.  

As Diretrizes Curriculares foram desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC) e 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) junto à grupos do 

Movimento Negro, militantes individualmente, aos Conselhos Estaduais e Municipais de 

Educação, a professores da educação básica que desenvolviam à época trabalhos que 

abordavam a questão racial e membros da sociedade civil que discutiam as questões étnico-

raciais de maneira geral. Para a elaboração das Diretrizes, inicialmente foi feita uma consulta 

ampla sobre as questões étnico-raciais que deram origem ao documento final. Para isso, foram 

encaminhados em torno de mil questionários respondidos individualmente ou em grupo, 250 

mulheres e homens, entre crianças e adultos, com diferentes níveis de escolarização. (MEC, 

2004).  

As respostas aos questionários foram cruciais para a formulação do documento que 

traçou diversas estratégias que visam uma educação antirracista, voltada para ações afirmativas 

em um espectro mais amplo, das reparações que a população negra necessita dentro da sua 

trajetória de exclusão nos processos educacionais no Estado brasileiro e do seu reconhecimento 

e valorização para a construção sócio-histórica e cultural desse mesmo estado.  

Assim, as DCNERER (2004)  versam que: 

Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias 

a essa população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de 
valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das 

competências e dos conhecimentos tidos como indispensáveis para continuidade nos 

estudos, de condições para alcançar todos os requisitos tendo em vista a conclusão de 

cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar como cidadãos responsáveis e 

participantes, além de desempenharem com qualificação uma profissão (MEC, 2004, 

p. 11). 

  

Conforme o excerto acima, o texto justifica e orienta as pautas e traz uma palavra 

central: reconhecimento. Esse reconhecimento vai implicar então a busca por justiça e iguais 

direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo 
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que distingue os negros e negras dos outros grupos que compõem a população brasileira. Para 

isso é necessário que haja uma mudança dos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas e 

modos de tratar as pessoas negras. Essa procura requer também a elucidação real da sua história 

e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da 

democracia racial na sociedade brasileira.  

Esse reconhecimento tem como princípio a adoção de políticas educacionais e de 

estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico- 

racial presente na educação escolar brasileira nos diferentes níveis de ensino. Reconhecer a 

alteridade de maneira crítica exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em 

preconceitos que desqualificam os negros e negras e salientam estereótipos depreciativos, 

palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de 

inferioridade em relação aos negros e negras, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual.  

Com isso a proposta dos documentos aqui discutidos é a de desencadear um processo 

de valorização, divulgação e respeito aos processos históricos de resistência negra encabeçados 

pelos africanos e africanas escravizados no Brasil e por seus descendentes na 

contemporaneidade, sejam individuais ou coletivas. O texto das DCNERER citado abaixo nos 

chama especial atenção por tratar da noção de reconhecimento buscando criar condições para 

que ocorra uma valorização da construção da identidade de estudantes negros e negras de 

acordo com as suas interações e construção de suas socializações: 

Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência 

africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e lutas, ser 

sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos 

depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo incapacidade, 

ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos, fazendo pouco das 

religiões de raiz africana. Implica criar condições para que os estudantes negros não 

sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus 

antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam desencorajados de 
prosseguir estudos, de estudar questões que dizem respeito à comunidade negra. 

(MEC, 2004, p. 12). 

 

Por fim, no que se refere ao reconhecimento o documento faz uma exigência aos 

estabelecimentos de ensino, especialmente os públicos, que são frequentados em sua maioria 

pela população negra, a exigência é a de que esses estabelecimentos: 

...contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores 

competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de 

negros e negras e brancos e brancas, no sentido de que venham a relacionar-se com 

respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem 

desrespeito e discriminação. (MEC, 2004, p. 12). 
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É importante frisar o quanto essa busca por implementação de políticas de ações de 

reparação e reconhecimento são ações afirmativas que vão ao encontro do compromisso 

firmado pelo Brasil na Conferência da ONU de Durban, já citada anteriormente, bem como 

atende à agenda do Programa Nacional de Direitos Humanos desenvolvido então pelo 

Ministério da Justiça do país.  

O texto das diretrizes também traz a explicação do que seria uma educação para as 

relações étnico-raciais. É elucidada a construção do conceito de raça em uma perspectiva social 

e o papel que pessoas brancas têm no desenvolvimento dessa educação para as relações étnico-

raciais de maneira crítica para a busca de uma sociedade mais justa e igualitária para todos, 

afinal citando Frantz Fanon em “Os condenados da Terra” o documento salienta que:  

os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de ontem, não têm, hoje, 

de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, 

têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações 

e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir relações 

raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos 

e cidadãos. (FANON, 1968 apud MEC, 2004, p. 14). 

 

Chama especial atenção a ênfase dada pelo documento ao protagonismo da escola para 

desempenhar e desenvolver uma educação antirracista. Vale frisar que o texto não coloca a 

escola como o nascedouro de discriminações racistas, porém “o racismo, as desigualdades e 

discriminações correntes na sociedade perpassam por ali.” (MEC, 2004, p. 14). Essa postura 

denota a preocupação de que a escola não seja uma “ilha social” desvinculada de seu entorno, 

pois, como nos revela Almeida (2019) o racismo e todas as suas consequências operam de 

maneira a estruturar as relações sociais e institucionais nas sociedades racializadas que 

emergiram junto com a modernidade após o colonialismo, e a escola não está isenta dessas 

questões. Aqui destaca-se a chamada que as orientações que as Diretrizes trazem com relação 

ao papel dos educadores na promoção de uma educação para as relações étnico-raciais crítica e 

emancipadora, ressaltando que a luta pela superação do racismo e da discriminação racial é 

tarefa de todo e qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, 

crença religiosa ou posição política. (MEC, 2004).  

E o texto segue explorando o papel protagonista da escola para eliminação das 

discriminações e para emancipação dos grupos discriminados ao proporcionar a possibilidade 

de busca e acesso aos conhecimentos científicos não europeizados, aos registros culturais 

diferenciados, à conquista de uma racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a 

conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação e concerto das nações como 
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espaços democráticos e igualitários. Se faz necessária então a desvinculação da relação de 

aprendizado como um saber puramente eurocêntrico e já legitimado.  

As DCNERER trazem em seu texto a transposição de uma parte mais orientativa para o 

delineamento e construção normativa de uma educação antirracista. É ressaltada a importância 

do reforço junto aos estudantes de que o Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural. Com 

isso, o que se busca com a implementação da Lei n. 10.639/2003 não é a simples mudança de 

um enfoque educacional etnocêntrico marcadamente europeu para um africano, e sim “ampliar 

o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira” 

(MEC, 2004, p. 18). É preciso ter clareza que o art. 26A acrescido à Lei n. 9.394/1996 provoca 

bem mais do que inclusão de novos conteúdos, ele 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. 

O art. 26A da Lei n. 9.394/1996 alterado pela Lei n. 10.639/2003 delineia a autonomia 

dos estabelecimentos de ensino para compor os seus próprios projetos pedagógicos e com isso 

permite a abertura para que a sua composição se valha de inúmeras colaborações para a sua 

confecção, sinalizando uma abertura ampla do ambiente escolar para propostas e práticas 

multiculturais. Alguns possíveis colaboradores elencados pelo documento e maneiras de 

atuação dele são as comunidades a que a escola serve, munindo-se de apoio direto ou indireto 

de estudiosos e do Movimento Negro, com os quais se pode estabelecer canais de comunicação, 

encontrando formas próprias de incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive 

buscando inserir esses  outros entes nos conteúdos de disciplinas, as temáticas em questão 

(MEC, 2004). 

O mesmo artigo segue pontuando que cabe aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à 

coordenação pedagógica dos estabelecimentos de ensino e aos professores com base no parecer 

elaborado nas DCNERER, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e 

programas abrangendo os diferentes componentes curriculares que envolvam a construção 

dessa educação multiétnica. Ademais, incumbe aos administradores dos sistemas de ensino e 

das mantenedoras prover as escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de 

outros materiais didáticos. Eles devem acompanhar os trabalhos desenvolvidos a fim de evitar 

que questões complexas e pouco tratadas tanto na formação inicial como continuada de 

professores sejam abordadas de maneira resumida, superficial, incompleta e com possíveis 

erros. 
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É notório, no documento, o papel que a escola deve assumir enquanto responsável pela 

reprodução fidedigna e crítica do seu entorno sociocultural e de quem a permeia e transita nela, 

será essa garantia de trato sério dado às relações étnico-raciais que vai proporcionar a 

capacidade de identificação de códigos, símbolos e situações nas quais, especialmente os seus 

alunos e alunas negros, se sintam alijados de alguma maneira. Aos alunos e alunas brancos cabe 

aqui as mesmas capacidades para que não caiam em um processo de reprodução que gera a 

exclusão de pessoas negras. De maneira sintética podemos dizer que, no mínimo, a escola 

enquanto educadora crítica para uma educação das relações étnico-raciais e de seu entorno deve 

oferecer ferramentas para a identificação de situações de racismo aos seus participantes. 

Depois dessas determinações iniciais, grandes tópicos são elencados pelo documento de 

DCNERER, são eles: a consciência política e histórica da diversidade; o fortalecimento de 

identidades e de direitos; ações educativas de combate ao racismo e discriminações. Cada um 

vai reafirmar certos pontos já elucidados pelo documento de alguma maneira, mas que 

necessitavam de explicitação e especificação. Sendo assim, o documento versa que uma 

consciência política e histórica da diversidade tem por princípios à igualdade das pessoas 

perante a justiça; a elucidação da diversidade étnica do estado brasileiro; a desmistificação da 

noção de uma democracia racial que afeta o entendimento das relações étnico-raciais de 

maneira crítica e que visem a formação de uma sociedade mais igualitária. (MEC, 2004). 

 Percebe-se que o texto volta e meia retorna em princípios já afirmados na noção de 

reconhecimento que ele mesmo já havia levantado, fica notória uma busca por respeito às 

diferenças de classe e raça vinculadas, aqui acrescentamos a distinção por gênero também, 

como Kimberlé Crenshaw (2002) reforça em sua teoria acerca das interseccionalidades como 

recortes que façam menção à maneira como se vive, à condição de raça, gênero e classe deve 

sempre ser somados e vistos como um fator conjunto para elucidar como esses marcadores 

sociais criam as devidas condições para que se entenda as diferentes condições de grupos em 

uma sociedade, e também elucidar que não é possível pensar políticas públicas que visem a 

princípios de busca igualitária que não tenham em seu seio a busca pelo respeito à todos tipos 

de diferenças, dado que diferentes estratos da população necessitam de atenções diferentes e é 

somente com esse respeito e tato para lidar com as especificidades, apesar da sua dificuldade 

de implementação, que serão alcançados ideias de equanimidade de maneira social. 

O princípio de um fortalecimento de identidades e direitos merece uma especial atenção 

nesta dissertação por compreendermos, em nossas análises, que uma educação que se preocupe 

com uma educação étnico-racial crítica visa formar identidades. Aqui, a palavra identidade é 
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aplicada no plural por entendermos que esse é um processo de construção subjetiva que se 

espelha nas coletividades, e somente uma boa construção de noções identitárias de maneira 

positiva vai gerar indivíduos satisfeitos com o que são e críticos em relação às manifestações 

que tentem menosprezar essas construções identitárias. 

 É explicitado nas DCNERER, então, uma busca de processo de afirmação de 

identidades, de historicidade negada ou distorcida de maneira a reafirmar ou contestar essas 

posições; um rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de 

comunicação, contra os negros; o esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma 

identidade humana universal, especialmente europeia e branca anglo-saxã; a ampliação do 

acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades, 

provocada por relações étnico-raciais; as excelentes condições de formação e de instrução que 

precisam ser oferecidas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, em todos os 

estabelecimentos, inclusive os localizados nas chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais.  

A maior parte orientadora dentre os três tópicos discriminados na DCNERER está 

relacionada e concentrada no subitem de ações educativas de combate ao racismo e as 

discriminações. Nesse item ocorre uma sistematização e até sugestão de maneiras de como se 

trabalhar e se construir uma educação antirracista. Vale para nós, trazer alguns tópicos listados 

para dialogar com esta dissertação. No início do subitem pede-se um encaminhamento para uma 

conexão de objetivos, estratégias de ensino e atividades com uma aprendizagem vinculada ao 

interesse de uma sociedade multiétnica e plurirracial; também é invocada a necessidade de 

valorização de outras manifestações de saberes como a valorização da oralidade, da 

corporeidade e da arte de maneira a entender isso como uma episteme possível, aliada às 

ciências já estabelecidas no ambiente escolar.  

Uma série de outros postulados são feitos nestes encaminhamentos iniciais, mas para as 

análises desenvolvidas no presente trabalho vale pontuar o que diz sobre a inserção e 

“participação de grupos do Movimento Negro e de grupos culturais negros, bem como da 

comunidade em que se insere a escola sob a coordenação dos professores, na elaboração de 

projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-racial.” (MEC, 2004, p.20). 

É essa inserção de novos membros e as suas respectivas cargas culturais distintas que nos 

demonstra maior abertura da escola enquanto construtora de uma democracia que visa a 

instituição de uma cultura democrática plena em seus fazeres. 

Assim, surgem nas DCNERER as determinações do que se deve fazer e de quais 

providências são cabíveis para se instaurar dentro de todos os níveis de ensino para que se 
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alcance um ensino pleno de história e cultura africana e afro-brasileira. Como já colocado, a 

parte de ações educativas de combate ao racismo e discriminação traz aspectos de um quase 

manual a ser empregado dentro do ambiente escolar, algumas de suas orientações são 

importantes que sejam pelo menos ressaltadas no presente trabalho por dialogarem com uma 

perspectiva que queremos construir ao longo dessa escrita, sendo assim o documento de 

diretrizes e bases versa que: 

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, evitando-se 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 tem 

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 africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeia, 
asiáticas. (MEC, 2004, p. 20). 

 

 Cabe destaque então essa busca por reconhecimento e valorização da identidade, 

história e cultura afro-brasileira. A ressignificação desses grandes temas tem papel crucial na 

ressignificação na maneira como as pessoas envolvidas no meio escolar, em especial aqui os 

alunos negros e alunas negras, passam a se enxergar em sua constituição e formulação 

identitária. Desmistificar representações de cunho racista, estereotipado e que em nada 

contribuem com a formação das pessoas envolvidas nos processos educacionais dentro da 

escola faz parte dessa educação que visa a formar cidadãos críticos em uma perspectiva 

emancipatória da educação. 

É pensada a abertura para o ensino das relações étnico-raciais por diferentes meios, em 

atividades curriculares ou não, em que:  

...se explicitem, busquem compreender e interpretar, na perspectiva de quem o 

formule, diferentes formas de expressão e de organização de raciocínios e 

pensamentos de raiz da cultura africana; – promovam-se oportunidades de diálogo em 

que se conheçam, se ponham em comunicação diferentes sistemas simbólicos e 

estruturas conceituais. (MEC, 2004, p. 20). 

 

 Vê aí nesse ponto, mais uma busca de abertura epistêmica, o pensamento abissal 

limitador aqui não tem vez, a abertura à pluralidade se faz necessária para promover ruptura 

com esses saberes limitados pelo eurocentrismo epistêmico. (SANTOS, 2002). 

 O restante da parte orientadora do documento se preocupa em trazer pontos muito 

específicos de sua aplicação, desde a instituição de datas festivas a serem celebradas como o 21 

de março, 13 de maio e 20 de novembro, respectivamente dia internacional contra a 

discriminação racial, dia da denúncia nacional contra o racismo e o dia da consciência negra. 

Versa sobre os espaços escolares onde é possível se desenvolver uma educação que se preocupa 

com as relações étnico-raciais como as salas de aula, as bibliotecas, salas de informática e 
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laboratórios, brinquedotecas, quando for o caso de a escola possuí-los. O documento traz uma 

preocupação especial em lidar com as realidades às quais as escolas estão inseridas, pede-se 

para se valorizar organizações culturais negras de resistência história ao longo dos anos, como 

o quilombo de Palmares, mas ao mesmo tempo frisa a busca de associações e grupos locais 

como associações recreativas negras culturais, educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, 

irmandades religiosas e afins que façam entorno da comunidade escolar, incorporando-os. 

Também valoriza as celebrações desses grupos do entorno escolar como congadas, 

moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, dentre outras. 

Por fim, em nossa análise documental sobre as DCNERER, observamos a busca pela 

valorização da cultura africana se pautando em diferentes meios, inclusive no fomento à 

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 em diáspora em episódios da 

história mundial, na construção econômica, social e cultural das nações do continente africano 

e do mundo. Também destaca a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de 

atuação profissional, de criação tecnológica e artística, bem como de luta social. Diversos 

nomes de personalidades negras marcantes tanto para a cultura brasileira como internacional 

são trazidos no documento como exemplos no sentido de orientar diferentes possibilidades de 

trabalho a ser realizado. Civilizações africanas que tiveram contribuições singulares para a 

história mundial, como a egípcia, também são ressaltadas no texto pelo seu caráter de 

invisibilização ao longo dos anos. 

A fim de explorar as práticas a serem estabelecidas nas escolas, o documento também 

versa sobre uma série de procedimentos a serem adotados junto às instituições. Cabe uma 

especial atenção à ênfase do documento à necessidade da formação básica e dos professores 

que abordem temáticas que envolvam aspectos étnico-raciais na sua construção. Junto com essa 

formação contempla-se a necessidade de material didático e pedagógico que dialoguem com 

uma prática antirracista, o contato pleno das escolas e secretarias municipais de educação com 

os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEABs) das universidades federais para a busca de 

auxílio, sempre que necessário, para formação e capacitação dos profissionais da escola. Por 

fim, o ponto que nos interessa mais de perto é a explicitação no documento da necessidade de 

princípios de combate ao racismo estarem bem determinados em documentos normativos das 

condutas das instituições e o plano de diretrizes.  

Concluindo, neste capítulo buscamos trazer para a discussão a criação lei 10639/03 que 

implementou mudanças na maneira institucional do estado brasileiro tratar a temática étnico-
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racial e em seus marcos reguladores, como as DCNERER. Para tratar do assunto trouxemos um 

pouco do histórico das lutas do Movimento Negro no século XX e XXI em torno da educação 

revelando sua preocupação com a educação para a população negra enquanto um direito e a 

educação para as relações étnico-raciais emancipadora (GOMES, 2017) para a criação de uma 

sociedade mais equânime. Além disso, procuramos demonstrar que o processo de criação da 

referida lei não se deu sem fortes embates entre as forças políticas. 

No próximo capítulo buscamos problematizar “se” e “como” a escola está indo ao 

encontro dessa educação emancipadora preconizada pela Lei n. 10.639/2003 e como os jovens 

vivenciam tais questões no meio escolar. 
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4. OS JOVENS DO ENSINO MÉDIO: EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO 

DIVERSA E ANTIRRACISTA 

 

 Terminamos o primeiro capítulo trazendo alguns pontos que regulam o documento das 

DCNERER e fazendo menção de sua importância para uma educação que vise uma democracia 

plena, equânime e que enxergue cada um dos seus membros como importante nesse processo 

de construção. 

 Neste capítulo, trazemos para a discussão um agente fundamental na escola e para o 

qual está direcionada a educação formal: o jovem. Para tanto, nos propusemos a explicitar quem 

é esse jovem do qual estamos falando, de qual lugar fala o jovem negro periférico, qual a sua 

relação com a escola e o quanto as suas vivências e lógicas socializadoras vão ao encontro dos 

saberes exigidos e explorados no meio escolar. 

 

4.1 Os jovens e a sua pluralidade no espaço escolar 

 

 

O processo de construção da juventude se altera ao longo das transformações sócio-

históricas. Trata-se, portanto, de um conceito que é bem cambiável e com a mudança das 

gerações faz com que a noção de juventude seja cada vez mais dinâmica. As demarcações 

geracionais ficam cada vez mais fluidas com a expansão e globalização de meios de 

socialização, e o papel da internet  atualmente é crucial nisso (BATISTA; DAYRELL, 2020). 

Em suma concordamos com a ideia que Dayrell e Carrano (2014) trazem sobre o tema de que 

a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação. De um lado 

há um caráter universal dado pelas transformações do indivíduo numa determinada faixa etária.  

De outro, há diferentes construções históricas e sociais relacionadas a esse tempo e ciclo 

da vida. A entrada na juventude em si se faz pela adolescência e é marcada por transformações 

biológicas, psicológicas e de uma inserção social maior em diversos círculos. É a fase de 

maiores descobertas e ampliações das vivências pessoais a partir de suas experiências 

familiares, de classe, gênero, raça, escolaridade, etc. Sendo assim, levando em conta essa 

multiplicidade de vivências experienciadas neste período da vida adotamos o conceito de 
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“juventudes”, pois reconhecemos que não há uma juventude, mas sim múltiplas,  diversas e não 

essencializadas formas de experienciar a juventude, assim como aponta Dayrell (2007). 

A partir desta concepção a juventude deixa de ser vista sob a ótica meramente biológica 

e transicional e ganha contornos culturais de acordo com uma ideia de experiência vivida e 

corporificada. A interseccionalidade (CRENSHAW, 2002) nos ajuda a conhecer melhor como 

a condição de raça, gênero e classe deve sempre ser  considerada para entender as diferentes 

condições juvenis e suas particularidades. O que buscamos então é uma compreensão da 

juventude10 enquanto um fenômeno totalizante que é caracterizado pela mudança, mas não 

meramente por uma transição, é uma fase dinâmica da vida, mas que não necessariamente 

sinaliza rupturas para o que popularmente se caracteriza como uma vida adulta. 

Primeiramente, para adentrarmos ao tema da juventude temos que pensar como se deram 

as suas alterações de vivências, socializações e construção do que se considera como juventude. 

