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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como está se
processando a inserção da Lei nº 10.639/031 no Sistema de Ensino Municipal
de Divinópolis, entender como as práticas pedagógicas, de que trata a lei,
estão sendo inseridas, a partir de duas escolas: uma da área urbana e outra da
zona rural de Divinópolis/Minas Gerais. O objetivo principal é entender as
políticas públicas, voltadas para a promoção da igualdade racial da Secretaria
Municipal de Educação , se essas políticas atingem de fato as escolas e
identificar os desafios, os limites do trabalho com a temática, a fim de contribuir
para a elaboração de subsídios pedagógicos e teóricos para a formação de
professores. Divinópolis ocupa lugar de destaque no cenário da educação em
Minas Gerais e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
alcançado em 2011 coloca a cidade no sexagésimo quarto lugar no cenário
nacional. Será que esse fato propiciou a melhoria na qualidade, no que se
refere à inserção de temas que possibilitem uma melhor convivência entre os
seres? Pesquisar a Secretaria Municipal de Educação, também foi importante
para produzir subsídios críticos e pedagógicos para a formulação de políticas
de formação docente, a fim de qualificar os professores da rede municipal
frente à temática da diversidade étnico-racial. A realização da pesquisa se deu
como um estudo de caso, por meio do qual foram arrolados documentos da
Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, relativos aos anos de 2003 a
2013, no que tange aos Projetos Políticos Pedagógicos e às políticas de
enfrentamento da desigualdade e do racismo nas escolas instituídas pelo poder
público municipal. Além disso, foram aplicados questionários aos pais de
alunos e realizadas entrevistas semiestruturadas com 06 (seis) professoras,
sendo que 02 (duas) se encontram no momento ocupando o cargo de diretora
administrativa. Os resultados evidenciaram que as políticas adotadas pela
SEMED não atingiram as escolas e que a maioria dos docentes não encontram
apoio pedagógico para inserção da temática das relações étnico-raciais no
currículo escolar. Por fim, a pesquisa contribuiu para compreender os desafios
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Lei nº 10.639 de 03 de janeiro de 2003, instituiu a obrigatoriedade do Ensino da História e
Cultura afro-brasileira e Africana em todas escolas de educação básica, municipal, estadual,
federal e privada.

e os avanços que ainda se colocam no campo do fazer para a implementação
da Lei nº 10.639/03 nas escolas que compreendem o sistema municipal de
ensino.

Palavras-chave: 1.Divinópolis, 2.Educação, 3.IDEB, 4.Lei nº 10.639/03,
5.Relações étnico-raciais.

ABSTRACT

This research aims to understand how the insertion of Law No. 10,639/03 2 in
the Municipal Education System of Divinópolis is happening and how
pedagogical practices related to the law are being inserted in two schools: an
urban one and another located in the rural area of Divinópolis / Minas Gerais.
The main objective is to understand public policies of racial equality in the
system, observing if they actually reach schools, and to have elements that
enable identifying the challenges, the limits of working with the theme and thus
to contribute to elaborating theoretical and pedagogical subsidies for teachers’
training. Divinópolis occupies a prominent place in the scenario of education in
Minas Gerais and, in 2011, IDEB places the town in the sixty-fourth place in
national scene. Does this fact enable the improvement in quality, concerning
inclusion of themes that enable a better coexistence among humans? A
research in municipal public education system was also important to produce
critical and pedagogical assistance in the formulation of policies for teacher
training in order to qualify teachers of the municipal education system about the
issue of ethnic and racial diversity. This research was taken as a study case
through which documents of Municipal Secretariat of Education from 2003 to
2013 related to Political Pedagogical Plans and policies facing inequality and
racism in municipal schools . Additionally, questionnaires were applied to
students’ parents and semistructured interviews were carried out with

six

teachers, two of them currently occupying the position of principals. It was
evident that the policies adopted by the system did not reach schools and that
most teachers do not have a support to introduce the theme. Finally, the
research contributed to understand the challenges and advances still remaining
in implementing Law No. 10639/03 in schools belonging to municipal public
schools system.
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Law 10.639 of January 3, 2003, established the obligation of History Education and African-

Brazilian and African culture in all Primary schools : municipal,
education.

state, federal and private

Keywords: Divinópolis, Education, IDEB, Law No. 10,639 / 03, Racial-ethnic
Relation.
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1 - INTRODUÇÃO
A pesquisa intitulada “A Implementação da Lei Nº 10.639/03 e o IDEB no
Sistema de Ensino Municipal de Divinópolis – MG” tem o objetivo de averiguar
se o munícipio está implementando a lei, principalmente no processo de
capacitação de seus docentes e equipes pedagógicas.
A investigação tomou como base norteadora a Lei nº 10.639/03, que
estabele a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana nas escolas de todo país, especificamente na Educação Básica.
Os Movimentos Sociais, especificamente o Movimento Negro, têm em
seu histórico um conjunto de lutas e reivindicações para que a valorização e
história e cultura africana e afro-brasileira se tornassem realidade no currículo
escolar do país. Foi com base nesse histórico que o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, em uma de suas primeiras ações no governo, sancionou a Lei nº
10.639/03, conforme citado acima. Em 2004, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) aprovou o parecer CNE/CP nº 003/2004 que instituiu as
Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira 3 (DCN ERER) com o
objetivo de regulamentar essa Lei, garantindo ao povo negro brasileiro, o direito
de se apoderar de sua história.
No ano de 2008, a LDB, passa por nova alteração, em 10 de março,
oportunizando também à comunidade indígena brasileira, o acesso à sua
história . Em 2010, o Ministério da Educação (MEC) juntamente com a
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) lançou o Plano
Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afrobrasileira e Africana4 (Plano Nacional da ERER). Este plano veio delimitar
as ações que devem ser desenvolvidas em vários setores da sociedade,
3

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro brasileira e Africana. Designaremos a partir de agora somente
por DCN ERER.
4

Plano Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana.
Designaremos a partir de agora somente de Plano Nacional da ERER.
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estabecendo o trabalho dos gestores e professores no ambiente escolar e
trazendo à luz o entendimento sobre qual o papel de cada ator social nesse
contexto. O plano é composto por seis eixos, assim definidos: 1)
Fortalecimento do Marco Legal; 2) Políticas de Formação de Gestores e
Profissionais da Educação; 3) Políticas de Material didático e para-didático; 4)
Gestão Democrática e Mecanismos de Participação Social; 5) Avaliação e
Monitoramento; 6) Condições Institucionais. O mesmo, estabelece as diretrizes
de aplicabilidade da lei nº 10.639/03 e:
tem como objetivo central colaborar para que todo sistema de ensino
e as instituições educacionais cumpram as determinações legais com
vistas a enfrentar todas as formas de preconceito, racismo e
discriminação para garantir o direito de aprender e a equidade
educacional a fim de promover uma sociedade mais justa e mais
solidária” (Plano Nacional da ERER, 2009, p.23).

A Lei nº 10.639/03, que altera a LDB5 nº 9.394/96, definiu que, a partir
de então, esta passaria a vigorar acrescida dos artigos 26-a e 79-b,
direcionando

a

sua

aplicabilidade

nos

estabelecimentos

de

Ensino

Fundamental e Médio, oficiais e privados e instituindo o dia 20 de novembro,
como Dia Nacional da Consciência Negra. Assim, o governo atende a
demandas dos movimentos sociais, movimento negro, organizações e
instituições, mostrando a importância de se eliminar o racismo, o preconceito e
a discriminação no ambiente escolar, bem como na sociedade.
Esta pesquisa buscou também analisar se um sistema de ensino, que é
considerado de alto IDEB, está preocupado em atrelar as questões da
diversidade étnico-racial nas suas escolas. Para isso fez-se necessário avaliar
os meios e os processos que levaram as escolas do município de Divinópolis a
alcançarem tal nível de excelência e como os professores reagem em relação a
esse processo.
Considerando a legislação, esta pesquisa é o resultado do meu
percurso, estudando as políticas públicas do Governo Federal, no que diz
respeito à implementação da nº Lei nº 10.639/03 nas escolas públicas e
privadas de Minas Gerais. Em 2007, fui membro do grupo de trabalho do MEC,
5

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
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cuja função era organizar e executar diálogos regionais e oficinas que
subsidiassem as políticas de implementação da lei nº 10.639/03, na esfera
federal de ensino e foi possível perceber as dificuldades que eram relatadas
por professores, gestores e especialistas na área da educação, as quais se
repetiam em todas as regiões do Brasil, conforme demonstrou a pesquisa
nacional coordenada pela Professora Nilma Lino Gomes, patrocinada pelo
governo federal e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO).
Essa pesquisa veio ao encontro da minha experiência como militante do
Movimento Unificado Negro de Divinópolis (MUNDI), na coordenação do Fórum
Municipal de Educação das Relações Étnico-raciais e Diversidade de
Divinópolis e Região e por acompanhar as questões relativas à educação de
Divinópolis, cidade berço da minha formação familiar e profissional. Sendo
assim, propus estudar a implementação da Lei nº 10.639/03 e o IDEB nesse
município, esperando poder contribuir para a discussão da temática étnicoracial na região.
Através da minha atuação como professora da rede municipal e estadual
na década de 1990 e, hoje, como professora da Rede Federal de Ensino Médio
e Tecnológico, no Centro Federal de Educação Tecnólogica de Minas Gerais
(CEFET- MG), assumi a tarefa de unir educação e questões etnico-raciais
como forma de eliminação da discriminação racial e do racismo na vida escolar
do povo brasileiro. Nesse sentido, este trabalho propiciou lançar um olhar mais
atento para as políticas educacionais, no que tange a implementação da lei nº
10.639/03 e o IDEB no Sistema de Ensino Municipal de Divinópolis, e é mister
fazer os seguintes questionamentos:


As escolas municipais de Divinópolis foram instrumentalizadas e
capacitadas pelo poder público para a aplicação da lei?



A Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis (SEMED), ao
atingir o IDEB semelhante ao de países desenvolvidos e antecipar
para 2011 a meta projetada para 2017, leva em consideração a
diversidade no ambiente escolar, mesmo não sendo esse o foco
das avaliações?

3



A administração municipal de Divinópolis se preocupa com a
elevação do IDEB, mas, sobretudo com os aspectos sociais que
passam pelo respeito à diversidade?



A SEMED terá criado um órgão/departamento com o objetivo de
preparar professores, técnicos, gestores para o enfrentamento
das desigualdades sociais, inclusive a dimensão étnico-racial no
ambiente escolar?

Estudar a implementação da lei nº 10.639/03 e o IDEB no Sistema de
Ensino Municipal de Divinópolis, é uma forma de entender se o resultado de
materialidade do marco legal tem atingido as escolas no âmbito da educação
fundamental, conforme preconizado pelo Plano Nacional da ERER. Os dados
obtidos poderão contribuir para que se compreenda o lento e moroso processo
seguido desde a implantação, até a efetiva implementação da lei nº 10.639/03.
Apresentar os resultados para uma cidade que tem seu ensino considerado de
país desenvolvido é sem dúvida uma oportunidade para o sistema de ensino
local rever seus conceitos e suas práticas pedagógicas.

1.1 - Diferença Cor/Raça em Divinópolis

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
cidade de Divinópolis, localizada no centro-oeste mineiro, conta com 213.016
mil habitantes, número registrado para o ano de 2011, sendo sua divisão por
cor e raça estabelecida da seguinte forma:
TABELA 1
Demonstrativo da População de Divinópolis com relação à cor
Ano 2011
População
População branca

Nº habitantes: 213.016 mil
131.327 mil

População preta

16.414 mil

População parda

62.860 mil

População amarela

2.230 mil

População indígena

162

Fonte: Censo/IBGE 2011
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O que é possível notar, é que, no quesito Cor/Raça, os dados, de
Divinópolis contrapõem os dados do Brasil e de Minas Gerais, nos quais 47,7%
dos brasileiros e 45,4% dos mineiros se auto declararam brancos, contra
50,7% brasileiros e 53,5% dos mineiros que se denominaram negros.
Divinópolis, portanto, segundo dados oficiais é uma cidade de
predominância branca, ao passo que no Brasil e em Minas Gerais a grande
maioria é negra.
Veja a tabela abaixo:

TABELA 2
Comparativo de cor/raça nacional e estadual X município de Divinópolis – Ano
2010
Cor/Raça
Branca
Negra

Brasil
47,7%
50,7%

Minas Gerais
45,4%
53,5%

Divinópolis
61,5%
37,2%

Fonte:IBGE / 2010 -Tabela elaborada pela autora

Estes dados se contrapõem aos do início do século XIX, em que a
população branca representava apenas 32% e a população negra 78%
aproximadamente.
O que pode ser resultado da Política do Branqueamento da era Vargas,
onde o Brasil recebeu milhões de estrangeiros e o processo tinha o cunho
racista cujo objetivo era “clarear a população com maioria negra”. Mas essa
política que visava embranquecer o Brasil não conseguiu seu objetivo, fato
esse demonstrado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) de 2009, onde a população se configurou como:
6,9% das pessoas informaram ser pretas e 44,2% se autodeclararam
pardas, o que representa 51,1% dos brasileiros – ou seja, a maioria.
Dez anos antes, em 1999, a proporção de pretos e pardos era,
respectivamente, 5,4% e 40%, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad). Ainda segundo o levantamento, em
2009, 0,7% dos brasileiros eram indígenas ou amarelos (Portal Brasil
acesso em http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/populacao).

O fato pode ser explicado historicamente, já que desde o princípio
muitos negros foram trazidos para o Estado de Minas Gerais, de modo que
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fixaram raízes nesta terra e, mesmo anos depois da abolição da escravatura,
ainda são a maioria da população no estado (IBGE, 2010). Mas como explicar
essa diferença em relação a Divinópolis?
Se observarmos de forma genérica, verificaremos que a população de
Divinópolis é, na sua maioria, negra, mas quando são interpeladas pelos
pesquisadores do IBGE a pergunta é sempre a mesma, como você se auto
declara e com certeza a maioria se auto declara branca, até mesmo para
serem aceitas na sociedade.
Este fato passa pelo crivo de pesquisadores em obras como Oliveira et.
al. (2003, p.42), onde são analisadas as informações encontradas em
Hasenbalg e Silva(1992) sobre dados da PNAD de 1982, que mostram que os
filhos de uniões inter-raciais no Brasil tendem a ser classificados pelos pais ou
se auto classificarem no grupo “mais branco”. Afirma ainda que, nesse mesmo
ano, do total de pessoas entre cinco e 24 anos, nascidos de união entre
brancos e pretos, 49,2% se classificam, ou se auto declaram, enquanto família,
como pardos, mas individualmente 30,5% se declaram brancos e somente
20,3% pretos.
Esses dados coincidem com a análise dos questionários da pesquisa,
nos quais as famílias da Escola 1 em sua maioria, cerca de 70%, se auto
declaram brancas, nenhuma parda e o restante declaram-se da cor preta.
Nessa mesma escola, ao entrevistar uma professora, era visível o seu
pertencimento racial, embora ela se auto declarasse branca.
Já na escola 2, pode-se notar a “pardização” que Oliveira et al (2003,
p.43) cita como fenômeno que se processa pelas relações inter-raciais,
trazendo novamente em discussão a miscigenação brasileira . E, do mesmo
modo, Paixão (2011, p. 9) apresenta o ano de 2010 como o ponto de reflexão
em termos da composição de cor e raça da população brasileira, tendo em
vista que “pela primeira vez, desde 1890, os auto declarados brancos deixaram
de ser a maioria absoluta neste país”
Os dados do Relatório Anual das Desigualdades no Brasil (2009-2010)
apontam sobremaneira o crescimento da população parda e preta que
ampliaram sua presença nas residências (p. 09).
Esses dados contrariam a tendência que se estabeleceu entre 1890 e
1940, quando houve o processo de branqueamento da população, com a
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entrada maciça de imigrantes europeus, período em que se pensava em
embranquecer o Brasil, até o ano de 2012 Os dados apontam para o
crescimento da população negra no Brasil como apontam os últimos dados do
IBGE.Nas décadas que se seguiram o processo se inverteu e entre 1940 e
1991 o peso da população branca e da população negra decresce
respectivamente e cresce o número de pardos. Uma das hipóteses é
provavelmente o fato de que mulheres negras tendiam a se unirem a homens
brancos com o intuito de embranquecer sua família. Munanga (1999) traz a
discussão dessa tendência dos brasileiros para fugir à caracterização racial ou
étnica e se aproximarem, cultural e socioeconômicamente o mais perto
possível da categorização dos brancos, o que lhes possibilitaria aproximaremse do modelo hegemônico da população branca.
Os estudos sobre essa falta de identidade racial e com base nas
informações colhidas ao longo dos anos de estudo e militância, e para tentar
esclarecer todo esse processo de fuga da identidade racial principalmente por
parte dos negros, é que me propus a analisar o processo de implementação da
lei nº 10.639/03, a partir das diferenças geográficas.
A pesquisa aqui apresentada foi realizada na rede municipal de ensino
de Divinópolis, MG, sendo uma escola rural e a outra urbana, evidenciando que
a população rural é mais coerente com sua identidade racial, enquanto que na
escola urbana percebeu-se mais o processo de branqueamento e auto
declaração apontando para as teorias da política de branqueamento imposta
no Brasil no início do século XIX.

1.2 - Procedimentos Metodológicos
A pesquisa “A Implementação da Lei Nº 10.639/03 e o IDEB no Sistema
de Ensino Municipal de Divinópolis – MG” teve como abordagem metodológica
o estudo de caso. O campo de pesquisa foi a Secretaria Municipal de
Educação e duas escolas da Rede Municipal, sendo uma urbana e outra rural.
A primeira ação foi solicitar da secretaria uma autorização para a realização da
investigação, o que nos foi concedido.
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Inicialmente foi feita uma análise da documentação apresentada pela
Secretaria Municipal, referente ao período de 2003 a 2013, no que tange aos
Projetos Político-Pedagógicos e às políticas de enfrentamento da desigualdade
e do racismo nas escolas instituídas pelo poder público municipal. Foram feitas
entrevistas semiestruturadas com professoras e diretoras das escolas
pesquisadas, aplicação de questionários aos pais dos alunos e de diálogo com
o secretário do Conselho Municipal de Educação (COMED) conduzida pela
pesquisadora e transcrita integralmente.
O método, os objetivos da pesquisa e as questões que orientaram essa
pesquisa, foram detalhadamente expostos para cada ator individualmente,
dando-lhe o direito de se negar a participar, sem que com isso se sentissem
expostos.
A pesquisa é qualitativa, tendo sido utilizados diversos instrumentos para
coleta de dados, incluindo a análise documental. Como metodologia foi
utilizado o estudo de caso, sem contudo abrir mão da análise documental, pois
de acordo com Robert K. Yin (2005)
o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa, que se utiliza em
muitas situações, para contribuir com conhecimentos que temos [...]
dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de
grupo, além de outros fenômenos relacionados (YIN, 2005, p. 20).