É muito comum a visão de juventude como uma fase de transição ou de passagem, dessa 

maneira o jovem é enxergado sempre como um “devir adulto”, alguém que está sempre em 

construção e que falta algo. Ou seja, o jovem é compreendido como “o que ainda não chegou a 

ser” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 106) e que um dia, quando completar o seu ciclo de 

formação ritualístico, se tornará um adulto completo e com a plenitude de seus direitos e 

desejos. Tal perspectiva não reconhece a autonomia do pensamento dos jovens ao projetar para 

o futuro a sua “completude”, seus direitos, o atendimento de suas necessidades e reivindicações, 

ou mesmo sua própria identidade. 

Em meio a esses processos de constituição de si, várias instituições se inserem na 

construção dessa juventude, a escola, aqui, tem papel importantíssimo no nosso trabalho. A 

nossa opção de analisarmos uma escola pública não tem contornos desinteressados, é relevante 

para observarmos como, no meio desse encontro com a pluralidade, essas juventudes se formam 

e constituem. Para isso, partimos do pressuposto de que os jovens trazem consigo seus 

conhecimentos e práticas oriundos de seu meio social, cultural e familiar, e as escolas são a 

concentração dessa diversidade e dessa negociação necessária à convivência. O reconhecimento 

do espaço de origem e atuação dos jovens é um pressuposto das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, que afirma a necessidade de “reconhecimento e aceitação da 

diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, 

dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes” (DAYRELL; CARRANO, 2014, 

p. 103). 

                                                
10 Como juventude compreendemos aqui a faixa etária de 15 à 29 anos estabelecida pelo Estatuto da Juventude. 
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Os jovens chegam à escola enquanto indivíduos já munidos de experiências próprias, 

saberes próprios, desejos e vontades com relação à mais esse espaço que lhe é destinado, cabe 

à escola fazer-lhe tomar parte de processos educacionais dentro dessa instituição. Por isso, 

levando em conta a particularidade desta pesquisa que é o enfoque em jovens negros 

provenientes de camadas periféricas, reconhecemos a necessidade de analisar esse grupo a 

partir de suas lógicas socializadoras (THIN, 2006, 2010) na disputa constante existente no 

ambiente escolar em contraste com a realidade desses jovens.  

Daniel Thin (2010) nos traz que é muito comum a adoção de duas posturas ao analisar 

a relação das famílias provenientes de camadas populares com relação às lógicas impostas pela 

escola, ou melhor, às expectativas de comportamento a serem adotados com relação à cultura 

escolar: ou se visa uma análise alienante, onde a imposição escolar prevalece de maneira 

hegemônica sobre a cultura do jovem proveniente de camada popular e suas famílias ou, por 

outro lado, prima-se por uma análise dotada de uma alteridade radical que enxerga nas culturas 

populares uma independência com relação às imposições do meio escolar. O autor nos mostra 

que há apropriações diversas das regras escolares pelas famílias de camadas populares. Tal 

apropriação buscamos compreender em nossas análises também. Ainda mais quando se fala da 

relação entre as camadas populares negras e a escola há de se ter em mente que há uma 

“mandinga” nesse jogo, onde a escola dita as regras e, por isso, leva vantagem. Porém, como o 

jogo não é estático e tem suas condições de negociação, a maneira como famílias e os próprios 

estudantes se apropriam da cultura escolar é algo que pode ser classificado, conforme Thin 

(2010), como “apropriação heterodoxa”, algo que explicitaremos ao longo do capítulo. 

 

4.2 No meio do caminho tinha um ensino médio, tinha um ensino médio 

no meio do caminho 

 

 Como estamos frisando ao longo deste capítulo, temos como intenção abordar a 

temática das juventudes e relações étnico-raciais no ambiente escolar em um espaço-tempo bem 

específico que é do ensino médio regular. A nossa opção por uma abordagem endereçada à esse 

nível educacional e seu público componente, jovens de 15 a 18 anos quando em situação regular 

com relação ao ano/idade, se dá por ser a escola um primeiro local de cisões no que se refere 

ao aumento da desigualdade social para nossa população pesquisada, os jovens negros 

periféricos de camadas populares.  
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 É na escola que os primeiros alijamentos graves nos processos educacionais irão 

aparecer. Para tratar destes alijamentos trazemos a seguir pensadores como Lélia Gonzalez 

(1979) e Abdias Nascimento (2016) que já alertavam sobre as condições da população negra 

com relação à sua inserção no sistema educacional brasileiro desde a década de 1970. Lélia 

Gonzalez em seu texto “Juventude Negra e a questão do desemprego” (1979) apresenta um 

quadro de denúncia de: 

Um país onde, em termos de mercado de trabalho, a procura é maior do que a oferta 
e onde existe uma divisão racial do trabalho, a situação da juventude negra é, 

obviamente, a do setor mais atingido pelo desemprego aberto ou disfarçado. Graças 

ao racismo e às suas práticas, essa juventude encontra-se numa situação de 

desvantagem em termos de educação, de trabalho e até mesmo lazer (GONZALEZ, 

1979, p. 3). 

 

E segue nessa mesma toada em seu texto “Cultura, etnicidade e trabalho: Efeitos 

linguísticos e políticos da exploração da mulher” de 1979, onde aponta um panorama de que no 

período entre 1950 e 1973, apesar da elevação do nível de escolaridade da população brasileira 

em geral, pessoas negras continuavam a não ter acesso a níveis mais elevados do sistema 

educacional, a começar pelo que hoje caracterizamos ensino fundamental dois, ensino médio e, 

posteriormente, a graduação. Após quase 4 décadas dessa contribuição de Gonzalez, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu “Boletim sobre as 

Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, em 2018, a taxa de analfabetismo entre a 

população branca é 3,9% enquanto para a população negra (pretos e pardos), compõem cerca 

de 9,1% (IBGE, 2018). 

 Esse ensino médio necessita de uma caracterização primeiramente, para que possamos 

situar de qual nível educacional estamos falando, quais são as suas diretrizes, propostas e 

expectativas a serem alcançadas em sua implementação e funcionalidade plena. Para isso, 

trazemos alguns diálogos estabelecidos com o texto da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) para balizarmos os pontos que trazemos.  

Primeiramente vale caracterizar o que é a BNCC e quais são as suas implicações para o 

ensino médio, e mais que isso, para um ensino médio que, em tese, vise uma inclusão das 

diversidades. A Lei n. 9.394/96 trouxe a universalização da gratuidade e responsabilização por 

parte dos entes do Estado brasileiro (Municípios, Estados e União) de todos os níveis 

educacionais da educação infantil ao ensino médio, o que chamamos de educação básica, a sua 

alteração com a Lei n. 12.796/2013 trouxe a instituição do novo ensino médio. Desde então, 

ganhou força algo que já aparecia no texto original da LDB de 1996, que era a necessidade de 

um currículo que fosse comum em uma esfera nacional e que indicasse competências comuns 
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a serem alcançadas com a sua implementação, com isso surge a proposta da BNCC, aprovada 

em 2017.  

Sendo assim, a BNCC é um instrumento de referência dos conhecimentos que tem por 

finalidade ser indispensável a todos os alunos da educação básica, independentemente de sua 

origem, classe social ou local de estudo. Através de um documento construído 

colaborativamente por especialistas de todo o Brasil, gestores, docentes, alunos e até uma 

consulta pública online, a BNCC, tem em suas diretrizes, a busca pela redução das 

desigualdades de aprendizado, estabelecendo as habilidades e competências fundamentais em 

cada etapa da educação básica através da obrigatoriedade de seu cumprimento (BRASIL, 2017).  

Nossa análise neste subitem está centrada no seu texto mais geral e, mais 

especificamente na discussão sobre o ensino médio, diretamente relacionado ao nosso objeto 

de estudo. Vale frisar também o quanto, especialmente, a aprovação do texto sobre o ensino 

médio na BNCC foi um ponto controverso na época de sua elaboração e aprovação por trazer 

o embrião das reformas que o país está vivenciando hoje com a implementação da Lei n. 

13.415/2017 que trata da reforma total do ensino médio.  

Tal legislação determina competências comuns a serem aprendidas por jovens de todo 

o Brasil e os também chamados “itinerários formativos”, que têm como proposta conferir maior 

autonomia aos alunos em suas escolhas de formação, pelo menos em tese. Assim o texto ressalta 

que “as competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos” (BRASIL, 2017, p. 

11). Ao afirmar que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de 

competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos 

conteúdos mínimos a serem ensinados. O que fica notório e vale enfatizar, é o quanto a reforma 

encontra limites nas próprias condições materiais e humanas das escolas do país. 

Em seu texto orientador, a BNCC se pauta em 10 princípios norteadores que são as 

competências gerais da educação básica, são eles:  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
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experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-

se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 

e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2015, p. 8). 

 

 Cremos que, dentre os 10 pontos ilustrados acima, em todas as partes, vemos menções 

à conceitos como “cultura”, “direitos humanos”, “diversidades”, “identidades”, “cidadania” que 

são importantes para a nossa análise e que trazem uma discordância com relação à Lei nº. 

10.639/03 e suas DCNERER que discutimos ao longo do capítulo 1. Um ponto relevante é que, 

nos textos anteriormente analisados, tais conceitos aparecem de maneira explícita no que se 

refere ao público que está sendo direcionada tal educação que prima pela valorização das 

identidades étnico-raciais. Quando trata a questão da diversidade, o texto das DCNERER deixa 

muito claro de qual diversidade se trata, diferentemente do texto da BNCC que tem um princípio 

generalista e que não coopera de maneira alguma com o fortalecimento de uma agenda 

antirracista dentro do ambiente escolar. 

Ora, em um cenário escolar ideal, no qual a equanimidade das relações étnico-raciais 

estão presentes no cotidiano, esses princípios deveriam aparecer de maneira plena e explícita 

em seus textos orientadores, especialmente. Quando se abdica desse princípio norteador e 

inclui-se, em um texto tão importante como esse, uma noção vaga como “diversidade humana”, 

que aparece no item 8 acima e que se aproxima à algo tão criticado em nosso texto que é o ideal 

de uma democracia racial, em contraste de um ensino das relações étnico-raciais de maneira 

crítica. 
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 Dando sequência ao texto da BNCC, em suas diretrizes pedagógicas gerais fica explícita 

uma visão holística esvaziada também da formação dos estudantes, para além da mera 

aprendizagem cognitiva e conteudista. O texto firma um compromisso da educação de: 

[...] assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem 

e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 

educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas 

suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de 
aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de 

não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. (BRASIL, 

2017, p. 14). 

 

 Vale, para nós, a busca por esse compromisso com a autonomia, considerando os 

estudantes “sujeitos de aprendizagem” e, como sujeitos, seres em busca de construir a sua 

autonomia e que tem a liberdade de assumir os seus próprios discursos, fazer as suas próprias 

escolhas e ser cada vez mais dono de si mesmos, assumindo uma postura. O nosso 

questionamento com relação ao texto é: A qual diversidade está se pautando? De quais 

discriminações? De quais preconceitos? Esse esvaziamento novamente dá vazão a múltiplas 

interpretações e ao mesmo tempo à nenhuma, quando não determina a quem se direciona esse 

compromisso da educação. 

A questão de assumir discursos sobre si ganha centralidade quando estamos falando de 

juventude, especialmente uma juventude negra.  De acordo com Souza (1983, p. 17), “uma das 

formas de exercer autonomia é possuir um discurso de si mesmo''. Discurso que se faz muito 

mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade”. 

Partindo dessa citação de Neusa Santos Souza há de se pensar o quanto a negação da 

possibilidade de construir discursos sobre si mesmo para pessoas negras é vigente em espaços 

educacionais e o Ensino Médio público não escapa dessa lógica de apagamentos epistêmicos, 

ou o epistemicídio conforme pontuou Carneiro (2005).  

Outro ponto dessa construção de um discurso próprio gira em torno do abandono do 

processo de subjugamento imposto pela dinâmica que determina quem é sujeito e quem é objeto 

nessas interações, isso aliado ao racismo e ao próprio descrédito que apontamos ser vigente 

para com parte da juventude tem efeitos nefastos. O subjugado, segundo a noção de Grada 

Kilomba (2019) sobre sujeito e objeto, não se vê mais como presente naquele processo 

educacional porque os referenciais ali não refletem a sua realidade social e vivências, os saberes 

do colonizador prevalecem sobre o colonizado. Essa pessoa não é um sujeito no processo 

educacional, essa pessoa é um objeto e como um objeto só têm as referências e definições dadas 

pelo sujeito, nunca sendo o protagonista e narrador de sua própria história. Complementarmente 

podemos recorrer e Lélia Gonzalez postulando que:  
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Na medida em que o racismo, enquanto discurso, se situa entre os discursos de 

exclusão, o grupo por ele excluído é tratado como objeto e não como sujeito. 

Consequentemente, é infantilizado, não tem direito a voz própria, é falado por ele. E 

ele diz o que quer, caracteriza o excluído de acordo com seus interesses e seus valores. 

No momento em que o excluído assume a própria fala e se põe como sujeito, a reação 

de quem ouve só pode se dar nos níveis acima caracterizados. (GONZALEZ, 1979, p. 

36). 

 

 Somando-se o fator raça e juventude à essa incapacidade imposta, o resultado que vemos 

é a educação, que já vem, há muito tempo, sendo excludente, porém, há de se pensar e algo que 

demonstraremos no 3º capítulo é a margem de tensionamento dessas temáticas no ensino médio, 

dada a vivência dos jovens negros do nosso estudo. As relações não são estáticas e a margem 

para questionamento desse local de objeto, quando é dada, é usufruída por esses jovens. 

O texto da BNCC deixa explícito também em seu corpo a necessidade de incorporar 

entre muitas temáticas de maneira transversal a abordagem da história e cultura africana e afro-

brasileira e indígena que as leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08 trazem em seu escopo. (BRASIL, 

2017). 

Em suas diretrizes e competências específicas do ensino médio, o nosso foco de estudo, 

o texto da BNCC inicia-se por caracterizar o público alvo desse nível educacional, o jovem, ou 

melhor, as juventudes (DAYRELL, 2007) e suas especificidades. Sendo assim, explicita-se a 

juventude como uma condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de indivíduos que 

necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com especificidades próprias que não 

estão restritas às dimensões biológica e etária, mas que se encontram articuladas com uma 

multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou 

muitas juventudes (BRASIL, 2017).  Vemos, então, que o texto pondera que o ato de 

“considerar que há juventudes implica organizar uma escola que acolha as diversidades e que 

reconheça os jovens como seus interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e 

aprendizagem” (BRASIL, 2017, p. 463), considerando o jovem um indivíduo e a capacidade 

de agência que essa condição proporciona. 

 

4.3 A exclusão que perdura ao longo das décadas na educação 

 

 

 A Constituição de 1988 trouxe uma nova perspectiva para a educação em solo brasileiro. 

Ao firmar o compromisso de uma educação básica a todos os indivíduos até os 18 anos fez com 

o que se eclodisse um processo de inchaço do sistema escolar brasileiro. A massificação do 

acesso ao ensino fundamental foi promovida, mas fica o questionamento sobre a maneira de 
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recepção à esse novo corpo discente proveniente das camadas populares e majoritariamente 

negro (DIAS; SILVA, 2010). O papel da escola de mero estabelecimento de ensino, nos bairros 

populares com a sua expansão e pela carência de equipamentos públicos, se transforma para 

uma das esferas centrais de concentração da vida social desses jovens. Considerando os 

contextos periféricos, constatamos que ainda hoje a escola é um dos únicos equipamentos 

públicos que existem nesses territórios (DAYRELL, 2007). Porém essa nova escola com novos 

entes é dotada de uma característica paradoxal; é instituída então uma proposta de educação 

que busca cada vez mais uma participação do estudante, mas que ao mesmo tempo se mantém 

presa em velhos métodos de avaliar, lidar e incluir o estudante (THIN, 2006).  

Há de se ter em conta que, essas crianças e adolescentes que passam a fazer parte da 

educação pública básica brasileira, com a massificação do ensino, são provenientes, 

especialmente, das camadas populares, estratos esses especialmente formados por pretos e 

pobres, historicamente alijados dos processos educacionais no país e que passam, em tese, a 

alcançar direitos básicos com relação à oferta educacional. Destacamos aqui, como a pauta da 

juventude negra e suas necessidades mais emergentes, ganham notoriedade em encontros 

realizados para pensar as políticas públicas para a juventude de maneira geral, as Conferências 

Nacionais da Juventude, iniciadas em 2008 e que já conta com o seu 4º encontro realizado no 

ano de 2020. Desde a primeira Conferência, em sua proposta de pautas finais a necessidade de 

criação de políticas públicas que enxergassem o jovem negro fora do viés do problema social 

se faze presente (SANTOS; YAMAMOTO, 2018).  

A Conferência Nacional de Juventude traz, nos grandes campos como Educação, 

Segurança Pública e Trabalho, pautas como a necessidade de erradicação do analfabetismo; a 

alta taxa de evasão escolar; o genocídio da população jovem, negra e periférica; a redução da 

maioridade penal são trazidos em destaque de maneira negativa os principais afetados: a 

juventude negra. A inserção dos jovens negros na vida pública institucional também é postulada 

com a proposta de ação afirmativa que criasse uma cota de 15% dos partidos destinados à 

paridade étnico-racial e de gênero. Na 2ª Conferência Nacional da Juventude, realizada no ano 

de 2011, cabe destaque a proposta de criação e implementação do “Plano Nacional de 

Enfrentamento à Mortalidade da Juventude Negra”, que adota como perspectiva de ação a 

igualdade racial e o enfrentamento ao racismo por meio de projetos sociais e educativos. Já no 

ano de 2015 é realizada a 3ª Conferência Nacional da Juventude que traz de volta à pauta da 

não redução da maioridade penal, visando garantir postulados impostos no Estatuto da Criança 

e da Juventude (ECA) e com consequências diretas para a juventude negra. 
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Percebemos, em números, o quanto são impactantes as pautas relativas à educação dessa 

parcela da população, a juventude negra, e como seguem alarmantes, sua ausência, em escala 

nacional. Segue abaixo alguns dados extraídos do Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE) 

e PNAD (2019).  

Dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade que deixaram de 

frequentar a escola sem ter completado a educação básica, 71,7% são pretos ou pardos. Ainda 

que o país mantenha desde 2016 lenta tendência de crescimento da taxa de escolarização da 

população em geral, isso não ocorre especificamente com a população negra do país, 

especialmente entre os homens. Primeiramente podemos demonstrar no gráfico abaixo (Gráfico 

1) como se dá essa disparidade nos anos de estudo. 
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Gráfico 1 – Número Médio de Anos de Estudos das Pessoas Brancas com Mais de 25 anos entre 2016 e 

2019 no Brasil 

 

 

Fonte: PNAD, 2019. 

 

Percebemos no Gráfico 1 um gradual crescimento na escolarização das pessoas brancas 

nos últimos anos, porém, o que nos interessa particularmente é que, embora esse crescimento 

também seja percebido entre a parcela negra da população, os índices ainda se mantém em 

inferioridade com relação aos brancos, conforme vemos a seguir no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Número Médio de Anos de Estudos das Pessoas Negras com Mais de 25 anos entre 2016 e 2019 

no Brasil 

 

Fonte: PNAD, 2019 

 

O gráfico abaixo (Gráfico 3)  demonstra como se dá a frequência escolar para pessoas 

brancas. 
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Gráfico 3 - Frequência Escolar de Pessoas Brancas 

 

Fonte: PNAD, 2019. 

 

Em seguida trazemos esse mesmo indicador com o recorte na população negra: 
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Gráfico 4 – Frequência Escolar de Pessoas Negras de 18 a 24 anos 

 

Fonte: PNAD, 2019. 

 

O Gráfico 4 mostra que os dados da taxa de frequência escolar líquida, ou seja, de jovens 

de 15 a 17 anos em idade regular que estão no Ensino Médio é de 71,4%, mas há disparidades 

quando se estratifica esse dado. A mesma taxa chega a 76,4% para as mulheres e 66,7% para 

os homens. Quando a estratificação é feita entre brancos e negros, o resultado é de 79,6% para 

brancos e para negros 66,7%, ou seja, menos 12,9%.  

Outros dados que demonstram a disparidade na educação do Brasil podem ser 

observados quando comparamos as porcentagens de analfabetismo da população acima de 15 

anos. Se com a população branca no ano de 2019 a porcentagem de analfabetos chegou aos 

3,6% de sua população total, entre os negros vemos um efeito mais avassalador, totalizando 

8,9% de sua população, conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 



61 

 

          Gráfico 5 - Taxa de Analfabetismo de Pessoas Negras com 15 anos ou mais 

 

Fonte: PNAD, 2019. 

 

 

Percebe-se pelo gráfico acima que apesar da taxa de analfabetismo da população negra 

diminuir ao longo dos anos entre 2016 e 2019 ela ainda se mantém muito alta, ainda mais se 

comparada com a população branca como fizemos no parágrafo anterior. 

 

 

4.4 Nos espaços da escola, novos corpos e novos saberes 

 

  

Elucidadas essas especificidades da educação básica com relação à população negra 

voltamo-nos à maneira como esses jovens vão se apropriar do ambiente escolar. Há de se 

entender que o tempo e espaço atribuídos à escola também são transformados nesse processo, 

dadas as novas necessidades dessas crianças e jovens presentes no ambiente escolar, bem como 

as novas socializações que são exercidas neste espaço (DAYRELL, 2007). Com a 

universalização do ensino fundamental e com o ingresso maciço de crianças e jovens nas 

escolas públicas surgem novas maneiras de apropriação do espaço escolar, uma vez que o 

estudante jovem traz consigo suas particularidades e necessidades. Ou seja, para fazer o espaço 
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da escola, cada vez mais próximo dos estudantes, é necessário um movimento de diferentes 

agentes, grupos e instituições que vise a construção de uma educação que reflita a democracia 

em sua acepção mais ampla, com práticas democráticas cotidianas e que não fique somente no 

campo das ideias e discursos  (CORSINO; ZAN, 2020). 

Esses corpos presentes na escola trazem consigo a sua cultura, entendida e estendida em 

um sentido mais amplo como demonstra Sandra Tosta: 

sistemas de símbolos e significados construídos social e historicamente, o que 
equivale dizer que culturas são mecanismos de controle, orientação e classificação das 

condutas emocionais, intelectuais, corporais, estéticas, econômicas, políticas, 

religiosas, morais. (TOSTA, 2011, p. 411). 

 

Sendo assim, as culturas negras e periféricas já trazem consigo padrões de 

comportamento e de significados às ações desses grupos que eram fornecidos aos seus membros 

mesmo fora do sistema escolar. O que decorre dessa inserção em massa dos mais pobres, de 

diferentes raças, gêneros e religiões e preferências na escola é uma disputa, especialmente entre 

o currículo escolar e suas culturas emergentes. Ao chegar no ambiente da escola o jovem se 

depara com uma cultura escolar estabelecida onde existe todo um dispositivo pedagógico 

(NOGUEIRA, 2020) já referendado em suas três dimensões educacionais mais práticas. São 

elas o currículo, a pedagogia e o conhecimento. As implicações curriculares são centrais para a 

escola. O currículo é uma forma institucionalizada de transmissão e reelaboração da cultura de 

uma sociedade no ambiente escolar e pode ter duas facetas. De um lado uma pretensão com 

seus conteúdos a ponto de considerá-los universais e homogêneos a todos. De outro lado, o viés 

que se assume quando se pensa uma educação para as relações étnico-raciais e a multiplicidade 

cultural postulada é do currículo como um “lugar de produção de símbolos e significados, no 

qual os conhecimentos não são estáticos e neutros, mas, ao contrário, constantemente 

reconstruídos”. (NOGUEIRA, 2020, p. 3). 

Aqui se inicia então um processo de tensão e negociação, de um lado está a cultura 

escolar já estabelecida através de seu currículo, suas práticas, suas avaliações e seus fazeres 

cotidianos que visam a reforçar uma estrutura estabelecida. De outro, emergem as culturas 

juvenis, e especificamente para a nossa análise, as culturas juvenis negras de camadas populares 

que vem tensionar essa cultura escolar estabelecida. Essas culturas juvenis são expressão das 

diversas juventudes, e a sua dimensão simbólica é a forma de manifestação encontrada por esses 

e essas jovens, como sua maneira de se comunicarem, de expressarem comportamentos e ações 

perante seus pares, as instituições e a sociedade que os permeia (DAYRELL; CARRANO, 

2014).  
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Essas culturas juvenis negras se manifestam das mais diversas formas no ambiente 

escolar e aí se constrói o que estamos chamando aqui de processos de negociação e 

tensionamento. Como essa disputa por poder sempre se dá de maneira desigual, conforme nos 

aponta Daniel Thin (2006), com a inserção das camadas populares no meio escolar é 

estabelecido um processo de tensionamento entre as lógicas socializadoras escolares e suas 

dimensões simbólicas que visam se sobrepor perante as lógicas socializadoras das camadas 

populares nesse processo de tensionamento. Importante aqui pensar como a dimensão simbólica 

da expressão corporal ganha contornos representativos quando falamos da juventude negra 

nesse processo de tensionamento, seja nos cabelos com penteados afro, seja no corpo com 

tatuagens e piercings característicos de um certo grupo, seja em vestimentas que carregam 

consigo identidades estéticas bem próprias.  

É estabelecido então, um processo de tensão e negociação com a cultura escolar que tem 

seus padrões estéticos e comportamentais pré-estabelecidos e que acaba por gerar uma 

resistência por parte dos discentes, os mesmos fazem parte da cultura escolar legítima e o que 

está fora daquilo é relegado a um segundo plano. Um exemplo para ilustrar isso é o 

estabelecimento de regras severas por parte dos estabelecimentos escolares com relação aos 

uniformes. A resistência por parte dos alunos e das alunas jovens seria usar alguma peça de 

roupa por cima, promover alterações nos uniformes customizando-os, a utilização de bonés, 

toucas e outros itens de cabelo. 

Vale mencionar o quanto esses fatores estético-corporais e a apropriação deles por parte 

das juventudes negras estão intimamente ligados aos grupos culturais aos quais esses jovens se 

integram. É fator preponderante, essa adesão a certos estilos e estéticas características dos 

grupos culturais aos quais se integram para lhes possibilitar uma experiência de relações 

simbólicas, trocas e aprendizagens relativos ao ethos daquele grupo. É nessa experiência de 

troca com o grupo que a sua identidade vai se moldando, quando essa troca traz experiências 

positivas, ela se torna importantíssima para a construção da autoestima dos jovens. Quando 

pensamos na construção positiva da identidade em oposição aos estereótipos criados relativos 

à população negra enquanto grupo marginalizado, pode-se dizer que há uma ressignificação 

significativa e positiva dessa construção identitária (GOMES, 2003).  

O lema “Negro é lindo” invocado por entidades do Movimento Negro desde os anos de 

1970 ganha novos contornos com as novas gerações e a escola enquanto um espaço de 

socializações que agrega esses grupos tem que dialogar com essa maneira positiva desses 

grupos se enxergarem. A maneira como o indivíduo negro se enxerga remete à um aprendizado 

constante de como ele situa as suas aprendizagens no campo das relações étnico-raciais e como 
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exprime isso com relação ao grupo. Nesse sentido  Nilma Lino Gomes (2003) demonstra que 

essa “pedagogia da cor e do corpo” é o que regula a maneira que se dão as relações sociais de 

acordo com o ambiente, se são mais ou menos democráticas, se hierarquias raciais são mantidas 

ou rompidas e se imagens estereotipadas são desmistificadas ou reforçadas. 

A socialização aqui ganha contornos de construção identitária e é algo intimamente 

ligado aos espaços ocupados por esses jovens, a sua condição juvenil é muito condicionada pela 

maneira de ocupação desses espaços, pensar a escola enquanto mais um ambiente que 

proporciona trocas afetivas e simbólicas se faz necessário (DAYRELL; CARRANO, 2014). 

Esses jovens provêm de inúmeras redes de socializações e interações intensas presenciais ou 

virtuais, algumas com tempos mais fluídos. A escola se constitui como um espaço institucional, 

com tempos bem definidos, mas que permite que amizades e grupos feitos dentro e fora da 

escola sejam vivenciados no ambiente escolar (LAHIRE, 2007). Essas trocas simbólicas entre 

os pares e nos diversos ambientes frequentados por eles vão moldando e construindo as 

identidades desses jovens. Uma das características da juventude é a experimentação, essa busca 

identitária relacionada à juventude negra aqui também ganha caráter de experimentação de uma 

afirmação positiva de si, contrariando um pensamento social comum que é dotado de contornos 

racistas. 

Frisamos, nesta pesquisa, a necessidade de um pensamento pós-abissal que englobe 

anseios, saberes e epistemologias outras que deem conta e apresentem alternativas que 

dialoguem com os saberes que os jovens das periferias e negros trazem consigo para dentro do 

ambiente escolar (SANTOS, 2002). É sabido que essa adoção de uma linha de pensamento 

holística não exclui a ciência moderna num todo, só prima por instrumentalizar esses saberes 

de maneira a dialogar com os saberes que, comumente são subalternizados, de um ponto de 

vista histórico.  

Nesse contexto, as questões étnico-raciais invocadas pela Lei n. 10.639/2003 ganham 

destaque. Como demonstrado anteriormente no Capítulo 1 em nossa análise sobre as suas 

diretrizes, há uma infinidade de possibilidades de ação e práticas pedagógicas, os mais notórios 

aqui a serem citados podem ser os que vão ao encontro à uma emancipação estético-corpórea 

(GOMES, 2017) que corrobora com a construção de uma identidade positiva desses jovens. A 

valorização de seus traços, de sua estética, de seus cabelos e até mesmo a singularização da 

maneira como se vestem atua de maneira a corroborar uma educação que os valoriza enquanto 

jovens e grupo étnico. 

Dessa maneira, a situação mais comum onde se percebe essa valorização da cultura 

negra, em suas diversas manifestações no ambiente escolar, se dá em datas festivas, 
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especialmente, no mês de novembro11 e junto com as celebrações do Dia da Consciência Negra. 

Porém, isso ainda é muito pouco, pois, é necessário reafirmar esses afazeres no cotidiano 

escolar. É necessária uma cultura escolar antirracista para o acolhimento desses jovens e que os 

auxilie nesse processo de construção identitária gerando reflexos na forma como o mesmo passa 

a se ver e como vê o mundo ao seu redor, suas interações, socializações e sua relação com os 

pares. 

 Quando se assume uma educação que esteja atenta às diversidades é estabelecido um 

amplo processo de negociação com esse currículo escolar. Para tal discussão, os conceitos de 

sociologia das ausências e sociologia das emergências12 do sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos (SANTOS, 2002) são importantes nesses escritos para compreendermos como a Lei n. 

10.639/2003 incide de maneira a tensionar o currículo que tem o seu poder estabelecido dentro 

do ambiente escolar. Enxergamos uma possibilidade nos processos que envolvem saberes 

inerentes em uma sociologia das ausências e das emergências, entendemos que todos os 

processos desenvolvidos pelo Movimento Negro caracterizados no primeiro capítulo de 

construção da Lei n. 10. 639/03 sinalizam o fazer de uma sociologia das ausências que lança 

luz sobre saberes e racionalidades até então ignoradas pelas epistemologias hegemônicas, e 

consequentemente, currículos hegemônicos. Esses currículos baseiam-se em racionalidades 

metonímicas, ou seja, consideram uma parte do saber, o saber europeu é estabelecido como 

único e universal.  

Neste capítulo, como uma forma de conhecermos melhor o perfil dos jovens estudados 

na pesquisa, trouxemos uma discussão a respeito das juventudes, das desigualdades escolares 

entre brancos e negros e da importância de reconhecermos os jovens em suas múltiplas 

vivências, bem como de seu pertencimento a grupos identitários. Também ressaltamos o papel 

da escola como protagonista para a consolidação de uma cultura antirracista e da importância 

do currículo enquanto instrumento de perpetuação das desigualdades escolares ou de educação 

para a diversidade.  

                                                
11 O mês de novembro é reconhecido nacionalmente como o mês da consciência negra e tem início no dia 20 de 

novembro, dia de Zumbi dos Palmares e dia da consciência negra como a sua data maior de celebração instituída 

inclusive nos calendários escolares com a Lei n. 10.639/2003. 
12 Em seu artigo “Para uma sociologia das ausências e das emergências”, o sociólogo português Boaventura Sousa 

Santos define a sociologia das emergências como uma sociologia que “[...] consiste em substituir o vazio do futuro 

segundo o tempo linear (um vazio que tanto é tudo como é nada) por um futuro de possibilidades plurais e 

concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no presente através das actividades de 

cuidado” (SANTOS, 2002, p. 46). Por outro lado, a sociologia das ausências prima por identificar o desperdício 

dessa experiência no tempo presente que acarreta essa perda futura. Sendo assim, “a sociologia das ausências visa 

identificar o âmbito dessa subtração e dessa contracção de modo a que as experiências produzidas como ausentes 

sejam libertadas dessas relações de produção e, por essa via, se tornem presentes” (SANTOS, 2002, p. 30). 
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No próximo capítulo, trazemos a caracterização do campo, a região a qual pertence a 

escola e os alunos que participaram da pesquisa, bem como a análise das entrevistas realizada 

com estudantes que concluíram o ensino médio em 2020 nessa escola, a análise do PPP da 

escola e o diálogo desse documento com os relatos dos alunos entrevistados. 
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5. VOZES ATIVAS: TENSIONAMENTOS E AS VIVÊNCIAS DOS 

ESTUDANTES EM XEQUE COM A LÓGICA ESCOLAR 

 

 Terminamos o segundo capítulo com uma caracterização do Ensino Médio no Brasil, a 

sua mudança ao longo dos anos em termos de ampliação ao acesso e como esse acesso impacta 

diretamente a população negra do país. Com a inserção maciça desse novo grupo nesse nível 

educacional, tornam-se cada vez mais evidentes as facetas de um racismo estrutural que acaba 

por operar causando a exclusão desses novos entes.  

No presente capítulo, buscamos apresentar relatos de jovens (homens e mulheres) de 

uma mesma escola que perpassaram esse nível educacional, vivenciaram processos de 

excludência nesse meio, mas, por motivos especialmente de motivação familiar, tiveram 

trajetórias escolares de sucesso, com o ingresso em universidades públicas por meio de ações 

afirmativas. Este capítulo visa apresentar o campo da pesquisa, a região de Venda Nova, do 

qual fazem parte a escola pesquisada e os estudantes entrevistados. Os dados apresentados são 

relativos à região e à Escola Estadual Carolina Maria de Jesus13 na qual nossos entrevistados 

cursaram o Ensino Médio. Em seguida, trazemos a análise dos depoimentos destes estudantes 

e do Projeto Político-Pedagógico da referida escola.   

Importante frisar, mais uma vez, que todos os nomes dos estudantes que aparecem na 

pesquisa foram trocados com a intenção de preservar os participantes e pessoas citadas na 

pesquisa.  

 

5.1 Caracterização do campo 

 

 Primeiramente julgamos necessário caracterizar Venda Nova, a região na qual está 

localizada a escola analisada, que é uma das 9 sub-regiões da cidade de Belo Horizonte (BH). 

Venda Nova é, ao mesmo tempo, uma região da cidade de Belo Horizonte e um distrito, na 

organização territorial do Estado de Minas Gerais. A Regional Venda Nova tem extensão 

territorial de 28,30 km² e de acordo com o Censo (IBGE, 2010), tem uma população de 658.317 

habitantes, enquanto o município de Belo Horizonte tem uma população de 2.375.151 

                                                
13 O nome da escola foi alterado para preservar o anonimato da escola e dos entrevistados.  
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habitantes no total. A expectativa de vida na região é de 76 anos, contrastando com os 81 anos 

atribuídos a moradores da região Centro-sul que é a melhor expectativa entre as 9 regionais do 

município, segue abaixo um mapa da região para situar o leitor visualmente.  

 

Figura 1 - Mapa de Belo Horizonte e a região de Venda Nova 

 

 

Fonte: Prefeitura de BH. 

  

Venda Nova tem indicadores de desenvolvimento medianos, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da região é de 0.732, considerado baixo em comparação ao 

do município de Belo Horizonte, que é de 0.841 em média. O maior de todas regionais é o da 

Centro-Sul com 0.995 em uma escala que chega até 1. No quesito educação o IDH médio de 

Belo Horizonte é 0.737, enquanto o da região de Venda Nova é de 0.683, bem abaixo da melhor 

pontuação, que é de 0.823 da região Centro-Sul. Outro indicador que merece destaque é o de 

vulnerabilidade juvenil feito pela prefeitura de Belo Horizonte.  

O estudo realizado pela última vez no ano de 2016 é composto por sete indicadores de 

vulnerabilidade juvenil. Sua pontuação varia entre 0 e 100 (quanto mais próximo a 100 mais 

vulnerável é a situação social do jovem) e demonstrou que a região de Venda Nova figura com 

48,3 pontos, a segunda pior depois do Barreiro que é de 49,5 pontos, e acima da média do 

município que é de 41,1 pontos (BELO  HORIZONTE, 2016). 
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Quanto à identificação étnico-racial, 63, 98% desses mais de 600 mil habitantes se 

identificam enquanto negros (pretos e pardos) e 34,46% como brancos, proporção maior que 

do município de BH, que tem 52,05% da sua população que se autodeclara negra. A escola 

estudada se situa no bairro Jardim Leblon, o bairro tem um IDH médio de 0,73 e recebe os 

estudantes moradores dos arredores da escola.  

 

5.2 Caracterização da  escola e dados do PPP 

 

 

Como já mencionado na metodologia, uma limitação que a pandemia de Covid-19 

trouxe para a pesquisa foi com relação à possibilidade de uma investigação exploratória do 

campo. Com a impossibilidade de busca ativa e abordagem presencial nas escolas foi feito um 

convite a todas as escolas públicas estaduais que ofertavam a modalidade de Ensino Médio de 

Venda Nova para participação da pesquisa, totalizando 53 escolas abordadas. No convite, ficou 

claro que o aceite implicaria na análise do Projeto Político-Pedagógico. Entre as convidadas, a 

Escola Estadual Carolina Maria de Jesus foi a única que se dispôs a participar da pesquisa. 

Portanto, a escolha da escola não pode ser feita por meio de critérios como composição 

socioeconômica e racial dos estudantes, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), ou mesmo pela localização em região de maior ou menor vulnerabilidade social. 

Apesar disso, os dados trazidos a seguir demonstram que a escola congrega estudantes de baixo 

nível socioeconômico, de maioria negra com e os pais possuem baixa escolaridade.  

A Escola Estadual Carolina Maria de Jesus (EECMJ) localiza-se em Venda Nova 

conforme descrito acima e é mantida pelo estado de Minas Gerais. O PPP analisado nesta 

pesquisa é o último publicado, vigente entre os anos de 2018 e 2020, pouco antes do início da 

pandemia de Covid-19 e traz alguns dados sobre as características da escola. Fundada 

originalmente em 1950 em outra localidade, ela atendia ao público do ensino fundamental da 

1ª à 4ª série. Em 1976 foi feita uma mudança de endereço para o espaço atual e se manteve o 

atendimento da 1ª à 4ª série. Em 1980 ocorreu a primeira expansão da escola para que passasse 

então a atender todo o ensino fundamental (1ª à 8ª série da época), e em 1995 a escola passou a 

atender também o ensino médio. No ano de 2005 a escola parou de atender os anos 

fundamentais e se fixou somente na oferta do Ensino Médio. Sua infraestrutura conta com 12 

salas de aula, um laboratório de informática, uma sala de vídeo, um auditório, uma quadra 

coberta, biblioteca ampla e uma sala de recursos. Recebe água e energia elétrica da rede pública. 
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Tem acesso à Internet banda larga. Tem acesso à rede de esgoto e o lixo tem coleta periódica 

(EECMJC, 2020).  

Ainda de acordo com o PPP, atualmente a escola atende ao Ensino Médio (1º, 2º e 3º 

ano e EJA), com 32 turmas somadas nos turnos da manhã, tarde e noite. Segundo o Índice de 

desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2019 a escola contava com 1091 alunos à 

época e teve uma pontuação de 3.5 na escala, o município de Belo Horizonte teve uma média 

de 4.0 pontos no mesmo ano. 53% dos alunos da escola fizeram o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) de 2019, desses, resultou uma média de 511,30 pontos para a escola14 (EEMCJ, 

2020).  

O atual Projeto Político Pedagógico da escola nos aponta a direção de como se pautam 

algumas discussões e propostas temáticas da escola de maneira sistematizada. Primeiramente 

há uma preocupação do documento em traçar um diagnóstico acerca da situação dos estudantes 

e comunidade em torno da escola. Há uma seção no documento intitulada “Sujeitos da 

aprendizagem, contexto socioeconômico e território escolar” que tem um enfoque direcionado 

à essa construção do perfil socioeconômico de seu corpo discente se baseando em dados 

extraídos do Sistema Mineiro de Avaliação (SIMAVE), que é um sistema de monitoramento da 

educação da SEE-MG. Segundo esses dados há um predomínio de estudantes oriundos de 

famílias cujo nível de instrução com o ensino fundamental completo ou ensino médio 

incompleto e com renda familiar em torno de 2 salários mínimos. 

O PPP analisado ainda traz informações importantes acerca da composição do corpo 

discente da escola. Segundo o sexo  há um equilíbrio na representatividade, com 51% se 

declarando do sexo feminino e 49% masculino. Quanto ao pertencimento étnico-racial, 70% do 

corpo discente se declara negro (preto ou pardo), ou seja, a escola apresenta um perfil racial 

muito próximo da região de Venda Nova. Todos os estudantes residem na área urbana, destes, 

25% exerciam alguma atividade remunerada na época que responderam ao questionário. Com 

relação aos estudantes se sentirem valorizados cabe destaque no PPP a parte que fala do 

protagonismo dos mesmos, de quando os estudantes são estimulados a participarem de projetos 

que discutem a diversidade e como se dão essas conversas entre eles e o restante do corpo 

escolar (funcionários do setor administrativo, professores e diretoria). 

Uma preocupação com as altas taxas de evasão no Ensino Médio também aparece no 

documento. Fica claro no documento que há uma preocupação por parte da escola em apreender 

                                                
14 A nota média geral do ENEM das escolas públicas estaduais do município de Belo Horizonte no ano de 2019 

ficou em 550,66 segundo a plataforma QEDU. 
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as diferenças no perfil dos estudantes que compõe cada turno, demonstrando uma agudização 

desse quadro no turno da noite que é composto em grande parte por discentes da EJA, que tem 

jornada dupla emendando trabalho com a frequência às aulas, o que a longo prazo acaba por 

causar um desestímulo desses estudantes e se converte em alto grau de absenteísmo. Ainda, 

segundo o documento, no turno da manhã a evasão ocorre em menor escala por ser composto 

majoritariamente por estudantes menores de idade, com pouca ou nenhuma reprovação e que 

não trabalham. De acordo com o PPP, a escola tenta diminuir os casos de evasão e abandono 

com uma proposta de busca ativa por esses estudantes faltosos e compreensão das 

particularidades de cada caso. 

O documento traz pontos específicos sobre a diversidade em um sentido amplo e um 

eixo que aborda a necessidade de uma educação para as relações étnico-raciais, o que nos 

interessa de maneira particular.  Sua análise nos mostra que a proposta se pauta pela BNCC e 

pelo currículo de referência do estado de Minas Gerais buscando uma educação que forme 

cidadãos conscientes e respeitosos” (EECMJ, 2020, p.30). Sendo assim, os elaboradores do PPP 

ressaltam alguns pontos centrais para o desenvolvimento dessa cidadania, que são o respeito a 

si e aos outros, a compreensão da realidade constitutiva brasileira e das relações étnico-raciais 

que as permeiam, e por fim, a atenção e cuidado com o meio ambiente. 