Para que se pudesse buscar esses conhecimentos, foram pesquisados e
analisados os documentos apresentados pela SEMED, os dados do Censo
Demográfico e do Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa (INEP), bem
como os dados relativos ao IDEB nacional, por Estado, no caso, Minas Gerais
e no Município de Divinópolis.
Foram observados, também, a convivência e o relacionamento entre os
professores e a direção, pois essa relação é importante, uma vez que,
conforme Szymansk (2010), não se pode esquecer do entrelaçamento das
emoções em todas as atividades relacionais humanas; na hora da entrevista foi
de fundamental importância que não se esquecesse essa situação.
Partimos da constatação de que a entrevista face a face é fundamental
numa situação de interação humana em que estão em jogo as
percepções do outro e de si, as expectativas, os sentimentos,
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preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e
entrevistado (SZYMANSKI, 2010, p.12).

A autora afirma ainda que o método de entrevista pode trazer
informações muito ricas sobre o fenômeno que se pretende estudar, mas o
desempenho do entrevistador é parte importante nessa modalidade, fazendose necessária a realização de treinamento para aqueles que não tiveram a
disciplina Metodologia de Pesquisa Científica na graduação (SZYMANSKI,
2010, p.58).
Os atores da pesquisa foram as diretoras das respectivas escolas,
professores/as que manifestaram interesse em participar, os pais que
responderam aos questionários e o Secretário do COMED.
Os questionários aplicados aos pais dos alunos se referiam à solicitação
que a SEMED fez para todas as escolas da rede municipal, e os dados
coletados

seriam

utilizados

no

“Currículo

em

Debate”.

As

direções

administrativa e pedagógica se reuniriam no ano de 2014 para debater o
currículo e as especificidades da rede municipal e, entre outras solicitações,
foram

pedidas

informações

sobre

gênero,

cor,

religião

e

situação

sócioeconômica.
Na Escola 1 os dados já estavam copilados, e na Escola 2 ainda não
haviam sido enviados os questionários aos pais. Para que se pudesse inserir
os mesmos dados referentes às duas escolas, foi necessário enviar um
questionário simplificado para cada família.
Os entrevistados foram informados de que se tratava de um trabalho de
pesquisa e que nenhum sujeito, fosse ele entrevistado ou entrevistador estava
recebendo honorários por esse trabalho, que seriam voluntários no e que cada
ator poderia se retirar da pesquisa a partir do momento que não se sentisse à
vontade para continuar, sem que isso lhe infringisse quaisquer ônus,
penalidades ou prejuízos.
Cada entrevistado teve garantida a sua liberdade de, a qualquer
momento, rever suas falas e de subtrair ou acrescentar dados e informações
que porventura não tivessem ficado claras e que pudesse causar-lhes prejuízos
e constrangimentos entre seus pares. Foi garantido , também, ao entrevistado,
que seus dados seriam analisados com respeito e ética, marca que
predominou nesta pesquisa. Dessa forma, buscou-se garantir, ao longo da
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pesquisa, o respeito à diversidade do povo brasileiro e o sigilo com relação às
identidades dos entrevistados.

1.3 - Trajetória da Pesquisa

Após a definição do tema e qual seria o campo da pesquisa, foi
identificado que a SEMED possuía, em sua estrutura organizacional, dois
núcleos cuja finalidade era preparar os professores e alunos para o
enfrentamento das desigualdades institucionais: O Centro de Referência do
Profissional da Educação (CRPE) e o Centro Educacional de Atendimento
Especializado (CEAE), que serão detalhados mais adiante, neste trabalho.
A Secretaria de Educação foi procurada para solicitar da Secretária em
exercício, autorização para proceder à pesquisa, e colher as primeiras
informações. Tive muita dificuldade, pois a secretaria não possuía documentos,
principalmente no que se refere à constituição de sua história. Após ter em
mãos a autorização foram percorridos todos os setores da SEMED em busca
de informações e documentos que pudesse viabilizar os primeiros estudos.
Foram solicitados dados preliminares que possibilitariam a definição das
escolas a serem pesquisadas, isto é, as escolas do ensino fundamental que
tivessem obtido, na avaliação do IDEB de 2011, as melhores notas entre as
escolas municipais.
Acompanhando esse critério de escolha foi agregado um segundo
critério, ou seja, uma escola

ser localizada na zona rural e outra na área

urbana .Dessa forma, a escola rural, a partir de agora, será identificada apenas
por Escola 2, localizada na comunidade do Ferrador e a escola urbana por
Escola 1.
As duas escolas foram visitadas e, em contato com a equipe
pedagógica, presidida pelas diretoras, foram solicitadas informações e
procedeu-se a uma aproximação com todos os envolvidos no processo
educacional. Informalmente foi indagado, em cada escola, sobre as ações
desenvolvidas pela SEMED com relação à aplicabilidade da Lei e o que se
obteve como resposta foi um grande silêncio, o que poderia sugerir certo
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desconhecimento da questão.

Assim, deixou-se para confirmar essa

impressão com o resultado das entrevistas.
Torna-se necessário relatar que desde os primeiros contatos com o
campo de pesquisa, seja na SEMED ou com os envolvidos na escola,
encontrou-se interesse em contribuir para a sua realização, com sentimento de
orgulho, por parte de alguns atores, por terem sido escolhidos para a pesquisa,
relatando “que isso é prova de que a escola é boa”. (D1, Escola 2, 25/11/2013).
Portanto, observou-se que, tanto por parte da SEMED quanto das
escolas, o estudo transcorreu de forma harmoniosa e a tensão foi observada
somente quando solicitados documentos que não eram encontrados ou que
ainda não tinham sido produzidos, como foi o caso do histórico da secretaria.

1.4 - AS ESCOLAS: CAMPO DE PESQUISA

Como

dito

anteriormente,

para

realizar

a

pesquisa

sobre

a

implementação da Lei nº 10.639/03 e o IDEB no Sistema de Ensino Municipal
de Divinópolis, foram escolhidas duas escolas, obedecendo dois critérios
distintos: o primeiro, em que se procurou identificar as escolas da rede
municipal que tivessem alcançado, em 2011 o melhor IDEB e o segundo a
posição geográfica, uma escola da zona rural e outra da área urbana. Duas
realidades que se unem pelo mesmo Projeto Político Pedagógico (PPP) da
SEMED, mas que reservavam, em seus ambientes, especificidades de
estrutura física e diferenças em seus regimentos e propostas pedagógicas.

1.4.1 - Escola 1 - Zona urbana

A Escola Municipal nº1 teve seu início de funcionamento em 1969, e
passou por vários endereços até estabelecer-se, em definitivo, no atual.
A primeira mudança ocorreu em decorrência de grande número de
matrículas ao final do ano de 1980, quando a escola precisou mudar de
endereço; em 23 de setembro de 1981 foi criado, pela Lei Municipal 3007/81, o
Pré-Escolar Municipal passando a funcionar nesse endereço por cinco anos.
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Em 1986 o Decreto Municipal 2184/86, dá à escola a denominação de
Pré-Escolar Municipal. Nesse mesmo ano a sede de funcionamento foi
vendida, obrigando a comunidade escolar a nova mobilização.
Foi então formada uma comissão para solicitar ao prefeito Dr. Aristides
Salgado dos Santos, uma solução definitiva para a continuidade das atividades
da escola. Em 15 de outubro de 1986, foi entregue à comunidade a sede
própria.
O nome da escola foi escolhido em homenagem ao padroeiro da cidade
de Divinópolis e por ter a Escola iniciado suas atividades em salas cedidas pela
igreja católica.
Em 14 de outubro de 1991, foi publicada no Diário Oficial de Minas
Gerais Resolução da Secretaria do Estado da Educação (SEE) - nº 6.900 confirmando o registro do Pré-Escolar Municipal na Escola 1.
Em 12 de fevereiro de 1998 a Lei Municipal nº 4.307e Portaria nº 928/98
da Secretaria de Estado da Educação, criam a Escola 1.
Em 2005, a Lei Federal nº 11.114 de 16 de maio de 2005, dispor sobre a
obrigatoriedade do Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, alterando
os artigos 6º, 32 e 87 da LDB (Lei 9.394/96). Nesse mesmo ano foi aprovado o
Decreto Municipal nº 6.870 de 14 de dezembro de 2005 que dispôs sobre a
nova organização do Decreto nº 4.488/2002 que estabelece normas sobre a
organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, em ciclos de Formação
e o Regime de Progressão Continuada na Rede Municipal de Divinópolis,
alterando a redação dos seus artigos 1º, 2º, 3º e 4º.
A Escola 1 passa então a oferecer o primeiro ciclo de formação do
Ensino Fundamental e em 12 de julho de 2006, de acordo com o Parecer CEE
nº 689/06, passa também a oferecer, em caráter experimental, a Educação de
Jovens e Adultos, regularizada pela Portaria nº 918/06, que autoriza o Projeto
Pedagógico Experimental referente à Educação de Jovens e Adultos (EJA), no
Ensino Fundamental, de 1ª à 8ª série.
Com relação a esta investigação, a Escola 1 foi escolhida por ocupar o
1º lugar no resultado do IDEB de 2011. Os gráficos a seguir apresentam os
comparativos da Escola 1 em relação ao resultado da cidade e à projeção para
o futuro.
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GRÁFICO 1 - Comparativos do IDEB da Escola 1, com o resultado da cidade e
a projeção para o futuro.