Anteriormente ao tópico sobre as relações étnico-raciais aparece no documento uma 

discussão sobre cidadania e direitos humanos, onde o princípio do respeito à diversidade e ética 

é pautado, sendo apontado como plano de ação o “desenvolvimento de práticas pedagógicas, 

como, debates em sala de aula e projetos coletivos interdisciplinares que promovam conceitos 

de respeito, tolerância, cidadania e dignidade humana” (EECMJ, 2020, p. 34). Vale aqui um 

destaque para o quanto uma educação que se entende enquanto empenhada na busca por 

promover a igualdade e a compreensão das relações étnico-raciais em seus princípios deve ter 

essa noção de promoção da cidadania como norteadora, algo que já apontamos inclusive em 

nossa análise das DCENERE (BRASIL, 2004) no primeiro capítulo. A seguir, no eixo relativo 

às relações étnico-raciais, trouxemos a reprodução ipsis litteris, dada a importância desse texto 

para a nossa análise em comparação com as falas dos estudantes. 

A escola deve promover um ambiente democrático, cujas diversidades étnico-raciais 

sejam contempladas, desde a organização do currículo até ações efetivas contra as 

práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias. Sendo assim, a EECMJ 

desenvolve conteúdos relacionados à história e à cultura africana e afro-brasileira, 

enfatizando as contribuições históricas e contemporâneas de personalidades negras 
para a formação político-social de nosso país. No decorrer do ano, a EECMJ promove 

atividades diversas relacionadas à história e à cultura afro-brasileira, conforme a lei 

10639/03 e a lei 11648/08, tendo a culminância em novembro, no qual são realizadas 

atividades coletivas e festivas. (EECMJ, 2020). 
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Esse cuidado com o trato das relações étnico-raciais também aparece em um subtópico 

maior sobre violências e o ambiente escolar, especificamente sobre as relações étnico-raciais o 

documento traz:  

quando a EECMJ identifica práticas discriminatórias, racistas ou de preconceito 

étnico-cultural no ambiente escolar elas são trabalhadas pedagogicamente pela equipe 

pedagógica e professores. Importante destacar que o ambiente escolar, até então, 

apresenta uma correlação muito saudável com relação às questões étnico-raciais. Fato 
que se percebe quando essas temáticas são trabalhadas e ocorre o envolvimento de 

toda a comunidade escolar (EECMJ, 2020, p.39). 

 

Ainda segundo o PPP, da mesma forma, para desenvolver conteúdos relacionados à 

história e cultura indígena, enfatizando as contribuições históricas e contemporâneas de 

personalidades indígenas para a formação político-social de nosso país, a escola busca 

conscientizar estudantes através de debates que reforçam a importância da cultura indígena em 

nossa sociedade e enfatiza a contribuição desses povos na construção da identidade brasileira. 

Os trabalhos são realizados com maior ênfase no mês de abril, quando da celebração do Dia do 

Índio (EECMJ, 2020). 

Essas atividades que aparecem no PPP têm por princípio contribuir com a aprendizagem 

do estudante na medida em que estes acabam por compreender a importância histórica da 

formação étnico-racial. Tal fato, segundo o documento, visa a proporcionar um ambiente de 

maior respeito e tolerância com uma “maior integração entre os estudantes e a formação de suas 

identidades, contribuindo para uma melhor convivência em sala de aula” (EECMJ, 2020, p. 34).  

O documento também abre um campo de interpretação favorável ao trato das relações 

étnico-raciais no que a escola define como sendo os objetivos e finalidades da educação. Para 

isso adota em seus princípios três grandes campos que são o ético, o político e o estético. Assim, 

respectivamente, o PPP postula que o princípio ético está pautado na justiça, solidariedade, 

liberdade e autonomia; respeito e dignidade da pessoa humana e compromisso com a promoção 

do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de 

preconceito de origem, gênero, etnia, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Em seu campo político se baseia o reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, 

de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; 

da busca da equidade e da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade 

de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades e, por fim, em seu campo 

estético o documento afirma que “a escola busca o cultivo da sensibilidade juntamente com o 

da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da 

valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente da cultura mineira e da 

construção de identidades plurais e solidárias” (PPP, 2020, p. 53). 
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Percebemos nesta descrição do PPP um documento muito completo que prima pela 

formação integral dos alunos, tem uma preocupação de aproximação com a comunidade que 

cerca a escola e visa incorporar essa comunidade e todo seu corpo no cotidiano escolar. Ao 

mesmo tempo vimos subcampos relativos à diversidade, e especificamente das relações étnico-

raciais, serem pautados de maneira explícita no documento, o que poderia nos levar a entender 

que essa preocupação se efetivaria no cotidiano escolar, nos próximos tópicos veremos o relato 

dos alunos entrevistados que tiveram a sua trajetória escolar pautada pelo documento e como 

se dava a concretude dessas postulações que o documento faz. 

 

 

5.3 Apresentação dos entrevistados 

 

 

 Neste subitem, trazemos um perfil dos nossos entrevistados, revelando como chegamos 

até cada um deles e relatamos um pouco sobre suas vidas. Ressaltamos que, conforme já 

mencionado anteriormente, em virtude da pandemia de Coronavírus e a necessidade de 

distanciamento social, todas as entrevistas foram realizadas por videoconferência após o 

agendamento prévio e a concordância formal de cada um deles para uso de seus depoimentos 

por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.    

Nesta pesquisa não trouxemos como proposta fazer um levantamento aprofundado sobre as 

condições socioeconômicas de cada um dos estudantes participantes, porém, alguns dados mais 

gerais como renda familiar, escolaridade dos pais e se continuou os estudos foram necessários 

para a compreensão da história de vida de cada um deles. Assim, no quadro a seguir, trazemos 

uma síntese da situação mais geral de nossos depoentes: Guilherme, João, Angel e Amora. 
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Quadro 1 - Dados Gerais sobre Escolarização e Situação Familiar dos Entrevistados 

Nome Idade Ocupação Com quem 

mora 

Escolarid

ade dos 

pais 

Ocupação 

profissional 

dos pais 

Renda 

Familiar 

Guilherme 18 Estudante 
universitário do 

curso de 

Filosofia-UFMG. 

 

Com a mãe. Ensino 
Médio 

completo. 

A mãe é 
vendedora. 

1 Salário 
mínimo. 

João 18 Estudante 

universitário do 

curso de Cinema 
de Animação e 

Artes Visuais – 

UFMG. 

Com os 

pais e dois 

irmãos. 

A mãe tem 

superior 

completo 
e o pai tem 

o 

fundament

al 
completo 

O pai é 

pequeno 

comerciante e 
a mãe é técnica 

em 

enfermagem. 

5 salários 

mínimos 

contando 
com os 

irmãos. 

Angel 18 Técnica em 

enfermagem e 

estudante de 
Enfermagem – 

UFSJ. 

Com os 

pais e uma 

irmã. 

Ambos os 

pais têm o 

ensino 
fundament

al 

completo. 

O pai é 

pedreiro e a 

mãe é dona de 
casa. 

2 salários 

mínimos. 

Amora 19 Estudante 

universitária do 

curso de 

Biblioteconomia - 
UFMG. 

Com a mãe, 

o padrasto e 

uma irmã. 

A mãe tem 

o 

fundament

al 
completo, 

o pai tinha 

o ensino 
médio. 

A mãe é dona 

de casa, o 

padrasto estava 

desempregado. 

1 salário 

mínimo 

(pensão 

cedida 
pelo pai). 

    

Fonte: Elaboração própria para esta dissertação a partir dos dados de entrevistas. 

 

Nosso primeiro entrevistado foi Guilherme15. Primeiramente vale frisar de onde 

conseguimos o contato com ele. Há uma escola de forró da região de Venda Nova à qual eu 

frequentava e Guilherme fazia parte, sempre tivemos um contato trivial por esse convívio na 

escola e eu sabia que Guilherme havia cursado o Ensino Médio na Escola Estadual Carolina 

Maria de Jesus (EECMJ). Com isso, quando a escola aceitou participar da pesquisa, o nome de 

Guilherme surgiu como uma possibilidade, pelo menos de indicação de outros jovens 

conhecidos dele para participarem também da pesquisa. Ao entrarmos em contato por rede 

social com ele e apresentarmos a pesquisa e suas finalidades Guilherme se mostrou muito 

solícito em ceder uma entrevista, bem como indicar outros possíveis participantes, conforme a 

                                                
15 Ao entrevistado foi sugerido o nome fictício em conformidade com o projeto aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFOP, porém, o entrevistado preferiu manter o seu nome próprio. Os demais nomes próprios 

citados pelos entrevistados são fictícios.  
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metodologia de bola de neve proposta para a pesquisa (VINUTO, 2014). Importante ressaltar 

que, assim como já mencionado anteriormente, embora já tenha lecionado nesta escola, o turno 

em que trabalhava não era o mesmo em que Guilherme estudava. Por isso, não o conhecia da 

escola e nem seus colegas da escola.  

Antes de apresentarmos nosso primeiro entrevistado julgamos importante o relato sobre 

as dificuldades encontradas para a realização das entrevistas. Havíamos feito uma entrevista 

piloto com Guilherme, que foi a entrevista com que chegamos à banca de qualificação. Após a 

qualificação seguimos com a pesquisa e inicialmente abordamos quatro possíveis entrevistados 

que Guilherme gentilmente nos cedeu os contatos. Foram eles inicialmente: João, Luana, 

Camila e Lyvia. O contato inicial com João, Luana e Camila foi no início do mês de agosto de 

2021, junto com a entrevista de Guilherme. João foi o primeiro a se manifestar e apresentou 

inicialmente muitos receios, os quais não entendemos muito bem, não sabemos se por medo de 

alguma represália por parte de alguém da escola, apesar de não estudar lá mais, conforme ficou 

esclarecido em nossa entrevista. Com Camila tivemos um contato inicial onde explicamos do 

que se tratava a entrevista, os trâmites, anonimato e etc., porém ela nunca mais nos respondeu. 

Com Luana mantivemos contato durante algum tempo, mas por estar trabalhando, sempre que 

tentávamos marcar uma data para a entrevista não coincidiam os horários, foi quando acabamos 

perdendo o contato também. Com isso retornamos à Guilherme e ele nos indicou Lyvia. Ela se 

predispôs a participar da pesquisa, mas por questão de horários também se tornou impossível 

nos encontrarmos por videoconferência, o que nos deixou sem opções por um tempo, até que 

conseguimos marcar a entrevista com João, achamos que, inicialmente, é necessário 

caracterizar como foi a entrevista com João, e depois apresentar as outras meninas, Angel e 

Amora, que foram indicadas por ele. 

Guilherme mora com a sua mãe no bairro Mantiqueira, também em Venda Nova, que 

fica a cerca de 3km da EECMJ. A formação acadêmica da mãe de Guilherme é o ensino médio 

completo e ela trabalha como vendedora. O entrevistado informou que o rendimento do seu 

grupo familiar é de um salário mínimo, caracterizando uma família de baixa renda. Guilherme 

mora em uma casa cedida no lote da família onde moram outros membros do grupo familiar. 

É um jovem de 18 anos que se autodeclara preto, se formou na escola Carolina Maria 

de Jesus em 2021 e devido à pandemia de Covid-19 sua formatura foi referente ao ano letivo 

de 2020. Assim que concluiu o ensino médio foi aprovado em um curso superior, atualmente 

cursa filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais na modalidade de cotas, Guilherme 

tem uma trajetória divergente da maioria dos discentes da escola. Em uma pesquisa feita com 

os estudantes pela direção da escola em 2019 para a elaboração do PPP, uma das questões era 
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sobre a expectativa com relação ao futuro e somente 30% dos respondentes acreditavam 

futuramente cursar o Ensino Superior (EECMJ, 2020). Guilherme sempre estudou em escolas 

públicas e fez todo o seu ensino médio na EECMJ, entre os anos de 2017 e 2021. Como relata 

em sua entrevista, sempre foi influenciado a seguir nos estudos, especialmente por seus três 

primos mais próximos. Durante a entrevista o estudante ressaltou várias vezes esse suporte que 

recebeu dos primos. Os primos de Guilherme tiveram trajetórias escolares bem sucedidas, o 

que pode ser entendido como um espelho e inspiração para ele no seguinte relato: 

 

Entrevistador-Existem pessoas da sua família que te auxiliam ao longo da sua 

escolarização?  

Entrevistado- Sim. 
Entrevistador -Quem? 

Entrevistado- Tipo assim, de forma de várias pessoas na verdade, mas os principais 

que sempre me ajudou em tudo desde que eu era do Ensino Fundamental até o até 

agora né, que eu tô na faculdade foram 4 primos meus. O meu primo Flávio, Cláudio, 

Gabriel e Leandro, então tipo assim toda minha base, tipo de estrutura, qualquer 

dúvida que eu tenho consulto eles que sempre foram minha referência de estudo. 

Então já que minha mãe  nunca cobrou tanto estudo, ninguém cobrou tanto estudo, 

eles eram a minha referência. Tipo assim, as primeiras pessoas que eu vi,  que eram 

do meu círculo  social e conseguiram entrar numa faculdade eram eles, eles sempre 

foram tipo assim, o que a gente almejava pra ser, sabe ? Eles foram a minha base. 

Entrevistador -Então assim, fala um pouco deles, qual é a profissão deles, quê que eles 
fazem, quê que eles cursaram ? 

Entrevistado - Meu primo Cláudio. Ele trabalha. Ele é engenheiro mecânico formado, 

trabalha na Fiat.  Ele formou, já faz uns 8, 7 anos por aí. E é tipo ... é analista de 

alguma coisa, eu não sei direito.  O meu primo Flávio, ele é formado em engenharia 

de automação e ele é da aeronáutica. O meu primo Leandro faz psicologia e ainda não 

trabalha, e o meu outro primo, ele  é formado em técnico de rede, o meu primo Gabriel, 

ele trabalha numa secretaria de Justiça só que não sei a função dele. (Guilherme, 18 

anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

 

Guilherme é muito enfático também ao situar como se dava todo esse suporte, que 

perpassa as mais diversas maneiras, desde o apoio contínuo com relação às disciplinas e 

matérias de escola até o auxílio psicológico, como o entrevistado ressalta no trecho abaixo: 

Entrevistado- Olha, de todas as formas, por exemplo, qualquer dúvida que eu tivesse 

era eles que me ajudava, então eu não sei fazer tal coisa eles lá iam lá e me pegavam, 

ensinava tudo, tipo incentivo, porque aquela coisa o auxílio que eu vejo não é só 
auxílio de chegar e pegar sua mão, levar você no caderno e te por pra estudar. Tipo 

assim, eu nunca tive a opção de não estudar, que eles sempre falavam “Não, que você 

tem que fazer isso porque tem que conseguir alguma coisa”. Então assim, o auxílio 

que eu vejo é psicológico porque eles sempre estavam lá, se eu precisasse pedir ajuda 

com qualquer dificuldade na escola ou coisa do tipo, e um auxílio tipo assim, eu não 

sei como que faz isso eles vão lá e pegar ele todo mundo juntar quebrar a cabeça todo 

mundo junto, sabe. Ninguém nunca vai deixar o outro sozinho, então foi esse o auxílio. 

(Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

  

Vemos no relato de Guilherme o quanto a base familiar foi e tem sido importante para 

sua escolarização. Há uma rede de interdependência (LAHIRE, 2007) criada entre o 
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entrevistado e seus primos, o que faz com que Guilherme conforme maneiras de representação 

que vão ao encontro com a reprodução e as expectativas do seu meio. 

A entrevista com João foi realizada na manhã do dia 13 de outubro via Google Meet, 

foi muito tranquila em um clima mais amistoso com relação à escola do que comparada à 

entrevista de Guilherme, o seu relato constará no texto. Ao final da entrevista peço para que 

João me indique pessoas que queiram participar da entrevista, foi onde chegamos à Angel e 

Amora. 

João foi nosso segundo entrevistado, o seu contato foi realizado por indicação de 

Guilherme por terem estudado juntos na escola EECMJ. Ele é um jovem que se autodeclara 

preto, tem 18 anos, mora no bairro Mantiqueira, a mãe é técnica em enfermagem e o pai é 

pequeno comerciante do bairro. Tem mais dois irmãos mais velhos, um é cabo do exército e o 

outro é vendedor, nenhum dos dois fez curso superior, assim como a mãe e o pai de João que 

tem o ensino médio e o fundamental completo, respectivamente. Somada a renda da família de 

5 membros do entrevistado chega a 4 salários mínimos, segundo o seu relato. João atualmente 

faz o curso de cinema de animação e artes visuais na UFMG, havia se candidatado pelo sistema 

de cotas, mas pela sua nota conseguiu entrar por meio das vagas de ampla concorrência. Ao 

longo da entrevista, observamos que João também sofreu forte influência familiar para um bom 

desempenho escolar, e, segundo nosso entrevistado, a mãe ocupa papel central no seu processo 

de escolarização.  

Cara, assim, eu acho que tipo a minha mãe, eu acho que a minha mãe tanto o meu pai 

como eles não tiveram tanta oportunidade assim de estudar, fraga, e de poder entrar 

na faculdade assim ela sempre que deu essa ideia sabe, que eu tinha que estudar 
mesmo e “cara você vai ganhar dinheiro no futuro, agora se preocupa em estudar e 

arranjar uma formação para você” então ela sempre esteve muito presente mano, saca, 

tipo atividade assim essas coisas minha mãe me ajudou, trabalho. E mais minha mãe 

que meu pai, muito mais minha mãe que meu pai (João, 18 anos, ex aluno da EECMJ). 

 

Angel  foi nossa terceira entrevistada e foi indicada por João, foi muito solícita com a 

proposta de pesquisa e rapidamente marcamos a entrevista, que foi realizada pelo aplicativo 

Google Meet no dia 18 de outubro de 2021. Angel preferiu escolher um pseudônimo para 

resguardar sua identidade na pesquisa. Ela se autodeclarou parda, tinha 19 anos à época da 

entrevista e mora no bairro Fortaleza, na divisa do município de Belo Horizonte e a região de 

Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Angel tem duas irmãs, engenheiras de formação, civil e 

de produção. A mãe de Angel é dona de casa e o pai é pedreiro. Na ocasião da entrevista, Angel 

havia acabado de ingressar no curso superior de enfermagem na Universidade Federal de São 

João Del-Rey (UFSJ) no segundo semestre de 2021 pelo SISU na modalidade de cotas raciais. 

Quanto à influência ao estudo a mãe sempre foi uma incentivadora também na trajetória dela 
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Minha mãe me ajudou incentivando, como ela sempre trabalhou né, ela ficou maior 

parte do tempo fora desde que eu tinha três anos então de certa forma quem me 

ajudava com atividades são as minhas irmãs mais velhas que ficavam mais em casa, 

mas no quesito de incentivar, eu procurar estudos sempre foi a minha mãe. Até porque 

meu curso né, meu curso técnico também foi pago financeiramente por ela. (Angel, 

19 anos, ex-aluna da EECMJ). 

 

Amora foi nossa quarta entrevistada e última entrevistada e assim como Angel, escolheu 

um nome para substituir o seu verdadeiro na pesquisa, também nos foi indicada por João e a 

entrevista com ela foi realizada pelo Google Meet no dia 20 de outubro de 2021. Ela tem 19 

anos e também mora no bairro Fortaleza, é a irmã mais velha de duas irmãs que ainda não estão 

em idade escolar, seus pais são separados, ela vive com a mãe, o padrasto e as irmãs, sua mãe 

é dona de casa. Atualmente a única pessoa que tinha alguma renda ativa na família era o seu 

padrasto, já que Amora não trabalha, a mãe estava desempregada e o pai que contribuía com 

uma pensão tinha falecido recentemente, totalizando dois salários mínimos de renda familiar. 

Amora cursa biblioteconomia na UFMG e também ingressou pelo sistema de cotas. Segundo 

seu relato,  seu pai e sua mãe estiveram presentes durante a sua formação, mesmo que separados 

enquanto um casal, algo que a entrevistada sempre frisa em seu depoimento: 

Sim, é, quando eu era criança eu aprendi a ler pela minha mãe, não foi na escola, que 

aí no caso ia começar a escrever foi a minha mãe dentro de casa e os meus pais. Eles 

sempre me deram esse tipo de suporte para poder estudar, para poder fazer trabalho, 

aquilo que eu precisasse! Então os meus pais eles sempre foram muito ativos nesta 

parte, foram bem uma base né, de incentivo à educação, me provar aquilo que eu 

precisasse, a me ajudar muitas vezes nos trabalhos, então meus pais eles ajudaram 

muito (Amora, 19 anos, ex-aluna da EECMJ). 

 

 Percebemos nas narrativas dos quatro participantes de nosso trabalho, similaridades 

com relação à influência das famílias em sua escolarização e podemos inferir o quanto essa 

influência foi positiva em suas vidas, resultando no ingresso em universidades federais de alto 

prestígio. Outro ponto a ser ressaltado é a conduta familiar com relação ao trabalho, pois 

nenhum de nossos entrevistados trabalhava, o que demonstra um alto grau de comprometimento 

da família com relação aos estudos, mesmo sendo de camadas populares. 

A nossa entrevista com os estudantes orientou-se por eixos já mencionados na 

metodologia, mas que rememoramos aqui a fim de retomá-los em nossa análise. São eles: a 

escola e a educação sobre as relações étnico-raciais; as vivências esperadas com a aplicação da 

lei 10639/03 no Ensino Médio, e por fim, as experiências de atos de racismo. São esses 

questionamentos voltados a eixos que nos permitiram captar como esses estudantes veem a 

pauta das relações étnico-raciais sendo abordada no ambiente escolar e aqui trazemos esses 

eixos em um diálogo entre a nossa bibliografia de referência e os relatos apresentados pelas 

vivências dos entrevistados.  
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A começar por Guilherme, que nos cedeu uma entrevista no dia 1 de agosto de 2021, 

posteriormente foi feita a entrevista com João indicado por Guilherme em 13 de outubro de 

2021 que indicou Angel, que concedeu a entrevista em 18 de outubro e, por fim, Amora que 

também nos cedeu seu depoimento em 20 de outubro de 2021. Achamos interessante aqui traçar 

os caminhos trilhados até chegarmos a esses ex-alunos da escola e como eles interagem dentro 

do ambiente escolar. Como já mencionado Guilherme que indicou João, os dois moram no 

mesmo bairro e tem uma amizade muito próxima. Angel e Amora foram indicadas por João e 

são quase vizinhas pelo que nos relataram em suas entrevistas.  