Fonte: http://www.escol.as/search-geo?lat=-20.1451261&log=-44.89164470000003. Acesso em
02/07/2013

A Escola 1 obteve, na última avaliação do IDEB, a nota 7 (sete) ficando
em primeiro lugar entre as escolas municipais de Divinópolis, localizadas na
zona urbana, e os gráficos revelam que a escola teve um desempenho
satisfatório em relação à cidade, seguindo bem de perto a projeção para o
município, nesse segmento do ensino fundamental.
GRÁFICO 2 - Comparativos da nota Prova Brasil entre 1ª e 4ª série Escola 1,
com o resultado da cidade e a projeção para o Futuro.
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Fonte: http://www.escol.as/search-geo?lat=-20.1451261&log=-44.89164470000003. Acesso em
02/07/2013

O gráfico representativo das notas da Prova Brasil, desde a primeira
avaliação a que a escola foi submetida, no ano de 2007, mostra que o
desempenho alcançado pelos alunos supera o desempenho da cidade, bem
como o do Estado de Minas Gerais.
Em relação à porcentagem de aprovação, tanto o município, quanto a
escola superaram a projeção, como mostra o gráfico a seguir.
GRAFICO 3 – Porcentagem de aprovação entre 1ª e 4ª série da Escola 1, com
o resultado da cidade e a projeção para o futuro

Fonte: http://www.escol.as/search-geo?lat=-20.1451261&log=-44.89164470000003. Acesso em
02/07/2013

1.4.2 - Organização e estrutura da escola

Escola 1 atende a 468 alunos no Ensino Fundamental e EJA e está
organizada em ciclos de formação, conforme disposição do Artigo 23 da Lei nº
9.394/96 e também das Resoluções nº 01/98 de 10 de janeiro de 1998 e nº
14

02/98 de 23 de janeiro de 1998, além do Decreto nº 2917 de 26 outubro de
1998.
A escola oferece o Ciclo de Alfabetização, Ciclo Complementar e o
Projeto de EJA. Tem seu quadro funcional composto por um diretor escolar, um
diretor pedagógico, dois vice-diretores, dois supervisores pedagógicos, 21
professores, dois apoios pedagógicos, dois eventuais, uma secretária escolar,
uma auxiliar de secretaria e 13 serventes escolares. Atende a 334 (trezentos,
trinta e quatro) alunos no Ensino Fundamental e 134 (centro, trinta e quatro)
alunos na EJA. No entanto, no âmbito do presente trabalho serão observados
somente os alunos do Ensino Fundamental.
A SEMED realizou, em 2012, um seminário para discutir o currículo o
qual recebeu o nome de “Currículo em Debate 6”. Todas as escolas da rede
municipal foram orientadas a apresentarem seus dados, principalmente com
relação ao alunado. Os dados solicitados eram sobre gênero, idade, cor/etnia e
condição socioeconômica de cada domicílio. A sondagem foi realizada por
meio de questionários estruturados encaminhados aos pais e o resultado dos
itens que interessam à pesquisa, são apresentados a seguir. É importante
ressaltar que os dados recolhidos nos questionários, corroboram com o
resultado do item da pesquisa por amostragem de domicílios, do IBGE que
demonstrou que em Divinópolis, os entrevistados, na sua maioria, se autodeclaram da cor branca.
O item nº 1 classificou os alunos segundo o gênero, masculino e
feminino, assim distribuídos: 146 (cento e quarenta e seis alunos) do sexo
masculino e 141(cento e sessenta e uma) do sexo feminino, sendo que 27
(vinte e sete) famílias não devolveram os questionários preenchidos.
Os alunos foram classificados por idades e nessa escola os dados
apontaram que a maioria de alunos está na faixa etária de 11 (onze) anos ou
menos representando cerca de 73% dos alunos, e o restante, entre 12 (doze) e
13 (treze) anos.
Outra questão quanto

ao pertencimento étnico-racial, e das 307

(trezentos e sete) famílias que responderam o questionário, 282 (duzentos e
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Currículo em Debate: Proposta da SEMED para que os profissionais da Educação
debatessem os temas pertinentes à educação do estado. Foi dividido em vários encontros com
temas específicos em cada encontro. Fonte> Dados da pesquisa
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oitenta e duas famílias) se auto-declararam brancas, nenhuma parda e 25
(vinte e cinco) famílias se auto-declararam pertencentes à cor preta.
Nesse quesito, o fato interessante e que corrobora com vários dados
recolhidos durante a pesquisa, sobre raça e etnia na cidade de Divinópolis, é
que nenhum pai assinalou ser da cor parda e a cor preta somente um número
muito reduzido, que representa pouco menos de 6%, do total de estudantes na
escola.
Dentre os dados recolhidos, foi possível identificar a renda familiar dos
alunos, constatando que cerca de 184 (cento e oitenta quatro) famílias,
sobrevivem com até 3 salários mínimos e 123 (cento e vinte três) recebem de 3
a 6 salários. Dessa forma, podemos inferir como hipótese que essa escola
está inserida em um contexto de renda de classe média.

1.4.3 - Escola 2 - Zona Rural

Criada pela Lei Municipal nº 68 de 13 de abril de 1949, a Escola 2 está
situada na comunidade rural denominada Ferrador e começou a funcionar na
residência do Sr. Geraldo Gomes Maia7, que doou o terreno, tendo o município
procedido à construção, na gestão do prefeito de Divinópolis, o Dr. Luis
Fernandes de Souza.
O Decreto Municipal nº 576 de 27 de junho de 1979 deu denominação à
escola, tendo o nome da escola sido escolhido pela comunidade, através da
Portaria nº 03/80 de 10/10/1980.

Em 1981, o prédio foi ampliado, na

administração do Dr. Fábio Botelho Notini, sendo então Secretário Municipal de
Educação e Cultura, o Dr. Luis Fernandes de Souza.
A partir de 2005, a escola recebeu apoio da Siderúrgica Gerdau Aços
Longos e outras empresas de Divinópolis para o projeto de revitalização da
Escola do Ferrador. Atualmente possui 6 (seis) salas de aula, uma biblioteca,
uma sala de apoio pedagógico, uma secretaria, uma cantina com despensa,
um refeitório, três banheiros, corredores, varanda e parte do pátio cimentada. A
7

Antigo morador da região e que segundo dados de memorialistas era apaixonado pela
educação, fazendo questão de que seus filhos conhecesse as letras.
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escola funciona somente no primeiro turno, atendendo a 63 (sessenta e três)
alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e possui 15
funcionários.
A Escola 2, teve sua primeira avaliação em 2011 e obteve o índice de
5,8 pontos ficando em primeiro lugar com relação às escolas das comunidades
rurais no município de Divinópolis.
Seguem os gráficos referentes ao nível de aproveitamento da escola
com relação à cidade de Divinópolis e a projeção para o futuro.

GRÁFICO 4 - Comparativos do IDEB da Escola 2, com o resultado da cidade e
a projeção para o futuro

Fonte:
http://www.escol.as/search-geo?lat=-20.1451261&log=-44.89164470000003.
Acesso em 02/07/2013
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GRÁFICO 5 - Comparativos Nota Prova Brasil entre 1ª e 4ª série da Escola
2, com o resultadoda cidade e a projeção para o Futuro.

Fonte: http://www.escol.as/search-geo?lat=-20.1451261&log=-44.89164470000003. Acesso em
02/07/2013

GRAFICO 6 – Porcentagem de aprovação entre 1ª e 4ª série da Escola 2, com
o resultado da cidade e a projeção para o futuro

Fonte: http://www.escol.as/search-geo?lat=-20.1451261&log=-44.89164470000003. Acesso em
02/07/2013
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Os gráficos sobre índice no IDEB entre 1ª e 4ª série, assim como a
porcentagem de aprovação da escola 2 não estão assinalados. A 4ª série
representa hoje o 5º ano e, como somente em 2011 a escola passou a oferecer
esse nível de ensino, ainda não há avaliação desses níveis. Para comparação
será necessário o índice de 2013, o qual ainda não foi divulgado.
Entretanto, os resultados com relação à disciplina de Português ficaram
abaixo da nota da cidade, embora a escola tenha alcançado índices mais
elevados em relação à nota do estado de Minas Gerais.