A primeira parte da apresentação ofereceu ao leitor o perfil geral dos entrevistados. Na 

próxima seção trazemos aspectos das narrativas dos ex-alunos da escola que entendemos como 

pertinentes para elucidar como se dava o trato das relações étnico-raciais em seu ambiente. 

 

 

5.4 A escola e a educação sobre as relações étnico-raciais 

 

 

 Esse eixo tem por finalidade trazer alguns elementos centrais na trajetória estudantil 

desses jovens e como vivenciaram as questões étnico-raciais exploradas no ambiente escolar 

no Ensino Médio. Iniciamos a entrevista perguntando se Guilherme havia tido aulas sobre a 

temática étnico-racial em sua trajetória na escola, percebemos uma resposta muito crítica já de 

início. Embora a pergunta tivesse como enfoque a sua escola do ensino médio ele faz questão 

de frisar a sua trajetória: 

 

 Bom, no EECMJ tinha [a discussão sobre a temática étnico-racial], só que eu sempre 
achei muito problemática o jeito que eles abordavam tudo, porque tipo assim, do meu 

nono ao meu primeiro ano, dos meus 9 anos do fundamental até primeiro ano do 

ensino médio, melhor falando, eu não entendia muito sobre isso porque tipo não era 

uma coisa que estudava e a escola não abrangia em nada, então não entendia. Quando 

você conhece e tipo começa a se auto aceitar assim, começa a querer conhecer quem 

é você, você começa a entender as coisas. E no meu segundo ano eu começo a ver 

que, tipo assim, as formas que ele abordava aqui, não era para ajudar, era meio que 

para fazer alguma coisa pra prefeitura ver. Então tipo assim, eu sempre fui muito 

contra isso porque não tinha um auxílio para o aluno, não tinha um preparo, tinha 

nada, tipo assim, chegou o mês da consciência negra, vamos trabalhar isso meia hora 

e acabou o resto do ano aí toda o histórico escolar que você já passou foda-se (sic) 

porque não importa (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 
  

 Já em sua primeira resposta Guilherme situa uma questão importante que a bibliografia 

aponta que é a falta de uma inclusão da participação juvenil no ambiente escolar (DAYRELL; 

GOMES; LEÃO, 2010), essa falta de auxílio que o entrevistado traz pode ser entendida como 
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a falta de disposição da escola em criar e manter espaços, atividades e situações que vão para 

além da transmissão de conteúdos formais. Algo também relatado na fala de João 

Entrevistado- O Laurimar, ela era muito bom velho, nossa a aula dele era muito foda, 
ele deu umas aulas pra gente tipo sobre movimento negro nos Estados Unidos e tals, 

Malcom X mas foram esses momentos, foram esses momentos.  

Entrevistador- Sim, e essa outra professora que você falou era do Carolina ou de outra 

escola?  

Entrevistado- Ela foi lá no Elisa, por isso que eu lembro bem vagamente também, tem 

muito muito tempo.   

Entrevistador- Aí a outra pergunta, eu pedi pra você falar um pouco dessa questão, se 

isso foi em uma matéria específica ou foram em várias disciplinas, pelo que você tá 

falando principalmente focando no Carolina né, foi só em história que você viu né? 

Entrevistado- Foi só em história, história. Ah, e teve outro momento também com o 

William né, de Sociologia a gente também teve aula sobre isso, eu lembro até um dia 

que a gente tava discutindo eu acho que era sobre colorismo assim. o quê que era 
pardo, quê que era preto e que era branco e foi um dos poucos momentos também, 

mas foi só isso, tipo história, sociologia (João, 18 anos, ex-estudante da Escola 

EECMJ). 

 

João situa algo comum nas falas de todos entrevistados que é a mobilização de maneira 

isolada da temática étnico-racial em poucas disciplinas dentro do cotidiano escolar e de maneira 

muito pontual ao longo do ano letivo, isso para não dizer dentro de toda a sua trajetória na 

educação básica. Quando vamos ao depoimento de Angel, ela traz em seu relato que: 

Eu tive sim que foi com professor de sociologia, ele passava por isso, inclusive, um 

dos temas muito específicos que foi que eu não sabia que ele falava sobre essa linha 

que as pessoas acham que o pardo e o entre o branco e o preto normalmente aí eu fui 

entender que o pardo né é por conta da cor da pele, mas é juntando o pardo e preto 
então é [que é a] população negra. Então teve essa discussão numa aula bem específica 

que eu lembro muito bem que gerou pauta para eu estudar sobre isso, mas basicamente 

era no mês de novembro que era um mês né da consciência negra que a escola fazia 

algum movimento, algum trabalho para envolver os alunos nesse tema (Angel, 19 

anos, ex-estudante da Escola EECMJ). 

 

E Amora diz em seu relato que com os projetos interdisciplinares do mês de novembro 

chegou a ter a temática étnico-racial sendo abordada nas disciplinas de português e biologia, 

em português ela cita o uso de autores negros em sala de aula, poesias e contos de autores negros 

faziam parte também, como Machado de Assis e inclusive é reforçada a questão do 

pertencimento étnico-racial desses autores, algo louvável quando pensamos em estratégias 

educacionais que não reforcem o epistemicídio (CARNEIRO, 2005) e é algo que o PPP da 

escola traz como uma de suas estratégias educacionais. 

 Quando questionado se a escola de maneira geral ajuda os alunos a compreenderem as 

questões étnico-raciais, Guilherme segue com seu ponto de vista crítico com relação às 

atividades da escola voltadas paras as relações étnico-raciais. O entrevistado faz menção a um 

concurso de beleza negra promovido pela escola na Semana da Consciência Negra. À primeira 
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vista a ideia parece ser algo interessante, mas o entrevistado demonstra a sua percepção como 

uma competição entre os alunos: 

Porquê que nem lá, a única vez que teve tema disso, é um trem que a escola fala que 
é um desfile de beleza negra. Eu sempre achei isso muito problemático, porque tipo 

assim, e até que no meu segundo ano eu me recusei a participar e aí perdi pontos por 

causa disso, porque não quis participar do desfile de beleza negra da minha sala, fiz a 

minha sala toda perder ponto, por causa de mim e por causa disso. Por causa que era 

o seguinte, era um movimento onde que juntava os alunos negros da escola, botava 

para desfilar para uma plateia de gente branca julgar quem era o aluno mais bonito e 

para mim isso está errado de várias formas. Porque, por exemplo, se eu participasse 

disso no segundo ano e não ganhasse, eu tava de boa, porque já tinha me reconhecido 

e já tinha aceitado, então tipo assim, eu não preciso de ninguém para firmar e falar 

que eu era bonito que eu era eu porque eu já sabia disso. Só que se acontecesse comigo 

quando eu tava no oitavo, no nono ano onde que tipo por exemplo, no meu nono que 

eu passei a deixar o cabelo crescer e passei um ano de boné, porque eu não tinha 
coragem de sair com meu cabelo em público. Se eu mesmo não tinha coragem de sair 

com meu cabelo em público, se eu participasse de alguma coisa e não ganhasse, se eu 

ficasse em último ou nem... sabe? Ia ser uma coisa que antes ia me atrapalhar que me 

ajudar, então tipo assim mesmo que aquilo fosse uma coisa que não ia me afetar 

diretamente no meu segundo ano, eu vejo que por causa do meu passado me afetaria. 

(Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

 

 Pensar a valorização da estética negra - corpo, cabelo e moda adotada - para além do 

meramente estético é entender o quanto o significado social e simbólico desses atributos 

representa para a construção da identidade de pessoas negras (GOMES, 2003). Como pontuado 

por Guilherme, em um primeiro momento a ideia do desfile parece ter uma finalidade de 

valorização do jovem negro, porém, na visão do entrevistado, quando se adota a postura de 

competição no meio escolar, o princípio se perde e, para quem não é contemplado naquela 

disputa, se torna mais uma fonte de frustração. Pode-se dizer então que a ideia de reafirmação 

positiva da identidade negra regressa à estaca zero. Guilherme mostra muita consciência do 

quanto essa situação de competição da beleza negra pode ser conflituosa e como uma postura 

de revalorização estética “extrapola o indivíduo e atinge o grupo étnico-racial a que se 

pertence”. (GOMES, 2003, p. 2): 

Se me afetaria no passado eu vejo que afetaria outras pessoas que estão nesse processo 

de transição e já que é um processo muito difícil ao invés de vir à escola e dar uma 

palestra, pegar e se tipo, você quer falar sobre o racismo dá um microfone na mão de 

um aluno e fala quê que ele passou na trajetória dele ou chama um preto bem-sucedido 

e deixa ele falar como ele chegou a isso. Não, quer fazer tipo assim, uma competição 

de quem é mais bonito, porque, tipo isso, nem tudo se resume a beleza, sabe? Só tá 

reforçando um padrão, onde que quem conseguir se encaixar naquilo é elevado, mas 

a grande maioria que não se encaixa é rebaixado e não significa nada, sabe? 

(Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

 

 João tem uma opinião mais positiva com relação à maneira como a escola trata as 

relações étnico-raciais e enxerga possibilidades nisso, apesar da curta abordagem do tema 

dentro da dinâmica escolar. Essa possibilidade de autorreconhecimento que a temática traz é 

muito marcante em sua fala, algo que Angel também citou por ser um gatilho inicial que a 
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impulsionou a buscar mais informações sobre após as aulas de sociologia que tinham como 

temática o colorismo. Segue abaixo o relato de João sobre como aconteceu ele percebia a 

importância dessa abordagem em sala de aula. 

Cara, eu acho que sim, eu acho que principalmente essa do William que tipo sobre 

porquê que é pessoa é preta, branca, parda porque muita gente às vezes nem se 

reconhece como né, como preto e eu acho que deve ter tido uma galera assim, que 

começou a prestar mais atenção nisso pelo menos reconheceu tá ligado? O que já é 
bem importante e na aula do Laurimar de história eu lembro que a gente, a gente deve 

ter ficado no máximo tipo uma semana nisso só que a aula foi muito boa véi, então 

para mim pelo menos teve, para eu me interessar mais, saca, do assunto, aí foi bem 

isso (João, 18 anos, ex-estudante da Escola EECMJ). 

 

Aqui vemos relatos que corroboram com o texto da DCNERER (BRASIL, 2004) coloca 

a escola em um papel central para eliminação das discriminações e para emancipação dos 

grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 

culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a 

conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação de espaços democráticos e 

igualitários, como a escola deve ser. Angel concorda que a abordagem desse tema ajudou, mas 

com ressalvas: 

De certa forma sim, mas eu acredito e foram até alguns alunos da UFMG, eram 
estagiários que auxiliaram o professor, só que eu acho que foi pouco tempo para falar 

sobre um tema que abrange tantas coisas, que é tão complexo, dá para você entrar em 

várias entrelinhas e foi muito minimizado sabe por conta, de não deram tanta 

importância, acho que faltou isso (Angel, 19 anos, ex-estudante da Escola EECMJ). 

 

Amora ressalta a necessidade de um trato longitudinal das questões étnico-raciais na 

seguinte fala quando questionada se a abordagem que a escola desenvolve sobre a temática 

ajuda os alunos a compreenderem melhor: 

Então, essa é uma questão complicada, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu 
acho que não. Porque sim porque para quem nunca teve contato, é, esse primeiro 

contato que a gente teve dentro da escola ele ajuda abrir a mente das pessoas que 

talvez não entendam, se tem algum preconceito e esse primeiro contato ele justamente 

quebra isso, ele tira a gente dessa bolha e ele ajuda, ele põe a gente para pensar. Mas 

ao mesmo tempo eu penso que não porque, olha é um contato que eu tive presente 

dentro da escola só no ensino médio, a gente discutia essas questões dentro de casa e 

tudo mas dentro de casa é uma coisa da minha bolha, nós somos pretos a gente vai 

falar sobre o que racismo porque é a nossa bolha, mas fora dela… Então foi o primeiro 

contato que eu tive dentro da escola e para mim foi um contato muito tardio, eu acho 

que as crianças têm que experimentar esse contato desde pequenas, ele seria muito 

mais efetivo (Amora, 19 anos, ex-estudante da Escola EECMJ). 

 

A fala de cima de Amora diverge do que é apontado como estratégia adotada pela escola 

segundo o seu PPP (EECMJ, 2020) que delineia uma estratégia curricular para a implementação 

da temática étnico-racial tendo como parâmetros as lei 10639/03 e a lei 11648/08, mas ao 

mesmo tempo o documento não explicita muito bem como se daria essa implementação 

curricular, só aponta que as culminâncias dessas ações se dariam no mês de novembro e abril, 
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respectivamente, pela celebração do dia da consciência negra e dia do índio. 

Concomitantemente, a fala de Amora vai ao encontro de outro trecho da entrevista de 

Guilherme que aponta uma situação já encontrada na bibliografia pesquisada que é a de não 

existir o que chamamos no presente trabalho de uma cultura escolar (SILVA; FERREIRA, 

2016) que fomente o trato das relações étnico-raciais de maneira crítica em seu currículo. 

Quando falamos de cultura escolar, projetamos um ambiente onde os seus membros, 

professores, estudantes e servidores, lidem com as questões étnico-raciais de maneira ampla e 

corriqueira no dia a dia. Guilherme ressalta momentos isolados com professores onde houveram 

abordagens que levaram a tratar da pauta das questões étnico-raciais no seguinte trecho: 

[…] porque a única professora, na verdade, teve dois professores meus que me 

ajudaram em alguma coisa relacionada a isso. Que foi a Margarida que era a 

professora de português e o Iago que agora faz a função de diretor na escola, os únicos 

dois que teve conversa de verdade sobre isso foram eles o resto foi tipo assim só uma 

passada de pano para falar, para falar com a Prefeitura “Ah não, a gente tá tentando 

fazer alguma coisa” só que tipo de verdade está todo mundo cagando (sic) porque 

ninguém tá preocupado de verdade com isso. (Guilherme, 18 anos, ex- estudante da 

escola EECMJ).  

  

Outro ponto de ação isolada que Guilherme ressalta são nas aulas do professor de 

sociologia, já citadas anteriormente: 

Entrevistador -Fora a semana da consciência negra você via em outro momento as 

questões do negro no Brasil e no mundo sendo desenvolvidas na escola? 

Entrevistado-  De forma nenhuma, de forma nenhuma, só os dois professores que te 
eu falei, só que não era um assunto que eles trabalhavam em sala de aula, era um 

assunto mais fora, sabe, nas entrelinhas. Porque acho que também eles nem podiam 

fazer muito isso e o William que abordava isso, tipo, ele abordava só que também um 

pouco escondido porque não podia isso, porque não podia fazer às limpas, sabe?  

Entrevistador- Como assim não podia fazer às limpas?  

Entrevistado- Porque fugia um pouco do tema da aula dele e parece que tipo assim, 

eu sentia, ainda mais à tarde que a escola ficava incomodada quando você aborda 

ainda mais esse tipo de tema, né? Porque gerava reflexão, gerava discussão e isso 

parece que a escola não queria, então tipo, ele falava uma coisa ou outra só que não 

tinha uma aula focada naquilo, nunca era uma aula focada naquilo. Era tipo assim, se 

você chegar na hora do recreio, onde todo mundo descia, você conseguia trocar uma 

ideia sobre. Tipo assim numa aula, ele jogava uma coisa, jogava outra, só que não era 
uma coisa tipo aberta, sabe? (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

 

Essa ação desse professor de sociologia aparece em todas as falas, o que demonstrou a 

unanimidade entre os entrevistados de que pelo menos um membro do corpo docente mantém 

essa prática educacional antirracista em suas aulas de maneira recorrente. É curioso pensarmos 

aqui que essa proposta de currículo respaldada pela Lei n. 10.639/2003 aparece no Projeto 

Político Pedagógico da escola de maneira literal, com um eixo próprio que explicita a sua 

necessidade de aplicação e culminâncias conforme já relatamos nesse texto, mas que ao mesmo 

tempo, e aqui abrimos uma problematização, não se tem a maneira específica parâmetros, 

determinações ou práticas educacionais ao longo do ano letivo que irão fazer alcançar esse 
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resultado de aplicação, a partir disso podemos pensar na fala de Guilherme que traz esse 

questionamento sobre a abordagem da temática étnico-racial ser sempre deixada em um 

segundo plano, mesmo nas aulas do professor que discutia a temática antirracista. 

Sendo assim, percebemos que essa abordagem da temática étnico-racial no ambiente da 

escola investigada ocorre de maneira muitas vezes não adequada, por meio de ações isoladas 

de professores, e pelo relato de Guilherme, foi possível constatar que tal formação ocorria 

principalmente em conversas informais e em intervalos de tempos que saberes respaldados pela 

Lei n. 10.639/2003 apareciam no ambiente da escola, mas não diretamente na sala de aula. Os 

esforços pessoais e iniciativas pontuais, assim como apontaram Santos (2018) e Silva (2016), 

ainda fazem parte do cotidiano escolar quando se trata da discussão sobre as questões étnico-

raciais segundo a Lei 10.639/2003. A discussão bibliográfica e as entrevistas trazidas nesta 

dissertação nos auxiliam a compreender como se torna difícil fazer a ruptura de uma cultura 

escolar carregada de estereótipos e mistificações sobre o negro no Brasil.  

Podemos entender então, como esse trato estereotipado e muitas vezes racista, se 

converge em relações conflituosas no ambiente escolar quando são colocadas em xeque as 

lógicas socializadoras dos alunos negros e sua relação com a cultura escolar (THIN, 2006). 

Alguns trechos dos relatos, especialmente os que falam sobre situações de racismo, ilustram o 

que trataremos no tópico seguinte. 
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5.5 Reconhecimento e vivência das relações étnico-raciais dentro e 

fora da escola 

 

 

Nesse tópico buscamos estabelecer um diálogo entre as vivências dos entrevistados e 

situações no decorrer de sua formação que os ajudaram com o reconhecimento de suas 

identidades étnico-raciais de maneira positiva, bem como entender um pouco como os 

entrevistados viam as relações étnico-raciais sendo abordadas dentro da escola, como se davam 

as suas percepções da maneira como era tratada essa pauta.  

A começar pelo relato de Guilherme que diz que, ao longo de sua vida, frequentou dois 

grupos em que o reconhecimento da identidade étnico-racial é discutido, no grupo de capoeira 

do qual fez parte, e na escola de forró onde é aluno. Nosso entrevistado também revela que 

vivenciou situações de valorização identitária na escola, mas foram mais pontuais. Inicialmente 

sobre os grupos Guilherme relata quando questionado se esses grupos abordam questões étnico-

raciais de alguma maneira: 

Na capoeira era quase tudo em volta disso porque meu mestre de capoeira, Nem 

Capoeira, ele tinha uma coisa fundamental, tipo que ele faz, que do mesmo jeito que 

ele conversa com um cara de 30 ele conversa com um menino de 4 anos. Então tinha 

muitos momentos que nós íamos para casa dele, tipo para um terreirão que sentava 

todo mundo e ele começava a contar história, e ele começava a falar. Tipo assim muito 

das coisas que eu aprendi e muitas das coisas que até hoje foi baseado nesses diálogos 

e de conversa com ele, então muito de conversa e muita referência tipo de pessoas 
negras e de tudo de Cultura Negra em si eu aprendi com ele. Então a história do 

berimbau, do atabaque, a história do ritmo, a história da capoeira, a lei da vadiagem 

que existiu para tipo assim não só pegar, tipo, igual a escola ensina que a princesa 

Isabel foi a salvadora de tudo, quem me ensinou que não é bem assim e que a história 

é sempre contada por quem vence e nunca é a história real. Porque assim, existem três 

verdades, três histórias na verdade, a história de quem perde, a de quem vence é a 

verdadeira, e a verdadeira a gente nunca vai poder saber. Já que nos foi apresentada a 

uma, ele apresentou a todas. Então para mim isso foi fundamental. E no forró, tipo 

não teve nada abordando isso diretamente, só que o jeito que sempre me abordava era 

um jeito, não era tipo precisamos falar sobre racismo, vamos falar sobre isso e sobre 

isso, não era assim mas já que todo mundo sofria daquilo, todo mundo tinha aquilo, 
todo mundo tinha a mesma forma de pensamento, todo mundo tinha uma mesma 

visão, então é um ambiente muito agradável você ficar porque tipo assim, você não 

tinha julgamento, não tinha nada, você só tava lá  pra se divertir porque todo mundo 

tava querendo aquilo, já que você se via em todas as pessoas, então tipo assim, todo 

mundo era mesma coisa, todo mundo igual, todo mundo unido. Então assim, os dois 

abordaram de diferentes formas (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

  

 Percebe-se na fala de Guilherme que, especialmente estes dois grupos (capoeira e forró) 

trouxeram conhecimentos relativos às questões étnico-raciais que vão permear por todos os seus 

ambientes frequentados, inclusive na escola. Angel também traz esse caráter de um grupo 
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extraescolar em sua formação que lhe auxiliou na compreensão de questões étnico-raciais, na 

fala dela: 

Entrevistada- [foi] a Pastoral da Juventude, é um movimento pastoral dentro da igreja 
católica, mas que abrange vários temas sociais da sociedade, eu fui introduzida nesse 

espaço porque ele tem pautas que eu defendo muito, por exemplo, eu participo de uma 

campanha que é a campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra mulher 

que é muito importante em relação a minha vida aos ideais que eu defendo. E nesse 

espaço a gente participa de movimentos como o grito dos excluídos né, que a gente 

tem que vai para manifestações e tem outras atividades que desenvolvem dentro da 

pastoral da Juventude também. 

Entrevistador - Que massa, e dentro da pastoral da juventude você vê as questões 

étnico-raciais sendo abordadas também?  

Entrevistada - Tem porque como a gente trabalha com jovens, basicamente grupo de 

jovens a gente elabora materiais que tenham a ver com o meio social que a gente vive, 

então a gente linka vários temas e fala sobre isso inclusive nessa campanha, eu sou 
uma das pessoas que fazem né, esses encontros de formação e eu pontuo muito né, a 

violência relacionada a mulher preta né, que que é muito maior, inclusive agora no 

momento de pandemia a violência doméstica né da mulher preta em periferia tem 

aumentado e a gente vincula essas coisas que acontecem na sociedade com o meio né, 

pastoral que a gente vive,  então sim (Angel, 19, ex-estudante da Escola EECMJ). 

 

 Percebe-se na fala de Angel o engajamento com temáticas pungentes em seu meio social 

e vivência, com isso as questões étnico-raciais aparecem de alguma maneira dentro desse 

desenho interseccional das opressões (CRENSHAW, 2002) e a maneira como Angel se vê 

engajada dado o trabalho de seu grupo. Rememoramos aqui a nossa bibliografia do segundo 

capítulo especialmente enquanto estamos falando de juventudes (DAYRELL, 2007; 

CARRANO, 2014) para situarmos o quanto esses grupos e espaços de pertencimento 

proporcionados por esses grupos geram atravessamentos que permeiam esses jovens e são 

importantes em sua formação identitária, inclusive, quando falamos da identidade étnico-racial 

deve-se levar em conta o embate que é lidar com essas questões, dado o contexto social 

brasileiro demarcado pela ideologia da democracia racial (NASCIMENTO, 2016). Trazemos 

as palavras de Dayrell sobre a relevância da inserção desses jovens, especialmente aqui quando 

pensamos em nossos jovens negros e periféricos, em grupos culturais e de ações sociais que: 

[...] de forma diferenciada, lhes abre a possibilidade de práticas, relações e símbolos por meio 
dos quais criam espaços próprios, com uma ampliação dos circuitos e redes de trocas, o meio 
privilegiado pelo qual se introduzem na esfera pública. Para esses jovens, destituídos por 
experiências sociais que lhes impõem uma identidade subalterna, o grupo cultural é um dos 
poucos espaços de construção de uma autoestima, possibilitando-lhes identidades positivas 
(DAYRELL, 2007, p.1110). 

 

 A positividade com relação à essa inserção é algo que fica muito claro no relato de 

Angel e Guilherme, como esse espaço de trocas foi e é importante em suas trajetórias. Os relatos 

de João e Amora não trazem a inserção em outros grupos externos que contribuem com essa 

abordagem e compreensão das relações étnico-raciais, os dois situam o quanto as suas próprias 

famílias tiveram esse papel de formação, Amora inclusive diz que  
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a gente discutia essas questões [étnico-raciais] dentro de casa e tudo, mas dentro de 

casa é uma coisa da minha bolha, nós somos pretos a gente vai falar sobre o que 

racismo porque é a nossa bolha, mas fora dela… (Amora, 19 anos, ex-estudante da 

Escola EECMJ). 

 

Na escola o currículo estabelecido e enquadrado se confronta com as lógicas 

socializadoras provenientes dos grupos populares que Guilherme traz em seu relato. Diante de 

tal questão é preciso estar atento para não adotarmos uma postura simplista ao nos depararmos 

com esse confronto. A instituição escolar tem certa vantagem porque ela que estipula as regras 

do seu meio, mas os atores conseguem tensionar situações segundo as possibilidades nesse 

meio. O que Daniel Thin (2010) classificou com uma apropriação heterodoxa do ambiente 

escolar toma forma com o seguinte depoimento de Guilherme quando perguntado se não 

haviam pontos positivos na Semana da Consciência Negra: 

Tem sim, tem sim, algo que você querendo ou não na semana da Consciência Negra, 

era uma das únicas épocas que a gente podia falar “não, deixa ele fazer alguma coisa” 

e a escola deixava porque assim não deixava fazer tudo que a gente quisesse só que a 

gente ganhava um pouquinho mais de brecha então se a gente metesse uma maracutaia 

lá, nós conseguia (sic) fazer uma crítica, fazer alguma coisa contra o sistema, que era 

o que a gente queria. Então teve tipo assim, por exemplo uma menina que era chamada 

Gabi que era do mesmo ano que eu e ela, tipo assim, sempre foi uma das mina mais 

ativista sobre esse tema todo, então quando dava uma liberdade para ela, tipo assim 
“ah não eu posso recitar uma poesia”, ela ia lá e recitava uma poesia e já vinha com 

uma porrada, sabe. E já que ela tem um bagulho muito teatral, muito expressivo ela 

conseguia, tipo, chocar. Então essas coisas eu achava legal porque tipo assim quando 

que o aluno falava então eu acho assim, que a escola tava indo para o caminho certo, 

só que tinha algumas barreiras que impediam a eles de ir e virar um pouco esse 

caminho sabe (Guilherme, 18 anos, ex- estudante da escola EECMJ). 

 

 O depoimento acima de Guilherme demonstra uma situação onde aparece uma 

apropriação heterodoxa (THIN, 2010) por parte dos alunos negros do espaço escolar. O espaço 

fornecido pela escola na semana da Consciência Negra era um espaço já referendado e bem 

estabelecido dentro do calendário e currículo escolar, inclusive em seu projeto político 

pedagógico que analisamos aqui, a maneira como se dava a utilização desse espaço e 

desenvolvimento de suas atividades não era algo que agradava a esses alunos, com essa 

“brecha” encontrada ocorre a apropriação da maneira que os alunos e alunas consideravam mais 

próprio e representativo a eles.  

O relato de Angel também reforça a compreensão de que houve uma apropriação 

heterodoxa do espaço da semana da consciência negra que foi feito pela própria aluna. Segue 

abaixo o relato sobre as atividades que eram desenvolvidas na semana de consciência negra: 

[…] tinha alguma coisa bem específica que era um concurso de beleza negra, isso 

ocorreu no primeiro ano, no segundo ano que eu tava lá, daí aí tinha que uma sala 

tinha que ter um menino e uma menina para desfilar, aí você podia ir com trajes né, 

você podia ir maquiada com roupas diferentes e você iria desfilar. Só que no segundo 

ano eu fui, eu acredito que até valia ponto para sala, eu fui desfilar eu achei legal, 

desfilei e tudo mais e não problematizei isso, assim no meu ver, quando foi no terceiro 



88 

ano que eu tava mais envolvida nisso né, estudando, pensando no meu eu em 

sociedade, em problemáticas teve de novo esse concurso, é esse desfile que eles 

chamavam, e eu participei. Mas eu não participei no intuito de ganhar, eu queria 

participar porque eu queria falar, porque eu não concordava com aquele desfile porque 

o intuito dele quando eu participei, inclusive eu ganhei uma caixinha de segundo 

lugar, foi como se fosse uma competição e assim, e o contexto era exaltar a beleza 

negra e por que que a gente estava competindo? Porque aí você ia colocar mulheres 
pretas que eram bonitas por traços específicos e mulheres pretas que não eram bonitas 

ou homens pretos que não eram bonitos, então você tava exaltando a beleza negra, 

mas você tá exaltando a beleza negra de quem? Já que você tava colocando um para 

competir com outro, para mim não fazia sentido e no meu discurso quando eu desfilei 

eu parei, eu pedi o microfone e falei sobre isso, que não achava certo. Que deveria ter 

o desfile com certeza né, para gente apresentar trajes, a gente se empoderar e tudo 

mais, mas eu não acredito que não deveria ter jurados, porque os professores eram 

jurados, não deveriam ter jurados para julgar a roupa que você tá vestindo, os seus 

traços, a forma como você desfila, eu acho que você deveria ali só tá se empoderando, 

era uma ferramenta para empoderar os alunos e alunas, principalmente aquelas né que 

talvez tenham muitos problemas com seus fenótipos. Então eu questionei isso e depois 

que eu questionei isso não teve primeiro, segundo e terceiro lugar. 
Entrevistador - Que massa, o que eu queria te perguntar, a questão seguinte era essa 

assim como é que foi a recepção da escola e principalmente de quem estava 

organizando né, supervisão, professores como é que foi a recepção desses 

questionamentos seus? 

Entrevistada - Isso me questionou porque quando me colocaram em segundo lugar 

eles colocaram no primeiro lugar uma mulher preta retinta né, com os traços marcantes 

né da mulher negra e uma dessas professoras falou comigo assim “olha, você só não 

ganhou porque você tem pele clara, seus traços são traços assim não tão de preto” e 

eu fiquei assim “qual que é o sentido disso?” Aí eu fui embora e fiquei pensando, aí 

no ano seguinte eu achei que não teria, mas já era o plano para assim todos os anos 

teria esse desfile. Eu não sei como se deu depois porque veio a pandemia né, então eu 
acho que não tiveram mais esses desfiles, mas eu ficaria curiosa para saber se 

ocorresse desfile, como que seria, como que funcionasse porque eu não concordo de 

ter jurados mais, não concordo de ter pódio de primeiro, de segundo e terceiro lugar, 

eu concordo as pessoas irem lá com seus trajes, com seus cabelos, com suas 

maquiagens, desfilarem, se empoderar, lindos maravilhosos, soltos e influenciarem 

outras pessoas a gostarem das suas características, assim a ter falas desse tipo e ótimo 

(Angel, 19 anos, ex-estudante da Escola EECMJ). 

 

 Vemos mais uma vez esse espaço que é oferecido pela escola dentro de suas atividades 

sendo apropriado enquanto uma maneira de apropriação heterodoxa muito diferente da forma 

para a qual foi destinado em um primeiro momento. Neste caso é notória a mobilização de 

Angel com relação ao tema e como isso foi um fator marcante em sua vida a ponto de esperar 

que esse espaço fosse cedido novamente em um ano posterior para que pudesse ser aproveitado 

dentro de uma dinâmica que ela entendia como sendo uma maneira mais representativa de 

acordo com os seus aprendizados. O próprio corpo e estética de Angel ganha contornos de 

afirmação política (GOMES, 2003) suas vivências e questionamentos acerca de sua própria 

identidade étnico-racial acabam desembocando nesse momento e transformando em uma 

oportunidade de reforço ao empoderamento e resistência de maneira coletiva. 
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Outros momentos em que espaços e tempos da escola são aproveitados de maneira 

heterodoxa e que serviram de espaços de aprendizado, reapropriação e reafirmação da 

identidade étnico-racial para os alunos aparece na seguinte fala de Guilherme: 

Entrevistador - E essas atividades da semana da Consciência Negra, você acha que ela 

e outros momentos que houveram, você falou que tinha as conversas informais 

também, né? Você acha que elas auxiliam os alunos e alunas a compreender melhor 

as questões étnico-raciais? 
Entrevistado -  Não, eu acho que, ainda mais as conversas que houveram depois das 

aulas, elas ajudam pra caralho e em alguns momentos da semana da consciência negra, 

teve por exemplo essa apresentação da Gabi de só dos alunos irem lá e, sei lá,  dançar 

um passinho já ajuda a se entender mais ou menos. Tipo assim essas coisas já ajuda a 

entender bastante, porque assim, tudo que eles falavam era meio que óbvio, então eu 

meio que já sabia, quem vive aquilo já sabe, só que tem gente que tá em outra 

realidade, tá em outro círculo social, então qualquer coisa aqui para mim é óbvio, para 

eles não vai ser. Então só de quebrar e mostrar uma coisa e mostrar uma coisa nova 

para essas pessoas para mim já é válido. (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola 

EECMJ).  

 Essa consciência de Guilherme com relação à percepção de situações de um letramento 

racial de outros alunos exemplifica o que Dayrell (2007) traz com a escola enquanto um espaço 

de convergências sociais plurais, onde constituindo-se atores sociais provenientes de redes de 

sociabilidades amplas, de socializações múltiplas e que em muitas vezes não tem esse reforço 

da constituição de uma identidade étnico-racial positiva encontram-se nesse espaço que é a 

escola. O outro ponto desse encontro a ser ressaltado é  que é comum na fala dos quatro 

entrevistados o quanto o ambiente escolar, enquanto um espaço socializador, contribuiu para a 

confluência e encontro de alunos que partiam dos mesmos anseios relativos à construção de 

uma identidade na juventude e, especialmente, uma identidade étnico-racial em constante 

formação, João ressalta que: 

[...] às vezes a escola não influenciava tanto né, mas eu conheci um pô, uma galera 

foda, velho. Eu conheci uns pretão (sic) da hora lá, saca? Tipo, que aí você passa a 

enxergar o bagulho de um jeito diferente né, as pessoas que a gente conhece e tal, mas 
a gente passa uma outra visão para gente então acho que ajudou sim, bastante toda 

essa fase assim, do ensino médio. Até porque assim no ensino médio, assim que eu 

comecei a ter uma autoestima mais legal, saca, de aceitação com meu cabelo e tudo 

mais e me ajudou bastante, cara. 

Entrevistador - Sim, mas isso muito influenciado por essas conexões que você vai 

fazendo assim, né?  

Entrevistado - Essas conexões que a escola enquanto um espaço proporcionou (João, 

18 anos, ex-estudante da EECMJ). 

 

 A possibilidade dessa rede de sociabilidade criada com essas relações relatadas por João 

foi possível porque a escola enquanto um espaço físico corroborou para esse encontro. Sobre 

tal questão, Silva e Bernardo (2019) postulam que a construção dessa identidade ocorre segundo 

uma dinâmica individual e coletiva diretamente influenciada pelo contexto sociocultural, sendo 

assim “a identidade negra dos jovens é concebida por meio de um movimento de negação-
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afirmação- reafirmação no interior das relações sociorraciais” (SILVA; BERNARDO, 2019) e 

serão os pares que corroborarão para a construção positiva dessa identidade. Percebemos tal 

movimento no relato de Amora, quando vemos além da questão da rede de sociabilidades e 

fortalecimento da identidade negra desses jovens estabelecida com o ambiente escolar, uma 

socialização do debate com relação às temáticas étnico-raciais que eram promovidos por esse 

ambiente com alunos brancos também. Amora situa muito a centralidade da questão familiar 

como a maior formadora em seu letramento racial, há um trecho da entrevista onde ela cita a 

relação de alguns parentes com religiões de matriz africana, como alguns falavam a língua 

iorubá no cotidiano e até as próprias conversas que eram desenvolvidas cotidianamente em seu 

seio familiar dadas situações de racismo vividas. Então, quando perguntada se a escola a ajudou 

no entendimento das questões étnico-raciais ela diz que: 

[...] como eu te falei eu tive muitas discussões dentro de casa, mas quando a gente 

chega na escola é um novo ambiente e dentro da EEMCJ, a gente tinha. Foi talvez a 

escola mais aberta com que eu já tive contato nesse tipo de questão. Então a gente 
debatia muito isso dentro da sala fora da sala, às vezes algum colega tinha alguma fala 

assim, que era sem noção e a gente debatia isso entre a gente mesmo, dentro da sala 

de aula também, então a gente tinha muito esse incentivo né. Quebra bastante essa 

bolha não só da gente que é preto, mas o pessoal que não é também, de quebrar essa 

bolha e começar a entender o porquê mesmo que na hora a pessoa ela não tem aquele 

entendimento aquilo ali cria um incômodo e nesse incômodo aí que a gente começa a 

trabalhar que provavelmente no futuro uma pessoa vai conseguir trabalhar, entender 

a partir de em cima desse incômodo que foi criado daquele momento (Amora, 18 anos, 

ex-aluna da EEMCJ). 

 

Quanto às situações do ambiente escolar, cabe destacar outras ações dos discentes em 

contraste com as tentativas, especialmente da estrutura administrativa da escola, em limitar 

essas ações. Outro exemplo do tensionamento entre as diferentes lógicas socializadoras que 

Daniel Thin (2006) aponta em seus escritos pode ser ilustrado com essa fala de Guilherme em 

relação às interações que o ambiente escolar lhe proporcionou e se essas interações lhe ajudaram 

a compreender melhor algumas questões étnico-raciais: 

Entrevistado - Bom, a estrutura que comanda a escola não, na minha visão não, mas 

o ambiente escolar sim. Porque no ambiente escolar, você tem contato com várias 

pessoas e essas pessoas vão te levando para caminhos e diferentes visões. Então ter 

frequentado a escola me fez entender uma série de coisas que eu entendo. Só que a 

estrutura de quem comanda a escola não, só atrapalhava nesse processo.  
Entrevistador - Fala um pouquinho desse contato, que você fala que teve no ambiente 

escolar, pessoas, circulações, que te ajudaram nesse entendimento de questões étnico-

raciais aí. 
Entrevistado - Olha, muito no EECMJ isso, porque EECMJ tinha uma divisão social 

muito grande que era assim, turma de manhã, turma da tarde. Então nisso você via 

que tem muita diferença do que tratava cada aluno por causa que era tipo assim já que 

o povo da tarde era transferido de outra escola era como se fosse tipo, a fachada da 

escola, o povo bonito, todo mundo que tira nota alta, faz as coisas que vai para de 

manhã e o que sobrava na escola fica a tarde. Então na escola, na tarde, que tipo assim, 

a noite eu não posso falar como que era porque eu nunca estudei a noite, só que a tarde 

cê vê, tipo assim, como se fosse os alunos que sobrou a escola lá então não tinha 
evento, não tinha nada, não tinha nada na escola. Era tipo, escora o aluno lá e deixa 
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ele. Se ele quiser estudar mesmo ele vai pra de manhã. Era tipo isso que a escola fazia. 

Então nisso se acabaram vendo muitas coisas, como por exemplo era liberado música 

no recreio da tarde, aí tinha uns alunos que ficavam lá escutando funk no canto deles 

dançando um passinho. E você via que apesar de ser liberado música e do outro lado 

ter alguém tocando violão eles não iam no cara do violão, iam no povo dançando 

passinho, porque parece que era tipo assim, contra a cultura daquilo, sabe. Por que 

eles ligavam aquilo a bandido, alguma coisa do tipo. E tipo o jeito que a escola 
te tratava de forma geral, então quando eu falo que tipo assim o auxílio dos alunos 

tudo porque por causa disso. Já que tipo no meu primeiro ano teve muito aluno que 

falou não vou aceitar isso, nós não tem nada os cara tem tudo então, vamos criar algum 

movimento contra isso. Acabou que juntou muito aluno contra a escola, então queria 

fazer evento e a escola não deixava então havia discussão. (Guilherme, 18 anos, ex-

estudante da escola EECMJ). 

 O relato de Guilherme sobre a discriminação do ato de um grupo de jovens dançar o 

“passinho” remete à um contraste entre normas sociais bem aceitas e quistas no ambiente 

escolar – nesse caso, o ato de tocar violão pode ser exemplificado - e a bagagem cultural dos 

jovens dançarinos que é relegada quando colocada em disputa com a norma escolar. Daniel 

Thin postula que “essa confrontação entre dois polos - o polo das lógicas escolares e o polo das 

lógicas populares - é, ao mesmo tempo, o encontro entre um polo dominante e um polo 

dominado, o que justifica a proposição de uma confrontação desigual” (THIN, 2006, p. 215), 

já elucidamos que a escola é um espaço de confluência dessas múltiplas socializações juvenis 

(DAYRELL, 2007) e esse confronto permeia o ambiente escolar. Ao mesmo tempo percebemos 

como outras manifestações culturais da cultura negra já são mais bem aceitas no ambiente 

escolar, acreditamos que seja pela consolidação da Semana da Consciência Negra no calendário 

da escola e os preparativos e ações desenvolvidas nesse período terem um espaço já reservado 

na escola, o relato abaixo de Amora consolida essa percepção. Quando questionada como  

escola recebia outras manifestações da cultura negra, ela é enfática ao dizer que: 

Isso era muito bem recebido era muito bacana porque assim o pessoal lá sempre teve 

muita dessa liberdade criativa, principalmente quando a gente fala do cabelo né, que 

o cabelo é para mim a minha marca registrada, então a gente sempre tinha muita gente 

com black, os meninos andavam com garfo pendurado no cabelo que eu achava o 

máximo e então era sempre muito bem recebido. A gente lida pouco com essas 

questões assim da escola de “não pode não isso, não pode aquilo”, era sempre muito 
bem recebido. Inclusive nessa ocasião do desfile [da semana da consciência negra] né 

a gente teve que estudar várias personalidades e a gente teve que desfilar falando sobre 

essas personalidades e a gente fez essa personalidade, ela era do candomblé, da 

umbanda, era filha de xangô e aí a gente inclusive fez a roupa de xangô para um dos 

alunos, ele desfilou e eu a minha família tem muito candomblecista, muito umbandista 

e aí a gente pesquisou, perguntou a saudação especial de xangô e assim o pessoal [da 

escola foi] super tranquilo, eu não vi ninguém reclamando, ninguém sendo 

preconceituoso. A pessoa que se vestiu de xangô, inclusive ela é evangélica e ela não 

teve assim nada contra se vestir e fazer a saudação então assim foi muito bacana, então 

a gente não tinha assim essa questão de “ai como é feio” de sabe prenderem a gente 

para a gente não fazer essas manifestações pelo contrário era muito bacana isso 

(Amora, ex aluna da EECMJ, 19 anos). 
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A fala de Amora reforça um ponto do PPP da escola que diz que a:  

EECMJ desenvolve conteúdos relacionados à história e cultura africana e afro-

brasileira, enfatizando as contribuições históricas e contemporâneas das 

personalidades negras para a formação político-cultural do país. (PPP, 2020, p. 34).  