1.4.4 - Organização e estrutura da escola

A escola 2 atende à modalidade de ensino de anos iniciais e atualmente
consta de 77 alunos matriculados do 1º ao 5º ano.
Quando contatada, a escola declarou não ter enviado os formulários
solicitados pelo Currículo em Debate, para preenchimento pelos pais, o que
levou à necessidade de incluir outra modalidade de de instrumento de
pesquisa, o questionário estruturado. Assim, esses questionários foram
enviados aos pais, tendo havido, dos 77 questionários enviados, um retorno de
51 preenchidos, 05 em branco e 21 não devolveram no prazo estipulado pela
pesquisa. Vale ressaltar que os pais se negaram a responder algumas
questões, deixando o espaço em branco, fazendo com que uma informação ou
outra divergisse, em termos de números, no momento da totalização.
Com relação à questão de gênero constatou-se que a escola possuiu 24
alunos do sexo masculino e 26 do sexo feminino, sendo que 48 dos alunos são
menores de 11 anos e 02 alunos de 12 anos.
Quanto ao pertencimento étnico racial, 19 famílias declararam que seus
filhos pertencem à cor branca, e 29 se auto-declararam pardos, sendo que
apenas 02 famílias se auto declararam preta.
Porém, uma família riscou a palavra preta e escreveu negra, podendo
assim demonstrar uma possível confusão quanto ao pertencimento étnicoracial. O que podemos inferir é que possivelmente, seja o não aceitamento da
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palavra “preta”, segundo critério do IBGE, como determinante de cor da
população que se auto-declara negra.
Com relação à condição sócioeconômica, 39 famílias declararam renda
mensal de até três salários mínimos; três famílias vivem com renda entre três
e seis salários e apenas uma recebe mais de seis salários. Comparando, na
Escola 1 os salários giram em torno de 3 a 6 salários mínimos por família.
Com referência ao número de pessoas que habitam a mesma casa,
quatro (04) familias responderam que lá moravam somente duas pessoas,
contando com a criança, o que permite demonstrar que nessa moradia vivem a
criança com um responsável, possivelmente um dos pais, ou um dos avós, ou
parente próximo. Oito (08) famílias declararam que três (03) membros moram
na mesma casa; e dezessete (17) famílias moram em casas com quatro (04)
pessoas. Quatorze (14) famílias possuem cinco (05) membros morando na
casa e oito (08) famílias vivem com mais de seis moradores em cada casa.
Isso demonstra que as famílias da zona rural são mais numerosas que as
famílias da zona urbana.
Em relação à posse dessas moradias. 24 famílias moram em casa
própria e 19 em imóveis alugados ou cedidos. A maioria das residências (43)
têm água corrente; 48 delas possuiu energia elétrica e 38 são situadas em
zona rural. Do total de 51 questionários respondidos, 44 informaram que a
residência possuiu mais de três cômodos e que 49 moradias têm banheiro
dentro de casa, sendo apenas duas (02) as não têm.
A escola possui em seu quadro funcional 16 funcionários, sendo uma
(01) bibliotecária, um (01) diretor escolar, seis (06) educadores nível I, três (03)
professores regentes de turma, um (01) educador nível I de Educação Física,
um (01) supervisor pedagógico, dois (02) serventes e um (01) técnico escolar.
O espaço físico da escola é assim dividido:

sete (07) salas de aula;

sendo uma pequena, usada para planejamento, e seis (06) para as turmas, da
Educação Infantil ao 5º ano. As salas estão em bom estado de conservação,
são amplas, ,porém pouco ventiladas e com iluminação deficiente. Uma
secretaria, com um pequeno almoxarifado e uma sala minúscula onde também
funciona a diretoria. Possui ainda um banheiro para os funcionários e dois
banheiros (feminino e masculino) para os alunos, localizados no corredor
interno. Ressalta-se que estes são insuficientes para a demanda da escola.
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Para a alimentação das crianças a escola possuiu uma cozinha espaçosa, um
depósito de merenda e um refeitório. Possui também uma sala de informática
montada, com cinco computadores; uma biblioteca de tamanho regular,
contando com pequeno acervo de livros, utilizado pelos professores, alunos e
pais de alunos, através de empréstimos , assim como para a realização das
aulas de literatura; e uma sala de multimeios que ainda não está sendo
utilizada.

1.5 – Questionário

Para as finaliades desta pesquisa, foi necessária a identificação do
pertencimento étnico-racial dos alunos que compõem o corpo estudantil. Na
Escola 1, esses dados já tinham sido coletados, por constarem do questionário
da SEMED para, conforme já foi relatado anteriormente, o programa intitulado
“Currículo em Debate”.
Entretanto, a Escola 1 ainda não havia realizado essa sondagem o que
nos proporcionou a oportunidade de elencar algumas perguntas e utilizar os
questionários enviados aos pais.

1.6 – As entrevistas
As entrevistas realizadas para esta pesquisa foram semiestruturadas,
possibilitando a inserção de questionamentos no decorrer da mesma, tendo
sido realizadas no ambiente escolar, em horário pré-agendado.
Vale ressaltar que em uma das escolas foi preciso retornar várias vezes,
apesar do horário agendado, pois a diretora não estava na escola no horário
combinado por três vezes, o que

leva a uma hipótese de que os dados

informados por ela possam ter sido contaminados, caso ela tenha buscado
informações com as professoras entrevistadas anteriormente a ela.
A entrevista seguiu um roteiro de perguntas semiestruturadas visando
facilitar ao entrevistado responder dentro do objeto da pesquisa. Possibilitou
ainda, inserir outras questões baseadas nas respostas de cada entrevistada.
As perguntas foram apresentadas antes de começar a gravação e perguntado
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ao entrevistado se sentiam tranquilidade para prosseguir com ela. As
entrevistas foram gravadas e transcritas, conservando os arquivos de gravação
para posterior correção, caso as entrevistadas solicitassem. Para preservar a
identidade das entrevistadas denominaremos de D1 a diretora da Escola 1 e as
duas professoras de P1 e P2; e de D2 a diretora da Escola 2 e as professoras
de P3 e P4 .
A entrevista é de suma importância numa pesquisa e Costa (2013, p.
26), corrobora com Yin (2005, p.118) ao tratarem a entrevista como fonte de
informação para a pesquisa, uma vez que revela condições estruturais,
sistemas de valores e normas e, ao mesmo tempo, transmite por intermédio de
um porta voz, as representações de grupos específicos, em determinadas
condições históricas e sociais.
Ainda de acordo com Yin (2005, p.119), as entrevistas constituem uma
fonte essencial de evidências para os estudos de caso, já que a maioria delas
trata de questões humanas, sendo que essas evidências somente são
possíveis no confronto pessoal de entrevistados e entrevistador, “pois as
reações e emoções podem ser avaliadas como modificadoras da certeza e da
verdade”.
As entrevistas foram realizadas no espaço escolar, mas foi solicitado à
diretora um ambiente separado, de modo a manter o sigilo das informações,
pois na verdade o que estavam prestes a expor eram suas vidas acadêmicas,
que, algumas vezes se confundiam com a vida pessoal. Quanto ao uso do
gravador isto foi informado a todas as entrevistadas.
Neste momento, é importante ressaltar que, ao longo deste trabalho é referido
às respondentes pelo feminino, uma vez que todas as entrevistadas foram do
sexo feminino, o que se deduz que a grande maioria dos educadores da
educação básica são mulheres. Esse dado consta de pesquisas sobre a
“feminização” do magistério, o que tomou corpo no século passado e até hoje
caracteriza a profissão, chegando ao ponto de ser considerada uma profissão
eminentemente

feminina

principalmente

nos

anos

iniciais

do

ensino

fundamental até o ensino médio, com leve aumento do público masculino
quando alcançamos a educação profissional, conforme mostram os gráficos a
seguir:
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GRAFICO 7 – Feminização da Educação Básica segundo o MEC
Fonte: INEP 2009

Nesta pesquisa buscou-se identificar os professores da rede municipal
de ensino de Divinópolis quanto ao gênero e os dados apresentados pela
SEMED através do ofício de nº 769/2014 informaram que a rede municipal
possuía um total de 1.101 (um mil, cento e um professores), sendo 994
(novecentos e noventa e quatro) do sexo feminino e 107 (cento e sete) do sexo
masculino.
Os dados apresentados pela SEMED corroboram com os dados
apresentados pelo governo federal através da análise do INEP em 2009. Isso
explica porque nesta pesquisa todas as entrevistadas são mulheres e durante a
gravação nenhuma delas se sentiu constrangida, sendo que, somente uma
pediu que fosse transcrito fielmente o que ela havia dito, no que foi atendido.
Durante a realização das entrevistas não houve nenhuma interrupção,
provavelmente em função do ambiente ser reservado, livre do trânsito de
pessoas ou de interferências, favorecendo o bom andamento da entrevista.