Em outro ponto trazemos a fala de Angel que tem uma posição semelhante à de 

Guilherme quando questionada se a maneira como é abordada a temática étnico-racial na escola 

a ajudou a compreender melhor esse tema, a ex-aluna relata que a ajudou, mas também frisa a 

ausência de uma abordagem longitudinal da temática, como ressalta na seguinte fala: 

Entrevistada- Primeiro por questão de ser pontuado muito dessas atividades, então 

alguns alunos fazem porque precisa da pontuação, lógico né que tem alguns que vão 

se interessar pelo tema, vão pesquisar e tentar entender, vão dialogar com outras 

pessoas, mas o interesse dos alunos é a pontuação, infelizmente. Então eu acredito que 

seja muito pouco e também a abordagem talvez né seja... não sei, porque a gente tem 

que, a gente tem que exaltar muito mais na semana da Consciência Negra mas isso 

tem que intermediar todo ano, então talvez trabalhar um pouco de cada tema com 
algumas matérias todo ano, ou pelo menos introduzir algumas coisas eu acho que seria 

melhor, que você trabalha nisso todo ano então vai juntando uma bagagem para chegar 

por exemplo, no dia da Consciência Negra e por exemplo a gente apresentar o que a 

gente entendeu disso tudo, alguma coisa que a gente gostou, por exemplo, que a gente 

achou interessante. Também se fosse só na semana da Consciência Negra tem esse 

feedback nosso, que acho que seria muito mais positivo de você entender o que que 

os alunos absorveram disso, que tá fazendo todo ano, é a mesma linha de trabalhos, 

fazer uma arte, fazer o desfile, enfeitar a escola e ok..., mas ninguém nunca sabe o que 

que os alunos absorveram disso (Angel, 19 anos, ex- estudante da Escola EECMJ). 

 Vemos no relato acima uma preocupação além que é a busca por uma maneira de 

avaliação dos conteúdos aprendidos. Entendemos essa necessidade como algo justificável para 

que não fique somente no plano das ideias essa implementação de uma cultura antirracista na 

escola. Essa avaliação da efetividade das atividades propostas vai ao encontro de uma educação 

que, segundo o próprio PPP da escola, enxerga a importância e relevância da temática étnico-

racial de maneira histórica e social. 

5.6 Experiências de atos de racismo 

 

Ao longo da pesquisa também refletimos sobre a situação dos jovens negros e as 

diversas vezes que são vítimas de racismo praticado pelos próprios colegas de sala e 

professores. Achamos importante questionar sobre este tema, por mais dolorosos que possam 

ser para os jovens, trazer para as entrevistas a discussão sobre atos de racismo vivenciados pelos 

entrevistados e pessoas conhecidas dentro e fora da escola. Pedimos a eles que trouxessem 

experiências vivenciadas ou presenciadas de racismo, especialmente no ambiente escolar para 

entendermos duas questões, tanto a posição da escola com relação à essas situações e quanto a 



93 

reação dos jovens à essa violência simbólica (BOURDIEU, 2001). As situações que Guilherme 

traz apontam para duas dimensões, a primeira da negligência da escola com relação às situações 

que ocorrem no seu ambiente e uma segunda de reação muito incisiva e organizada dos jovens 

negros da escola. Sobre isso Guilherme relata em um momento da entrevista enquanto 

falávamos dos tensionamentos da relação da escola com os alunos: 

E tudo isso meio estourou de verdade, que juntou escola contra diretoria literalmente 

foi num caso de um professor que ele era concursado e tinha um aluno negro na sala 

chamado Gael, Gabu era o apelido dele, ele era do segundo ano nessa época nisso o 

Gabu tava conversando no fundo da sala. Ele foi lá e virou para ele e falou assim, 

“você já é preto, você ficar aí conversando no fundo da sala, você nunca vai conseguir 

nada porque olha a sua cor” (sic) e nisso a sala dele ficou revoltada e isso se espalhou 

para a escola e não foi o primeiro caso disso porque ele também, já teve algo na minha 

sala comigo e com outros amigos porque tipo assim parece que a sala toda aprontando 

se você olhasse para o lado ele ia focar em você porque você tinha uma aura contra 

ele, só que todo mundo que ele fazia isso tinha uma coisa em semelhança que era a 
cor da pele. Então isso gerou um movimento todo da escola e de alguns professores, 

uns três a quatro professores apoiaram a gente porque falou que era verdade que ele 

já havia tratado aluno assim. Só que a diretoria virou para os alunos e falou que não 

ia fazer nada, porque ele é concursado nunca vai demitir ele, não pode demitir ele 

então você se virem. E nisso acabou que rolou um movimento na escola que era assim, 

“beleza? Você não vai demitir e a gente também não vai ver aula.” Então acabou que 

ficou umas duas, três semanas, ele entrava pra sala e a sala toda saía, então tipo assim 

é uma junção de alunos contra o sistema da escola, sabe? Por isso que eu falo, tipo 

assim, os alunos em si ajudaram a entender, a escola não (Guilherme, 18 anos, ex-

estudante da escola EECMJ). 

 

 Temos na fala de Guilherme um relato forte, que reforça uma noção de estigmatização 

dos corpos negros dentro do sistema educacional brasileiro e como as relações no ambiente 

escolar são permeadas por uma noção racial que estrutura as relações cotidianas. (JESUS, 

2018). Esta estigmatização cria padrões do que é aceito ou não dentro do ambiente escolar, a 

atitude do professor explicitamente racista perpetua uma noção de qual corpo é bem-vindo ao 

meio escolar, e consequentemente, na sociedade. A fala de Amora sobre racismo é muito forte 

com relação à situações que passou ao longo de sua vida, inclusive em ambiente escolar, durante 

o ensino fundamental relata ter sofrido racismo de maneira muito explícita, porém, quando 

questionada diretamente se havia passado por alguma situação similar no ensino médio ela 

ameniza as experiências, diz que “esses racismos que são mais aparentes eles quase não 

existiam, se existiam eram assim bem pontuais daquelas pessoas que você já esperava isso 

mesmo”. (Amora, 19 anos, ex estudante EECMJ). Essa fala nos causou curiosidade e então 

perguntamos se não ocorriam racismos velados de alguma maneira, o que ela contesta da 

seguinte maneira 

Esse sim né, esses atos mais velados assim da questão do “ah, do cabelo que às vezes 

enfia a mão e tudo”, que fazem essas perguntas ou por exemplo fazem uma 
comparação com algum personagem que você sabe que é claramente racista sabe, mas 

que tá bem veladinho lá, “ah, você parece com fulano” você não parece com fulano, 
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pra aquela pessoa você é preto e preto é tudo igual, então como alguma piadinha assim 

de mau gosto sim. (Amora, 19 anos, ex-aluna EECMJ). 

 

 Vemos nesta fala um ponto curioso que já situamos do chamado “racismo à brasileira” 

que os ideais de uma suposta democracia racial invocam, sendo assim, situações de agressões 

e estigmas corporais são amenizados quando não são explicitamente caracterizadas enquanto 

casos de racismo. Almeida (2019) situa que o racismo estrutural dá vazão a outras maneiras de 

atuação do racismo, aqui nos vale situar o racismo recreativo (MOREIRA, 2019) que é bem 

característico da realidade brasileira por se tratar de criar uma condição específica de 

racialização onde o grupo estigmatizado, no caso aqui o negro, é alvo de piadas, brincadeiras e 

ações que menosprezam a sua condição em comparação ao grupo dominante, no caso o branco. 

O ambiente escolar não está à salvo dessas situações, infelizmente, vemos no relato a 

reprodução do que acontece na sociedade mais uma vez. A escola tem estipulado em seu PPP 

que, quando identificadas essas situações, há uma ação efetiva que é “trabalhar 

pedagogicamente com a equipe pedagógica e professores” (EECMJ, 2020, p.38), Amora 

ressalta em sua fala esse cuidado tomado por parte da direção com essas situações para que não 

ocorram, e quando ocorrerem, que sejam repreendidas. 

Angel também tem essa postura mais comedida com relação a essas situações de 

racismo vivenciadas no ambiente da EECMJ. Antes de trazer o seu depoimento, nas linhas 

abaixo, cabe o questionamento de como a própria entrevistada situa as suas próprias situações 

de racismo no ambiente escolar, como a que a mesma relatou anteriormente que foi vivenciada 

na Semana da Consciência Negra. A negação da noção de identidades étnicas de pessoas negras 

faz parte de uma estratégia do que chamamos de “democracia racial” e que Nascimento (2016) 

denunciou com veemência durante a sua trajetória acadêmica. A negação da pluralidade dessas 

identidades e exaltação de somente uma essencialização do que é entendido como negro faz 

parte da construção de uma “identidade brasileira” capaz de sobrepor as noções identitárias 

subjetivas relativas ao pertencimento étnico. Enfim, achamos interessante fazer esse hiato antes 

de trazer o relato “mais ameno” abaixo: 

 

No Carol [escola EECMJ] eu acredito que não tenha sido muito diretamente, mas 

talvez coisas né, outros alunos falarem “nossa, seu cabelo é diferente né, tá na moda 
né” “a moda, você usa uma trança, é um acessório né, tá na moda”, mas não entende 

a história por trás disso né, a base disso, de onde que isso vem, usa só como se fosse 

alguma coisa bonita, na moda, acessório a gente tira e acabou. Então essas coisas bem 

indiretamente eu já sofri, por que o que eu sofri mesmo, diretamente foi no meu 

período de 4º ano, 5ª série, 6º ano né que foi aí que era bem diretamente “seu cabelo 

é feio”, “você é uma bruxa” e “seu cabelo é ruim”, “seu nariz é de porco, seu nariz é 

de batata” coisas do tipo. (Angel, 19 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 
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 Essa ponderação com relação a situações de racismo explícito e racismos menos 

aparentes, no que caracterizamos como “racismo recreativo” também é algo que aparece no 

relato de João, de maneira mais sucinta ele diz que “[…] as piadinhas assim sempre tem né, a 

galera achando que tá sendo engraçada, mas não tá sendo engraçado, aí tem que ficar, aí tem 

que botar eles no lugar deles” (João, 18 anos, ex-aluno EECMJ). 

 Voltamos ao relato de Guilherme quando perguntado especificamente de situações de 

racismo e ele traz mais um relato sobre situações vivenciadas no ambiente escolar: 

 

Entrevistador -E no  EECMJ você chegou a presenciar, você começou a falar, mas se 

quiser falar melhor dela (o caso de Gabu), falar de outras? 

Entrevistado - Bom, no EECMJ teve muitas, só que aí a abordagem já foi meio 
diferente porque naquela época eu era mais meio ignorante, né? Então a gente não 

ficava tipo assim de boa. Então,  teve essa do Gabu que eu te falei, teve uma na minha 

sala que foi assim, tava todo mundo na sala aí o professor tava explicando matéria 

e  do outro lado da sala tinha o Alessandro16, o moleque tava pegando bolinha de papel 

com cola e jogando na cabeça do professor e ele já era doidão na época. Aí ele ficou 

fazendo isso, jogando bolinha de papel na cabeça do professor e professor virava pra 

trás e xingava eu, e tava todo mundo zoando, e ele jogando bolinha na cabeça no 

professor, aí nisso tava eu e a Luara, que é outra amiga minha negra, que a gente  tava 

no fundo da sala e tal, e nisso a gente  tava tentando entender a matéria né. Aí a Luara 

olhou para mim e falou assim: “Nossa, que aula é essa?” porque tipo, ele não tava 

conseguindo dar aula, aí eu respondi: “é, essa aula tá uma porra” (sic), falando com 
ela. Aí ele vai lá e olha para trás e falou assim: “quê que vocês falaram?”, aí a Luara 

falou assim: “ah não, que não tá dando pra entender nada, né?” aí ele falou: “tá dando 

pra entender nada não né, é porque vocês tão atrapalhando a aula” e mandou eu e ela 

sair e tipo os moleque que tava jogando bola de papel com cola, que tava tipo assim, 

metendo o caralho a quatro (sic), ao invés de tipo assim, ele mandar os moleque ele 

focou na gente. Aí tem gente que vai pensar assim, ah não,  é normal não gostar da 

sua cara, de boa. Só que fez isso com a gente, aí beleza? Beleza?  

Entrevistador- E os meninos eram brancos, os da bolinha de papel? 

Entrevistado- Aham, eram  (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ).  

 E Guilherme segue relatando, pesarosamente, como era o trato desse professor com 

relação à alunos negros de maneira geral na escola: 

Entrevistado - Aí ele fez isso com a gente, beleza? Aí foi o mesmo professor que fez 

a coisa com o Gabu que eu tinha te falado, a Gabi que era uma menina que eu tinha te 

falado que teve algumas treta de manhã, num projeto que tipo, que juntou as turmas, 

acho que no sábado, se não me engano, ela já falou que ele já falou uns bagulho meio 
estranho pra ela, tipo, que ela não citou o quê que foi, mas falou que não gostava dele 

porque ele falava uns bagulho muito estranho, tipo nesse sentido, parece que meio 

para diminuir a pessoa. E ele sempre cismou com as mesmas pessoas, e tipo, era toda 

a sala tinha pelo menos um que ele cismava e era todo mundo preto. Então eu sempre 

ficava olhando assim e pensava “caralho, que bagulho escroto” (sic). E eu lembro que 

eu tava tipo assim, tava no fundo da sala no primeiro ano do ensino médio, tava todo 

mundo conversando e tal e tava aquela brincadeira, do povo zoando o povo. Aí, só 

que tipo assim, já que no meu primeiro ano, eu ficava mais no grupo das meninas, 

fraga? (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ). 

 

                                                
16 Nome alterado para preservar a identidade da pessoa mencionada. 
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 Essa noção de estigmatização (JESUS, 2018) também se faz presente no relato acima 

com a perseguição do professor. Guilherme é muito enfático ao pontuar o que todos e todas 

pessoas que sofriam sanções na aula do professor tinham em comum, as características 

fenotípicas que se transformavam em marcas negativas e com isso se cambiavam em algo 

estigmatizado, contrariando princípios básicos de uma sociedade democrática, de uma educação 

antirracista e mais ainda de princípios compactuados no projeto político pedagógico da escola 

quando postula que “a escola deve promover um ambiente democrático, cujas diversidades 

étnico-raciais sejam contempladas, desde a organização do currículo até ações efetivas contra 

as práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias”. (PPP, 2020, p. 34). 

Outro ponto questionado com Guilherme depois desses inúmeros relatos de situações 

de extremo racismo foi o posicionamento da escola perante esses acontecimentos, antes da 

minha pergunta propriamente feita ele já traz uma situação vivenciada para entrar nesse ponto: 

Entrevistado - E tinha a Maria, que era uma  menina que andava com a gente e tal, e 

um dos meninos de um grupo que era também da sala queria ficar com ela no começo 

do ano. Aí ela falou que não e tal, nisso ele começou a xingar ela, e falar “ah não, vai 

voltar você e sua família pra senzala”, e esse tipo de xingamento,  chamando de 

macaco e uns bagulho assim, e  tipo, na hora do recreio e tal. E a escola tipo, nunca 

fez nada, ninguém nunca fez nada, ela também nunca teve coragem de ir na diretoria 
porque ela tava naquele processo que eu te falei, a transição de auto aceitação, então 

quando uma coisa dessa acontece, você nunca vai achar que o problema é na pessoa, 

você acha que o problema é em  você, então não vai querer falar daquilo, vai ficar 

retraído, então por isso que eu falei assim que assim, esse processo é um processo 

demorado qualquer coisinha você vai lá para baixo, e eu vi ela indo pra baixo, sabe?  

Entrevistador - Uma coisa que ia te  perguntar era a relação da escola com essas 

situações, como era a abordagem quando rolavam essas coisas? 

Entrevistado- Como eu disse essas duas coisas foram à tarde, essas duas coisas que eu 

me lembro, que foi coisa forte de verdade, foi tudo à tarde e a escola não interferiu em 

nada (Guilherme, 18 anos, ex-estudante da escola EECMJ).  
 

Com esses relatos podemos inferir mais um fator de perpetuação do racismo no 

ambiente escolar que é o silenciamento institucional. Como aponta Jesus (2018) esse 

silenciamento leva a uma consequência grave que é a perpetuação dos rituais discriminatórios. 

Desde o primeiro relato Guilherme demonstra que os alunos tiveram que agir por conta própria 

diante dessas situações e que a instituição, especialmente a antiga diretoria, do turno da tarde 

não respaldava as críticas dos alunos. O outro aspecto dessas situações de racismo é a 

impotência que Guilherme retrata que a aluna tem perante à situação, como as práticas de 

racismo nunca foram repreendidas de maneira brusca pela diretoria Maria não se sentia apoiada 

para poder fazer qualquer movimento contrário ao ato de violência sofrido e as situações 

continuavam a se perpetuar no ambiente escolar. 

 Com esse capítulo buscamos fazer uma apresentação do nosso campo de pesquisa, 

trouxemos alguns dados relativos à Escola Estadual Carolina Maria de Jesus e sobre nossos 
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entrevistados de maneira geral. A pesquisa aponta, e o depoimento de Guilherme, Angel, 

Amora e João nos revela o quanto o ambiente escolar pode ser hostil com relação à alunos 

negros, porém, vemos uma potencialidade enorme nos relatos de resistência de Guilherme com 

seus colegas, Angel e sua articulação na Semana da Consciência Negra, bem como nos 

aprendizados relativos às questões étnico-raciais que eles demonstram ter acontecido nos 

corredores e outros espaços da escola, diferentes da sala de aula. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os caminhos traçados por esta pesquisa trouxeram muitas descobertas e constatações. 

Não foi um processo fácil, ainda mais considerando que desde o ingresso no mestrado, em 

março de 2020, as atividades foram todas à distância, em consequência da pandemia de Covid-

19.  

Contudo, julgamos que, ao abordar a realidade de ex-alunos negros de uma escola do 

Ensino Médio de Venda Nova e suas vivências das questões étnico-raciais no cotidiano escolar, 

trouxemos para a discussão um tema que contribui sensivelmente para o campo da sociologia 

da educação, para a educação sobre as relações étnico-raciais e para a educação em diálogo com 

as juventudes negras no espaço escolar.  

Assim, a partir do objetivo principal de compreender como os jovens participantes da 

pesquisa percebiam e reconheciam os saberes invocados pela Lei n. 10.639/03 no ambiente 

escolar, nos propusemos a analisar a trajetória de lutas políticas feitas pelo movimento negro 

brasileiro no campo da educação até que fossem aprovadas as Leis n. 10.639/03 e 11.648/08, 

os marcos legais da escola investigada que balizam o trato das relações étnico-raciais em seu 

ambiente como o PPP e, por fim, a maneira como os estudantes negros ouvidos nesta 

investigação vivenciaram a abordagem das relações étnico-raciais no ambiente escolar.  

Na construção teórica do nosso objeto de estudo contamos com autores brasileiros e 

estrangeiros que ofereceram a base para a análise crítica das questões trazidas. No primeiro 

capítulo podemos citar como centrais as obras de Gomes (2017) e Domingues (2007, 2009) que 

nos auxiliaram a compreender os caminhos traçados pelo movimento negro até a aprovação da 

Lei n. 10.639/03. Também analisamos documentos como as DCNERER, que nos ajudaram na 

compreensão das possibilidades de ação que a escola pode ter para a aplicação da lei 10639/03 

e, consequentemente, uma educação antirracista.  

 No segundo capítulo a proposta foi problematizar o conceito de juventude e conhecer 

melhor de quais jovens estávamos falando. Assim, para compreender melhor a heterogeneidade 

no universo dos jovens nos utilizamos, entre outros autores, de Dayrell (2007), Carrano (2014) 

e Silva (2019) para caracterizarmos melhor a realidade dos nossos participantes da pesquisa, 

mais especificamente a juventude negra, periférica e de camada popular do ensino médio 

público. Buscamos suas especificidades e, com isso, fizemos também uma discussão sobre o 

ensino médio no Brasil como reprodutor das desigualdades.  
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Por fim, em nosso último capítulo trouxemos uma caracterização do campo e as 

entrevistas com os quatro jovens, que foram baseadas nas categorias de letramento racial; 

resistência e confronto; e identidades. Fizemos essa análise em diálogo com o PPP da escola e 

autores que tratam da relação do aluno com o ambiente escolar e sua apropriação heterodoxa 

desse meio (THIN, 2006, 2010). Gomes (2003) nos auxiliou na discussão mais específica sobre 

corporeidade negra e situações relatadas pelos alunos no ambiente escolar. 

Como é possível observar, os capítulos foram construídos de modo a possibilitar o 

alcance dos objetivos. Portanto, nosso principal objetivo de pesquisa foi alcançado ao 

compreendermos, a partir do nosso olhar e da literatura que nos guiou, o quanto esses jovens 

entrevistados viam, vivenciavam e lidavam com o tema das relações étnico-raciais no ambiente 

escolar. Obtivemos êxito também com os objetivos específicos ao situar a atuação do 

movimento negro no campo da educação até a aprovação da Lei n. 10.639/03 e na análise do 

PPP em diálogo com os relatos dos estudantes.  

Vale frisar a condição especial e o desafio que foi fazer pesquisa durante a pandemia de 

Covid-19, com a necessidade de readequações metodológicas impostas, dentre elas a 

possibilidade de contatos e buscas somente pela internet, bem como a realização das entrevistas, 

feitas por chamada de vídeo. Não vemos tais obstáculos como prejuízo para a qualidade da 

pesquisa, mas reconhecemos que em condições comuns, pré-pandemia, a construção da 

pesquisa com a inserção presencial no campo poderia possibilitar mais informações e novas 

possibilidades de análise poderiam surgir a partir das interações com a escola e os estudantes. 

Dito isso, podemos situar alguns resultados importantes trazidos pela pesquisa a partir 

da análise documental e das entrevistas: o primeiro é que não encontramos uma “cultura escolar 

para as relações étnico-raciais” bem estabelecida na escola pesquisada. A consequência disso é 

que as ações que mobilizavam os saberes relacionados a esse tipo de saber se davam de maneira 

isolada no cotidiano da escola, nas aulas de professores mais afeitos com o tema como o 

professor de sociologia, que é citado em todas as entrevistas, ou então em ações isoladas no 

calendário letivo, como na semana da consciência negra. Constatamos, portanto, a partir da 

análise do PPP e do diálogo com as DCNERER que há bases legais que orientem tais ações, e 

que a escola em si, tem parâmetros para lidar com a educação para as relações étnico-raciais de 

maneira mais efetiva, contudo, isso não se concretiza na prática. 