1.7 – Análise dos dados

Os primeiros dados analisados foram os questionários enviados aos
pais, sendo que houve um atraso na sua devolução e algumas famílias não
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devolveram o questionário. Tal atitude pode sugerir a não aceitação por parte
dos pais, por seus filhos estarem sendo pesquisados, uma vez que era
informado, no cabeçalho, o motivo da solicitação dos dados. Todos os dados
obtidos foram inseridos junto com a descrição do campo de pesquisa, ou seja,
das duas escolas.
Com relação às entrevistas, estas foram sendo transcritas logo após sua
realização. A princípio o objetivo era entrevistar os participantes da Escola 1 e
transcrever, e em seguida entrevistar os atores da escola 2 e proceder à
transcrição. Infelizmente isso não foi possível, pelo fato de uma entrevistada ter
remarcado várias vezes sua entrevista, o que levou a proceder às entrevistas
da escola 2, antes do término das transcrições da escola 1. A preocupação,
naquele momento, foi da contaminação das respostas desta entrevistada, por
saber a priori as perguntas já realizadas com as demais professoras, em
função de essa entrevista, só ter sido realizada dois dias depois das demais.
É importante sinalizar que os dados destas entrevistas foram transcritos
e analisados seguindo o preceito do respeito às diferenças que compõem a
diversidade humana e a ética.
As respostas das entrevistadas foram colocadas em gráfico que
possibilitou cruzar as informações e identificar se os anseios, dúvidas,
preocupações ou reconhecimentos eram comuns entre elas.
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2. CONTEXTO DA PESQUISA E O IDEB

2.1- Histórico da cidade de Divinópolis

Muitas versões abordam a fundação da cidade de Divinópolis. Uma
delas, segundo Barbosa e Souza (2013), aponta que, em 1767, o arraial já
possuía 50 famílias. Em 1770, passou a se denominar Espírito Santo do
Itapecerica, sendo um distrito da cidade de Tamanduá (atual município de
Itapecerica).
Outro autor, Corgozinho (2003, p.13), relata que dentre muitas
informações e depoimentos que recolheu, na maioria de memorialistas, um
deles relaciona o início de Divinópolis com a chegada dos fugitivos da Guerra
dos Emboabas8, luta que ocorreu na região mineradora de Minas Gerais.
Quando esses fugitivos durante a travessia de um rio perceberam que
estavam entre dois rios, o Itapecerica e o Pará – imaginaram que estavam em
uma ilha e que, portanto, o lugar seria o esconderijo ideal. Em seguida,
avistaram os índios da nação Caipó, cuja tribo era a Candidés, localizada às
margens do rio Itapecerica. Manoel Fernandes Teixeira, que comandava os
homens que vieram com ele, foi bem recebido pelos indígenas e viveu com
eles amistosamente durante anos. Deste fato, surgiu o apelido Candidés, com
o qual os índios apelidaram Manoel e seus homens.
A chegada de Manoel Fernandes Teixeira marca, historicamente, o início
do povoado do Divino Espírito Santo do Itapecerica9. Depois de acomodados
na nova terra, resolveram enviar pessoas às margens do rio para descobrir
caminhos para Pitangui e para Tamanduá.
8

A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado de 1707 a 1709, pelo direito de
exploração das recém-descobertas jazidas de ouro, na região das Minas Gerais, no Brasil. O
conflito contrapôs, de um lado, os desbravadores vicentinos, grupo formado pelos bandeirantes
paulistas que haviam descoberto a região das minas e que, por esta razão, reclamavam a
exclusividade para explorá-las; e de outro lado um grupo heterogêneo composto por
portugueses metropolitanos e migrantes das demais partes do Brasil, sobretudo da Bahia,
liderados por Manuel Nunes Viana – pejorativamente apelidados de “emboabas” pelos
paulistas – todos atraídos à região pela febre do ouro. Disponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Emboabas. Acesso em 25 de outubro de 2012.
9

Em 1830, o povoado se transforma em Curato; em 1834, se torna freguesia; e, em 3 de abril
de 1839, torna-se distrito de Itapecerica.
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Conta-se que os homens haviam prometido juntos que, caso
conseguissem se esconder das perseguições e encontrar a felicidade na nova
terra, construiriam ali uma capela em homenagem ao Divino Espírito Santo,
além de mandarem buscar suas famílias, até então escondidas em Barbacena.
Desse modo, fundaram às margens do rio, um pequeno povoado chamado
Paragens do Itapecerica.
Divinópolis, como várias cidades do interior, nasceu em torno de uma
capela, construída no terreno doado pelo Sr. Manoel Fernandes Teixeira, que,
segundo Barbosa e Souza (2013), registrou a doação entre os dias 24 e 28 de
março de 1770, na cidade de Mariana.
No entanto, Corgozinho (2003) relata que Divinópolis nasceu à sombra
da Igreja, no morro próximo à Grande Cachoeira, em 1775. Em 1930, um
incêndio destruiu a capela, fazendo com que todos os habitantes, ricos e
pobres, se unissem na sua reconstrução, pois ela representava o elo com
Deus.
Divinópolis tem a tradição de ser uma cidade eminentemente católica,
sendo a festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, promovida pela
população negra, com apoio de fazendeiros e do vigário, a mais popular – a
festa acontecia com muita alegria, dança e leilões para angariar fundos para a
Igreja. Na atualidade a festa é promovida pela equipe de reinadeiros da cidade
e tem suas festividades no terreno da igreja de Nossa Senhora do Rosário no
alto do Bairro Itaí em Divinópolis.
Corgozinho (2003) afirma ainda que, em meados do século XIX, o
vigário da paróquia, contrário à realização dessa festa na Matriz, sugeriu a
construção de outra igreja para aquele fim. A autora supõe que o padre tenha
sido influenciado pelo modelo religioso das cidades mineiras do ciclo da
mineração, no qual, muitas vezes, havia uma igreja para a população branca e
outra para os negros. Em 1850, iniciou-se a construção da Igreja do Rosário,
demolida, anos depois, para a expansão do comércio na região.
A Igreja do Rosário, em Divinópolis/MG, construída em meados do
séc. XIX, foi demolida em 1957, assim como o cemitério existente no
lugar e no local foi construído um moderno mercado que, na
atualidade, já envelheceu. A irmandade recebeu o direito de uma
pequena área onde foi construída uma capelinha em homenagem à
Nossa Senhora do Rosário (CORGOZINHO, 2003, p. 71).
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Acredita-se que tal fato tenha ocorrido devido à expansão/especulação
imobiliária, pois a área hoje é muito valorizada com prédios, faculdades,
delegacia e comércio promissor. Na atualidade, a Igreja de Nossa Senhora do
Rosário se encontra localizada na periferia de Divinópolis, no bairro Alto São
Vicente.

FIGURA 1 - Vista área da cidade de Divinópolis

10

O município de Divinópolis possui uma área total de 716 mil km 2, e sua
sede está localizada a uma distância aproximada de 105 quilômetros da capital
do Estado, Belo Horizonte (Anuário da Prefeitura Municipal, 2012).
Segundo Corgozinho (2003, p.81), “o projeto de criação do município foi
aprovado pela Câmara Municipal em 30 de agosto de 1911, pela Lei Estadual
nº 556, recebendo o nome de Vila Henrique Galvão”.
Até o início de 1912, Divinópolis era chamada, em documentos
oficiais, de Distrito do Espírito Santo do Itapecerica, pertencente ao
Município e Comarca de Itapecerica. Em março de 1912, os
documentos já trazem a expressão Villa de Henrique Galvão, Termo
de Itapecerica e depois, em outubro de 1912, Villa de Divinópolis,
Comarca de Itapecerica. Em 18 de setembro de 1915, pela Lei n.
663, art. 5º, foi criado o Termo Judiciário de Divinópolis, apesar de
sua instalação só ter ocorrido em outubro de 1922, após completar o
preenchimento das exigências legais. A designação Cidade de
Divinópolis, Comarca de Itapecerica, é empregada em procurações a
partir de janeiro de 1916 (CORGOZINHO, 2003, p. 81).
10

Disponível em: < http://www.divinopolis.mg.gov.br/seplan/anuario/galeriaautal/visaer09.jpg >.
Acesso em: 28 mar. 2013.
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Segundo a autora, Divinópolis se encontrava em processo de formação
e precisava de mais investimentos para seu desenvolvimento. A chegada da
estrada de Ferro Oeste de Minas, em 1890, permitiu a instalação de indústrias
siderúrgicas de aço e ferro, abrindo ainda mais as portas para seu crescimento.
Desta forma, em 1910, foram instaladas, no Distrito do Espírito Santo do
Itapecerica, as oficinas da Rede Ferroviária. A partir de março de 1912, já no
processo de emancipação, a cidade recebe o nome de Villa de Henrique
Galvão, em homenagem ao engenheiro chefe da construção da Estrada de
Ferro Oeste de Minas. A partir de outubro desse ano, o nome da cidade é
alterado para Villa de Divinópolis, sendo que a designação “Cidade de
Divinópolis, Comarca de Itapecerica”, conforme Corgozinho (2003), é
empregada em procurações a partir de janeiro de 1916.
Para essa autora, o que propiciou tal desenvolvimento foi a posição
geográfica privilegiada da cidade:
A posição geográfica de Divinópolis, e o fato de ser um
entroncamento ferroviário, permitiam o transporte para várias regiões
do Brasil, isto lhe dava a condição estratégica de pólo comercial e
industrial e esta localização privilegiada pode ter sido o fator básico
que possibilitou o seu desenvolvimento naquele momento e no seu
futuro imediato (CORGOZINHO, 2003, p. 46).