Um segundo achado da pesquisa é a relevância dos grupos externos à escola para a 

construção de uma identidade étnico-racial positiva dos estudantes entrevistados, seja na ação 

pastoral que Angel revela fazer parte, seja no grupo de capoeira de Guilherme ou na 

centralidade da família que aparecem nos relatos que João e Amora trazem.  
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O terceiro ponto que a nossa pesquisa revelou, e talvez o mais importante para nós, seja 

o da apropriação heterodoxa dos espaços e momentos escolares por parte dos jovens 

entrevistados. Precisando lidar com a falta de uma ação integrada da escola que visasse a 

formação antirracista, os alunos se apropriaram do espaço da escola e de suas atividades de 

forma heterodoxa, como demonstram os relatos de Angel e Guilherme, ressignificando-os como 

possibilidades de resistência à imposição colonizante presente no currículo. Vale frisar aqui o 

quanto as lógicas socializadoras dos alunos entram em disputa plena com a lógica socializadora 

do currículo e rotina escolares. 

O quarto ponto que podemos situar como um achado de nossa pesquisa é a constatação 

de que, apesar dos relatos dos alunos serem bem críticos em relação à escola e à ausência de 

uma educação antirracista, eles também percebem a importância deste espaço como 

viabilizador da construção de redes de sociabilidade. Assim, o encontro com a diversidade 

assume uma forte dimensão em seus relatos e, especialmente, com outros jovens negros em 

plena construção identitária e que buscam o reforço de uma identidade étnico-racial positiva. O 

impacto disso, de suas trocas de experiências e reforços de uma autoestima boa é crucial no 

enfrentamento aos desafios que são impostos perante uma sociedade que tem bases racistas 

muito consolidadas. Fica evidente, como isso, a importância do espaço escolar como um lugar 

de possibilidades, de constituição identitária e de emancipação, bem como o desafio de fazer 

uma educação antirracista na prática.   

Também ressaltamos um quinto ponto. Em concomitância com a falha em muitos pontos 

no trato das relações étnico-raciais na escola, encontramos jovens ávidos pelo diálogo e que 

trazem a necessidade de a escola abordar situações relacionadas às suas vivências e que 

perpassam as questões étnico-raciais. Vimos com isso, uma brecha por eles encontrada, o que 

Thin (2006) chamou de uma apropriação heterodoxa dos espaços escolares em situações 

vivenciadas pelos jovens, e até mesmo naquelas onde não haviam tido uma voz ativa, mas nas 

quais conseguiram mobilizar maneiras de resistência dentro do ambiente escolar. 

O que fica claro para nós após a análise dos relatos dos estudantes, do PPP da escola e 

dos marcos legais que balizam as discussões e ações sobre as relações étnico-raciais é a 

necessidade de construção de uma escola democrática (CORSINO, 2019) em sua dimensão 

cotidiana, algo que os nossos jovens entrevistados apontam para se criar meios de escuta dos 

seus anseios. Ou seja, uma urgência das discussões sobre as relações étnico-raciais no ambiente 

escolar, não só em sala de aula, mas de maneira geral. O relato dos jovens traz uma abordagem 

mínima dentro do ensino médio que se mostrou interessante, mas é necessário um trato 
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longitudinal para a maior compreensão de sua dimensão, não só para eles, como também para 

os estudantes que têm outro pertencimento étnico-racial. 

Finalizando, a escola da qual os alunos são provenientes tem empreendido ações de 

maior abertura democrática com relação aos alunos e há uma preocupação em lidar com as 

relações étnico-raciais de maneira crítica, porém, há muito a ser trilhado para se alcançar a 

educação antirracista. Percebemos nessa possibilidade de abertura um bom caminho a ser 

construído de maneira conjunta com os alunos, e, por isso, ouvir o que os estudantes têm a dizer 

sobre a educação que lhes é direcionada é urgente e pode aliviar esses tensionamentos no 

ambiente escolar.  

O que restou claro para nós, com essa pesquisa, foi a grande riqueza encontrada ao 

trabalhar com os jovens, ouvindo os seus relatos de maneira atenta e os colocando num papel 

de centralidade e protagonismo sendo, por vezes, relegado a coadjuvante na dinâmica escolar. 

A visão estereotipada do “jovem alienado” permanece na escola, mas nossa investigação nos 

mostrou que essas vozes estão ativas e têm muito o que falar, compartilhar e, em um limiar, 

causar transformações importantes nos meios que os cercam. Como possibilidades futuras de 

pesquisa acreditamos que essa seria a maior, a de cada vez mais incluir o jovem enquanto um 

autor de suas próprias narrativas. (KILOMBA, 2019).  

Percebendo suas apropriações heterodoxas da prática escolar, enxergamos maneiras de 

resistência que valeriam, em uma possibilidade de pesquisa in loco, serem acompanhadas no 

dia a dia para compreendermos melhor como se dá essa dinâmica no espaço da escola.
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Alunos 

 

Prezado(a)  

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “Abre a roda e 

ginga: Sociabilidade e valorização das questões étnico-raciais por estudantes do ensino médio 

no ambiente escolar a partir da lei 10639/03” de responsabilidade do pesquisador Charles Luiz 

da Silva. 

A pesquisa pretende investigar como a aplicação da lei 10.639/03 e suas diretrizes tem sido 

instituídas por uma instituição escolar do município de Belo Horizonte, bem como se dá a 

percepção de estudantes negros dessa instituição com relação aos saberes que perpassam a lei 

no ambiente escolar. 

A investigação proposta possui relevância, uma vez  que a prática escolar deve ser determinada 

a efetivar uma sociedade organicamente antirracista, cabendo a todos os componentes 

curriculares da Educação Básica alinharem suas metodologias e práticas em prol da promoção 

de uma profunda reflexão sobre a discussão étnico-racial e pluralidade cultural, objetivando 

que esse tema faça sentido à luz dos conteúdos da matriz curricular, satisfazendo o 

compromisso em exercer a lei 10.639/03, conquista fundamental para uma Educação 

comprometida com a reparação de injustiças e superação das desigualdades e fruto de intensas 

lutas e reivindicações ao longo dos anos. 

Nesse sentido, os objetivos da pesquisa são: 

● Descrever os processos políticos e sociais que o Movimento Negro tensionou 

até que chegasse ao ponto da aprovação da lei 10639/03; 

● Investigar o nível de percepção e conhecimento indireto de alguns alunos e 

alunas da rede estadual de Minas Gerais localizados no município de Belo 

Horizonte sobre a Lei n° 10.639/03 no ambiente escolar e seus saberes 

invocados; 

● Analisar como o projeto político pedagógico adotado pela escola alocada no 

município de Belo Horizonte aborda a temática em sua organização 

Para alcançar esses objetivos, a pesquisa será realizada por meio de uma abordagem 

qualitativa, utilizando as entrevistas semi-estruturadas e análise documental. Ressaltamos que 
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as entrevistas não geram nenhum custo para o respondente e exige, em média, uma hora para 

responder as perguntas. 

Reconhecemos eventual desconforto e risco mínimo para que se submeta a este procedimento, 

uma vez que serão discutidos temas pessoais e demandará tempo, mas que você só participará 

se sentir seguro (a), confortável e se tiver disponibilidade. As informações repassadas serão 

confidenciais e a sua privacidade será respeitada, e o anonimato, caso seja requisitado, é 

garantido. O pesquisador responsável afirma a garantia de indenização diante de eventuais 

danos decorrentes da pesquisa. Outro procedimento a ser adotado devido à pandemia da Covid-

19 é com relação à maneira de realização das entrevistas, todas serão online, com gravação, 

resguardando os participantes do contato direto e garantindo a sua integridade física. As 

respostas serão registradas em um banco de dados digital. Por isso, ao aceitar participar desta 

pesquisa, você estará autorizando a utilização das informações obtidas para fins científicos. 

Mesmo assim, será garantido o sigilo das informações, a preservação da imagem com 

anonimato, procedimentos utilizados como garantia de redução de danos.  

Sua participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre para 

retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se recusar a 

responder qualquer questão específica, sem que isso lhe traga quaisquer constrangimentos, 

penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre cada 

uma das etapas da pesquisa.  

 

Os critérios para participar desta pesquisa são os seguintes:  

 

1-Ter sido aluno da dita escola; 2- Aceitar participar da pesquisa de forma voluntária, sem 

receber remuneração alguma; 3- Ter interesse em contribuir para a sistematização de uma 

reflexão científica sobre uma educação antirracista,4- Ter disponibilidade para conceder a 

entrevista ao pesquisador. 

Os dados coletados estarão sob a guarda do pesquisador responsável por esta investigação, em 

arquivo eletrônico, por um período de cinco anos, após esse prazo, os arquivos serão destruídos. 

Endereço do pesquisador ao final do documento.  

Informo-lhe que os critérios para suspensão desta pesquisa são: a) recusa dos(as) servidores(as) 

em participar e disponibilizar dados; b) recusa dos(as) alunos(as) em participar das entrevistas; 

c) impossibilidade física e mental do pesquisador em continuar realizando o trabalho; d) 

interrupção de funcionamento das atividades de pesquisa na Universidade Federal de Ouro 

Preto. 
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Os resultados desta investigação poderão ser disponibilizados por meio de dissertação de 

mestrado, relatório técnico, artigos científicos, capítulo de livros, seminários e eventos 

relacionados ao tema. O principal benefício da pesquisa é a produção de subsídios teóricos e 

críticos, sempre preservando a identidade dos depoentes. 

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários apresento o meu endereço e telefones 

para contato:  

Pesquisador Responsável: Charles Luiz da Silva 

Endereço: Rua Maria Lúcia Petit, nº 372. Bairro: Rio Branco – Belo Horizonte MG – CEP.: 

31535-265 – Telefone 31- 98534-1567.  

Atenção:  

Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação na pesquisa, dirija-

se ao:  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Endereço: Morro do Cruzeiro-Centro de 

Convergência. Bairro: Campus Universitário. CEP: 35.400-000. Telefone: (31)3559-1368 

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br UF: MG, Município: Ouro Preto Fax: (31)3559-1370 

 

Caso você concorde com os termos deste TCLE, assine suas duas vias, sendo que uma ficará 

em sua posse e a via restante deverá ser entregue diretamente ao pesquisador. 

 

Eu,_______________________________portador do RG, nº___________,declaro ter lido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que concordo em participar como 

voluntário da pesquisa: : “Abre a roda e ginga: Sociabilidade e valorização das questões étnico-

raciais por estudantes do ensino médio no ambiente escolar a partir da lei 10639/03” sem que 

para isso tenha sido forçado ,obrigado ou recebido alguma remuneração. Participo, portanto, 

com meu consentimento livre e esclarecido.  

______________________, _____ de_____________________ ________. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante
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ANEXO B - Termo de Assentimento 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Prezado Sr (a) Diretor(a)_________________________________ da escola 

_____________________solicitamos sua autorização para que seja realizada, na escola pela 

qual o(a) Sr(a) é responsável,  a pesquisa de Mestrado “Abre a roda e ginga: Sociabilidade e 

valorização das questões étnico-raciais por estudantes do ensino médio no ambiente escolar a 

partir da lei 10639/03” desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Educação da UFOP 

sob a responsabilidade do pesquisador Charles Luiz da Silva e a orientação da Profa. Dra. Rosa 

Coutrim. A pesquisa pretende investigar como a aplicação da lei 10.639/03 e suas diretrizes 

têm sido aplicadas no cotidiano da escola, bem como se dá a percepção de estudantes negros 

sobre os saberes que contemplam a lei no ambiente escolar. Como parte da investigação 

pretendemos analisar o Projeto Político Pedagógico da escola e, para isso, solicitamos sua 

autorização para consultar o documento.   

Também serão feitas entrevistas com quatro alunos (ou ex alunos) do Ensino Médio da 

Instituição. As entrevistas serão online e gravadas, procedimento adotado devido à pandemia 

da Covid-19, resguardando os participantes do contato direto e garantindo a sua integridade 

física se assim os participantes autorizarem.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro na UFOP, em gabinete da professora orientadora, por um período de cinco (5) 

anos e após esses períodos incinerados. A participação na pesquisa não implicará em maiores 

riscos ou desconforto direto aos alunos participantes, pois serão tomados os devidos cuidados 

durante a entrevista, observação e análise dos documentos para impedir a ocorrência de danos 

de ordem moral, intelectual, emocional ou espiritual. Reiteramos que a pesquisa poderá ser 

suspensa caso seja identificado algum risco ou dano ao estado moral, psíquico do sujeito 

participante. Se o Sr(a) aceitar participar, estará contribuindo para a construção de 

conhecimentos em torno da temática das relações étnico-raciais e a educação. Se depois de 

consentir sua participação o(a) Sr(a) desistir, tem o direito e a liberdade de retirar seu 
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consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 

despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas a identidade dos participantes não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo caso seja requisitado. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFOP e qualquer dúvida sobre aspectos éticos dessa investigação, o (a) Sr (a) poderá entrar 

em contato com o pesquisador no endereço: Rua do Seminário, Centro, Mariana - MG, 35420-

000, pelo telefone (31) 31 3557 9407, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto – MG, telefone 

(31) 3559-1368. Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso se perceba algum risco ou 

dano ao estado moral, psíquico do sujeito participante da pesquisa. 
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ANEXO C - Consentimento Pós–Informação 

 

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da  participação da escola pela qual 

respondo na pesquisa. Por compreender toda a explicação, concordo que a escola participe do 

estudo e concedo o acesso ao seu Projeto Político Pedagógico, sabendo que a instituição, eu e 

todos os participantes da pesquisa não ganharão nada e que poderão sair quando quiserem. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós.  

 

  

Assinatura do participante 

 

 

 

Charles Luiz da Silva 

Pesquisador responsável 

Data: ____/____/____ 
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ANEXO D - Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

PROPOSTA DE ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O ESTUDANTE  

 

PESQUISA: “Abre a roda e ginga: Sociabilidade e valorização das questões étnico-raciais 

por estudantes do ensino médio no ambiente escolar a partir da Lei n. 10639/03” 

 

Objetivo geral 

  

Compreender como estudantes negros do Ensino Médio de uma escola estadual de Belo 

Horizonte reconhecem e vivenciam os saberes invocados pela lei 10639/03 no ambiente escolar.  

 

Objetivos específicos 

 

● Descrever os processos políticos e sociais que o Movimento Negro tensionou até que 

chegasse ao ponto da aprovação da lei 10639/03; 

● Compreender como o Projeto Político Pedagógico e curricular da escola invoca a pauta 

das relações étnico-raciais; 

● Investigar como jovens estudantes negros percebem a incorporação da temática étnico-

racial no currículo escolar; 

 

Os eixos centrais das entrevistas com os estudantes negros são: 

● A escola e a educação sobre as relações étnico-raciais 

● Vivências possibilitadas com a aplicação da lei 10639/03 no Ensino Médio 

● Experiências de atos de racismo 
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ANEXO E - Pesquisa: “Abre a roda e ginga: Sociabilidade e valorização das questões 

étnico-raciais por estudantes do Ensino Médio no ambiente escolar a partir da Lei 

10639/03 

 

Prezado(a)  estudante,  

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “Abre a roda e 

ginga: Sociabilidade e valorização das questões étnico-raciais por estudantes do ensino médio 

no ambiente escolar a partir da lei 10639/03”, de responsabilidade do pesquisador Charles Luiz 

da Silva. 

 

Para participar desta pesquisa você deverá ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e manifestar o seu consentimento,  assinando-o ou autorizando a pesquisa via 

mensagem caso esteja de acordo em participar da entrevista.  

Será garantido o sigilo das suas respostas, sendo os dados utilizados sem identificação. Gostaria 

também de informar que é necessária a gravação desta entrevista, de forma que eu possa 

posteriormente transcrevê-la. Você deseja participar da entrevista e me autoriza a continuar a 

gravação?   

(Aguardar a resposta) 

Gostaria também que você sugerisse um nome fictício (opcional) para que eu possa utilizar 

como um pseudônimo seu na pesquisa e você posteriormente possa reconhecer suas falas, se 

tiver interesse. Você poderia sugerir um nome? 

Reafirmo que você pode, a qualquer momento, desistir de colaborar com a pesquisa sem que 

isso acarrete qualquer prejuízo.  

 

1. Dados de Identificação 

1. Nome  

2. Idade:  

Ano do Ensino Médio que está cursando: 

3. Ocupação: 

Se trabalha, quantas horas por dia:  

4.  Dentro da classificação do IBGE (branco, preto, pardo, amarelo e indígena) para cor, como 

você se define e porquê? 
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2. Informações sobre o grupo familiar  

1.  Onde e com quem você mora atualmente?  

2. Qual a formação acadêmica dos seus pais?  

3. Qual a formação acadêmica dos seus avós? 

3. Qual a profissão do seu pai? 

4. Qual a profissão da sua mãe? 

5. Você tem irmãos? Se sim, quantos 

6. Seus irmãos estudam?   

7. Se sim, em que ano estão? (Se já concluíram, até qual ano fizeram?)  

8. Seus irmãos trabalham?  

9. Se sim, qual a profissão deles? 

10. Você sabe me dizer, em média, qual a renda do seu grupo familiar (em salários mínimos)?  

11. Sua casa é alugada, própria, cedida ou outro (qual)? 

12. Sua família te ajuda financeiramente? Se sim, em que eles ajudam? 

13. Existem pessoas da sua família que te auxiliaram e auxiliam ao longo de sua escolarização?  

14. Se sim, quais são elas?  

15. Como é esse auxílio? 

 

3. A escola e a educação sobre as relações étnico-raciais:  

 

1. Conte um pouco sobre a sua trajetória na escola 

2. Você já teve aulas sobre a temática étnico-racial? 

3. Me conte mais sobre isso. Foi em alguma matéria específica ou várias disciplinas 

abordaram o tema? 

4. Na sua opinião a abordagem do tema auxiliou os alunos a compreenderem melhor a 

discussão sobre a temática étnico-racial? 

5. Você participa de algum grupo fora da escola? Ex: grupo de jovens, organização da 

igreja, esportes, artes, algum coletivo... 

6. Se sim, algum desses grupos que você participa trabalha com questões étnico-raciais de 

alguma maneira? 

7. Na sua opinião a escola incentiva ações dos alunos que tenham a ver com relações 

étnico-raciais?  

8. Se sim, como é esse incentivo? (aqui explorar bastante o que ele compreende como 

incentivo) 
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9. A escola te ajudou de alguma maneira no entendimento de questões étnico-raciais?  

10. Como foi essa ajuda? (explorar o que ele entende como ajuda no entendimento) 

11. Você considera os aprendizados que a escola proporcionou sobre questões étnico-raciais 

podem ser aplicados na escola e em outros espaços e ambientes (como  na comunidade, 

nos grupos aos quais pertence ou lugares que frequenta, etc.)? 

12. A escola em que você estuda ou estudou no ensino médio te dá ou dava abertura para 

participação em questões ligadas ao ambiente escolar de maneira democrática (por 

exemplo, participação em votações de questões ligadas à escola, grêmio estudantil)? Se 

sim, explicite.  

13. Como a escola recebia manifestações culturais da cultura negra em seu ambiente? Como 

a dança, a moda, a música, a arte em geral. 

 

4. Expectativa de vivências com a aplicação da lei 10639/03 no Ensino Médio 

 

1. Você sabia que existe uma lei que obriga o ensino brasileiro a trabalhar a história e 

cultura africana e afro-brasileira em seu currículo? 

2. Se sim, onde e o que você aprendeu sobre essa lei?  

3. A escola que você estudou promove a semana da consciência negra? 

4. Se sim, me conte como é a semana da consciência negra.  

5. Fora a semana da consciência negra há algum outro momento na escola onde você vê 

as questões sobre o negro no Brasil e no mundo sendo desenvolvidas?  

6. Se sim, onde?  

7. Qual sua opinião sobre a semana da consciência negra? (explorar se gostou, o que 

poderia melhorar) 

8. Você acha que as atividades que a escola promove na semana da consciência negra ou 

em outros momentos auxilia os alunos e as alunas a compreender melhor as questões 

étnico raciais? 

9. Você acha que sua escola ao longo dos anos está se esforçando para trazer a temática 

étnico racial para o espaço escolar? 

10. Por que?  
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5. Vivências de atos de racismo 

 

1.  O que você entende por raça/cor? 

2. Como você avalia a situação do jovem negro no Brasil?  

3. Você acha que a situação do jovem branco é diferente ou igual a do jovem negro?  

4. Por que? 

5. O que você entende como racismo? 

6. Você já presenciou ou foi vítima em situações de racismo fora da escola? 

7. Você já presenciou ou foi vítima de algum ato racista dentro da escola?  Poderia 

descrever? (local, envolvidos, se o ato foi implícito ou explícito, quais foram as 

consequências).  

8. Qual foi o seu envolvimento com essa situação?  

9. Como você se sentiu? 

10. Como você reagiu?  

11. Se vivenciou atos de racismo na escola, qual a reação dos professores e demais 

servidores nesse caso? 

12. Você vê alguma diferença no tratamento entre alunos negros e brancos na escola? 

13. Você acha que a escola está contribuindo para a construção de uma sociedade sem 

racismo? 

14. Como tem sido essa contribuição? 

15. Ela poderia contribuir mais? 

16. Como seria essa contribuição? 

 

6. Juventude 

 

1. O que é ser jovem para você?  

2. Existem facilidades que a sua condição de jovem lhe oferece? Se sim, quais ? 

3. Existem dificuldades em ser jovem? Se sim, quais?  

4. A sua condição de jovem representa alguma diferenciação no meio social em que você vive? 

5. Em que medida os meios de comunicação (rádio, TV e internet) influenciam na sua vida? 

6. Como você avalia a situação do jovem negro no Brasil? É diferente ou igual a do jovem 

branco? 
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