FIGURA 2 – Mapa da localização de Divinópolis

11

No início do século XIX, a população do arraial do Espírito Santo do
Itapecerica era pouco numerosa, constituída por 1.154 habitantes, com

11

Disponível em: < http://maps.google.com >. Acesso em: 6 de abril de 2013.
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acentuada miscigenação racial. Segundo Corgozinho (2003), esse número era
dividido entre 378 brancos, 242 pretos livres, 323 mulatos livres e 211
escravos, conforme consta em mapa da população, feito em Pitangui, em 1813,
significando que, juntas, a população negra constituía a maioria. Isso não se
manteve, haja vista que hoje, pelos dados do IBGE, a população de Divinópolis
na sua maioria se auto-declara branca.
Entretanto é possível confirmar a existência do contingente escravo
através de pesquisa cartorial realizada pela historiadora Karina Mileibe (2013),
que relata, nas tabelas cartoriais, com base no “Livro de Registro de Escrituras
de Compra e Venda e Troca de Escravos da Freguesia do Espírito Santo do
Itapecerica (Termo da Vila de São Bento do Tamanduá)”, aberto pelo
subdelegado do Distrito, Francisco Machado Gontijo (1877-1881), no termo de
doação da escrava Rosa, parda, de 7 anos, natural desta freguesia,
matriculada neste município em 1°/5/1872 sob o número de ordem 765 e 7 da
relação 118, para sua neta Cândida, filha de João Coelho da Rocha, pelo preço
e quantia de 300 mil réis, em 18/11/1877 no cartório Souza (Mileibe, 2013).
Divinópolis, na atualidade, é cidade polo da confecção têxtil da região do
Centro-Oeste Mineiro. É conhecida também, pela prestação de serviços
profissionais liberais, serviços da administração pública nos três níveis,
comércio diversificado, muitas escolas de ensino regular e de graduação
superior em mais de 20 áreas do conhecimento.
Destaca-se, ainda, pelas indústrias de ferro-gusa e aço – a cidade conta
com uma das principiais indústrias siderúrgicas do país, a Gerdau 12, e ainda,
nos ramos de bebidas e de laticínios. Divinópolis ocupa a 12ª posição no
ranking das cidades mais populosas de Minas Gerais, dentre 853 municípios,
com população total de 213.076 habitantes, segundo o Censo do IBGE (2010).
Ainda segundo o IBGE, Divinópolis teve um avanço populacional em ordem
crescente em relação a 1996, com um total de 170.753. Em 2000, o número de
habitantes contabilizado pelo Censo foi de 183.962, passando para 209.921 mil
em 2007.

12

A Comercial Gerdau é a maior distribuidora de produtos de aço no mercado nacional.
Comercializa a mais completa linha de produtos longos - fabricados pela Gerdau - e produtos
planos - provenientes de outras produtoras de aço brasileiras. Opera com filiais em todos os
estados do Brasil, além de uma filial na Bolívia, e atende a mais de 160 mil clientes em todas as
regiões do país. Disponivel em https://www.comercialgerdau.com.br/quemsomos/index.asp.
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Com relação à escolaridade, ainda de acordo com o Censo 2010, foi
possível verificar que a população de Divinópolis apresenta 191.839 habitantes
alfabetizados – o que representa aproximadamente 90% da população e que a
taxa de crescimento populacional de Divinópolis é da ordem de 13% ao ano.
A cidade teve um crescimento populacional considerável, mas, o que
para algumas pessoas poderia significar evolução, para outros, esse
crescimento, ocorrido de forma desordenada trouxe sérios problemas
estruturais:
O crescimento urbano acelerado nos últimos anos e loteamentos
aprovados indevidamente no passado fizeram a cidade expandir-se
desordenadamente, tornando alguns bairros distantes uns dos outros,
o que dificulta obras de infra-estrutura básica como: canalizações de
córregos, redes de esgoto sanitário, distribuição de água canalizada,
calçamentos etc. (BARRETO, 2010, p.23).

Outro fator que evidenciou os problemas pelos quais Divinópolis estava
passando foi a abertura de um grande número de siderurgias, contribuindo com
o agravamento do clima da cidade.
A ausência de planejamento das siderurgias se manifestava tanto
externamente, sob o aspecto de seu descompromisso com o espaço
urbano, como internamente, do ponto de vista da produção. Como se
tratava de um segmento industrial voltado para fora, o planejamento
produtivo deveria ser pautado por uma rigorosa observância das
demandas externas, o que nem sempre ocorria. Dessa forma, desde a
década de 60 até os dias atuais, o setor siderúrgico local tem se
caracterizado por ocasionais crises, o que parece ser uma marca do
setor. Devido à forte hegemonia que a siderurgia exerceu em
Divinópolis, suas crises tiveram grandes impactos na economia local
(PEDROSA, 2005, p. 62).

Uma das consequências desse crescimento sem planejamento é a
migração da população rural para a área urbana, em busca de trabalho e
melhoria na condição de vida, como é mostrado por Pedrosa (2005):

Apesar de Divinópolis ser uma cidade de porte médio, sua população
apresentou a mesma tendência do país, quando a partir de 1950,
sofreu uma grande expansão demográfica diante do incremento da
siderurgia que atraiu populações tanto de cidades circunvizinhas
quanto de seu meio rural. Esta atração migratória deveu-se não
somente ao desenvolvimento industrial local, mas também ao
predomínio de atividades agropecuárias na região Centro-Oeste
mineiro, cujo lento crescimento causava a expulsão de sua mão-deobra (PEDROSA, 2005, p. 64).
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Outro problema que a cidade enfrenta é com o lixo a céu aberto e,
segundo o anuário da cidade, com o crescimento desordenado, a quantidade
de lixo acompanha o crescimento da população, mas sem cumprir as
determinações feitas pela justiça de acabar com o chamado “lixão”. Há seis
anos o município assinou o termo de ajustamento de conduta e, , em março de
2013, recebeu a notificação de que teria 60 dias para o cumprimento do que
fora estabelecido naquele documento, e que, passado este tempo, teria de
pagar multa diária de R$ 10 mil13. Atualmente, no local, já funciona o aterro
sanitário.
É importante ressaltar que a história de Divinópolis ainda carece de mais
estudos e de pesquisadores que se debrucem sobre os livros cartoriais que se
encontram nos fóruns de Pitangui e de Mariana e nos acervos do Museu
Histórico e do Arquivo Público Municipal, com histórias de um povo que,
mesmo tendo completado cem anos, muito de sua história, ainda não foi
descoberta.
Que estes estudos possam colaborar para que Divinópolis consiga
enfrentar os problemas que lhe são impostos pelo crescimento acelerado, pelo
aumento populacional, pelas construções sem planejamento nas periferias e
pela competência do poder público em lidar com esses e outros problemas. É o
desafio que se impõe pela modernização da cidade.

2.2 - Educação no município

Segundo Corgozinho (2003), desde 1850, Divinópolis já possuía um
professor público, o Sr. João Vaz de Melo, natural de Congonhas do Campo e
uma pequena escola. No entanto, o aumento das expectativas da comunidade
em relação à educação escolar, só se tornou evidente a partir do século XX,
como parte das transformações pelas quais passou a cidade. Nesse processo
de construção, houve grande evidência da mudança de mentalidade dos
dirigentes, devido ao crescimento da educação escolar e, segundo Corgozinho
(2003), entre os anos de 1914 e 1945, foram criadas 34 escolas de instrução

13

Disponível em: < http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro >. Acesso em: 6 abr.
2013.
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elementar, todas na área rural e subsidiadas, inicialmente pela Câmara
Municipal e, em seguida, pela Prefeitura.
O objetivo da criação de tantas escolas na área rural, apesar de sua
importância, oportunizando a instrução pública da população rural,
provavelmente visava também à formação de eleitores, já que a
legislação brasileira não permitia o voto de analfabeto (CORGOZINHO,
2003, p. 122).

As avaliações mais recentes do Ministério da Educação apontam
crescimento e melhoria do ensino municipal. O município recebeu, em 2011,
nota 6.4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ficando
entre as 64 cidades mais bem classificadas do Brasil. Atualmente, 30% das
escolas que possuem ensino fundamental e são avaliadas pelo IDEB em
Divinópolis, pertencem à rede municipal de ensino.

TABELA 3
Evolução do IDEB de Divinópolis (4ª série/5º ano)
ANO
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021

IDEB
OBSERVADO
5.0
5.3
6.0
6.4
–
–
–
–
–

METAS
PROJETADAS
–
5.1
5.4
5.8
6.0
6.2
6.2
6.5
6.7

Fonte: Disponível em: < ideb.inep.gov.br/resultados/resultado > Acesso em: 4 abr. 2013

A cidade possui, em sua estrutura organizacional de ensino, 64 escolas
da rede municipal, 34 estaduais e 63 da rede privada 14 . Possui também
instituições federais que visam a formar profissionais para suprir a demanda de
mão de obra nos setores que mais empregam na região Centro-Oeste de
Minas Gerais. Dentre essas instituições estão o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), com cursos técnicos integrados ao

14

Fonte: Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis
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ensino médio: Eletromecânica, Informática e Produção de Moda, além do curso
superior de Engenharia Mecatrônica; e a Universidade Federal de São João
Del Rei (UFSJ) – Campus Dona Lindú, localizado em Divinópolis, que oferta
quatro cursos de graduação na área da saúde: Bioquímica, Enfermagem,
Farmácia e Medicina.
A cidade de Divinópolis também abriga um número considerável de
instituições de ensino particular, como o Instituto Superior de Educação de
Divinópolis (ISED) e o Instituto de Ensino Superior e Pesquisa (INESP) –
ambos mantidos pela Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), unidade
associada à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); a Faculdade de
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis (FACED); e a
Faculdade Pitágoras, que se destacam por receber inúmeros estudantes do
município e seu entorno, e oferecer-lhes mais de 50 cursos.
Mesmo com esse demonstrativo de que existem cursos em várias áreas
do conhecimento, para uma população com um número crescente de
estudantes, esse se torna ineficiente, uma vez que muitos alunos, migram para
outras cidades em busca de se qualificarem em suas áreas de interesse, não
oferecidos pela cidade.

2.3 - Histórico da Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis

Percorrendo a trajetória do Programa de Educação da Prefeitura de
Divinópolis, soube-se que este tem seu início durante a administração do Sr.
Jovelino Rabelo, entre os anos de 1947 e 1950, com a coordenação da
professora Nadir Guimarães.
Segundo

os

documentos

analisados,

houve

naquela

época

a

necessidade de uma coordenação, o que supunha a existência dos serviços da
Educação15 nos anos anteriores. O que foi possível ser confirmado, através dos
estudos de Corgozinho (2003, p.119) era sua afirmativa de que em 1850 o
município já possuía um professor público e uma pequena escola.

15

“Serviços de Educação” era o termo usado entre os anos de 1947 e 1950, antes de
Divinópolis ter uma secretaria específica para tratar os temas relativos à educação do
município.
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Segundo a mesma autora, esta é a cronologia de criação das escolas:


Em 1914, com o apoio e incentivo da Câmara Municipal de
Divinópolis foi criado o Colégio Externato Delfim Moreira.



Em 1916, a Câmara Municipal autorizou a doação de terreno ao
Estado para a construção do primeiro grupo escolar.



Em julho de 1917, foi instalada a primeira escola nas oficinas da
ferrovia, com o objetivo de dar instrução escolar, mas também
iniciar o aprendiz no trabalho.



Em 1919, foi fundado o liceu Coronel Otávio Machado e a
Câmara autorizou a criação de uma escola noturna mista na
cidade.



Em 1923 foi criado o Liceu de Divinópolis, de curta duração. Em
1925 o liceu foi entregue à administração do Padre Francisco
Goulart, igualmente com pouca duração. Nessa época a
população também reivindicava uma escola que pudesse dar
continuidade aos estudos e foram tomadas medidas legais para
possibilitar a criação de escolas de instrução primária em várias
comunidades rurais.



Em 1914, através da Lei nº 16 de 13 de janeiro de 1914, foi criada
uma escola noturna que, segundo a autora, parece ter sido a
primeira escola noturna de Divinópolis



No período entre 1915 a 1945, foram criadas mais 28 escolas de
instrução nas comunidades rurais.

A década de 1940 parece ter sido muito próspera no que diz respeito à
educação. Nessa época foi autorizada a instalação da Biblioteca Pública
Municipal pela Lei nº 87 e criada a escola de música pela lei de nº 88, ambas
de 30 de junho de 1947, embora não haja registros de que tenham começado
suas atividades nessa época.
Sabe-se, entretanto, que em 1957, outra lei determinava a abertura da
Biblioteca Pública Municipal e do Museu Histórico, com o objetivo de recolher
elementos que contassem a história do município.
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Ainda como coordenação, a Educação mantém seu lugar na gestão do
então prefeito Dr. Sebastião Gomes Guimarães, no período de 1951 a 1954,
cujos trabalhos foram conduzidos pela Prof.ª Aracy Guimarães do Amaral.
De 1955 a 1958, época do governo municipal do Dr Luís Fernandes de
Souza, o sistema educacional do município passa a ser conduzido pelas
professoras orientadoras do ensino, Prof.ª Nadir Guimarães, Salve Faria da
Silva e Maria Alves Guimarães. A seguir, e dando continuidade aos trabalhos
da educação, assumem o cargo as Orientadoras de Ensino e professoras
Aracy Guimarães do Amaral e Veneza Guimarães de Oliveira.
Segundo consta no documento, nesse período acentuaram-se as
atividades educacionais na zona rural, onde as professoras buscaram parceria
com o Conselho Divinopolitano de Assistência Rural (CODAR), com o objetivo
de propiciar à população rural do município de Divinópolis, sua ascensão
humana e cristã, tendo na presidência o Frei Bernadino Leers 16 . Ao Frei
Bernardino e à Professora Veneza Guimarães de Oliveira foi dado o mérito da
organização do sistema educacional do município, através do CODAR.
E esse sistema de ensino continuou como orientação de ensino por mais
8 anos, compreendendo as administrações de Dr. Fábio Botelho Notini e
Oribes Batista Leite, entre os anos de 1963 e 1966, e a administração do Dr.
Walchir Jésus de Resende Costa de 1967 a 1970. Nessa época foi construído
o Centro Cultural do Povo, na praça Benedito Valadares e sua inauguração
aconteceu em dezembro de 1968.
Em 1971, Dr. Sebastião Gomes Guimarães assume o governo do
município pela terceira vez e, com a coordenação das professoras Ivone
Gomes Guimarães e Iracema Gomes Guimarães, foi criado o Departamento de
Ensino Municipal.
Em 1973, no governo do Sr Antônio Martins Guimarães foi realizada a
reforma administrativa e Educação e Cultura ganham o status de Secretaria,
16

Frei Bernardino Leers, nasceu em Bergen op Zoom, em 1919, na Holanda. Após os estudos
de filosofia e teologia, cursou psicologia na Universidade de Nijmegen e teologia moral em
Roma. Feito o doutorado em teologia, chegou ao Brasil em 1951. Lecionou Teologia Moral no
Instituto de Teologia dos Franciscanos, em Divinópolis (MG), na PUC-Minas, na Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia e no Instituto Santo Tomás de Aquino em Belo Horizonte (MG),
até aposentar-se. Ao lado do magistério, sempre trabalhou na pastoral, principalmente junto à
população rural. Em muitos lugares deu cursos e conferências e publicou vários artigos e livros
sobre
catequese,
pastoral
e
moral.
Disponível
em:
http://www.ofm.org.br/default.asp?pag=p000042.Acesso em 10 de dezembro de 2012
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com a criação e instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(SEMEC), pela Lei Municipal nº 1.133, de 30 de dezembro de 1974, passando
a vigorar a partir de 01 de janeiro de 1975.
Fora convidado para assumir como primeiro secretário, o Senhor
Onésimo Sepúlveda e Silva, que estruturou de forma mais complexa a
secretaria, fazendo com que se operacionalizassem os serviços relacionados à
Educação em três divisões: Administrativa, Educacional e Cultural, o que
possibilitou alavancar seu crescimento e as administrações seguintes deram
continuidade a esse projeto.
Nos anos que compreenderam a administração do Dr. Fábio Botelho
Notini e Sr. Galileu Teixeira Machado foi aprovado o 1º Regimento Interno da
Secretaria de Educação e Cultura de Divinópolis, através da Lei nº 1430 de 04
de outubro de 1978, tendo à frente da secretaria o Dr. Luiz Fernandes de
Souza.
A estrutura e regimentação continuaram da mesma forma, na
administração do Dr. Aristides Salgado dos Santos, entre 1983 e 1988, tendo
como Secretária Municipal a professora Maria Terezinha Costa Rabelo.
A estrutura da secretaria sofre uma mudança na administração do Dr.
Galileu Teixeira Machado que assume, como governante do município, em
1989 e, nomeando a Professora Vera Prado Soares Martins como secretária,
aprovam o novo organograma através da Lei nº 3.207 de 23 de julho de 1992,
revogando a Lei nº 1.430 de 04 de outubro de 1978.
O organograma da SEMEC foi publicado em 1º de agosto de 1992, com
quatros divisões e seus respectivos setores, sendo elas:


Divisão Administrativa, englobando os setores Pessoal, Controle
Orçamentário

e

Financeiro,

Material

e

Patrimônio,

Protocolo,

Comunicação e Arquivo.


Divisão Educacional, com os setores de Educação Formal e Informal,
Assistência ao Educando e à Escola, Informação e Apoio às Atividades
Educacionais, e Dinâmica Escolar.



Divisão de Cultura, subdividida em setores de Biblioteca, Museu,
Música, Centro de Artes, Programas Especiais e Integração e Cultura.
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Divisão de Arquivo Público - com os setores de Processamento Técnico,
Arquivo Permanente e de Informação, que tinham como objetivo
melhorar a assessoria administrativa e atender melhor ao público.

Ainda como secretários destacam-se:


Maria Terezinha Costa Rabelo, mandado de apenas 10 meses, entre
os meses de janeiro a outubro de 1993.



Enia Azevedo de Freitas, mandato de novembro de 1993 a 31 de
dezembro de 1996.



Onésimo Sepúlveda e Silva que retorna como o primeiro secretário
nomeado, e cumpre mandato de janeiro de 1997 a março de 1999.



Edson de Paula Lima assumiu a secretaria no período entre abril de
1999 a dezembro de 2000. Na sequencia, assume a secretaria a
senhora Vera Prado Soares Martins, que tem um dos mais longos
mandatos de janeiro de 2001 a dezembro de 2008, passando pela
administração de dois prefeitos.

Por fim, em janeiro de 2009 assume a secretaria a Srª Eliana Cançado
Ferreira, reconduzida ao cargo em janeiro de 2013 sendo que, em 2014,
assume a secretaria a Profª Rosemary Lasmar da Costa.

2.4 - Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e suas políticas na
atualidade

A Secretaria Municipal de Educação tem como missão:
“Promover e incentivar a Educação para o pleno exercício da cidadania
e da qualificação profissional, tendo como princípios norteadores a
igualdade de acesso e permanência na escola, a liberdade de
aprender e de ensinar, a valorização e capacitação dos educadores, a
gestão democrática do ensino e a garantia de um padrão educacional
17
de excelência” .
17

Missão
da
secretaria:
Site
da
prefeitura.
Disponível
em
http://www.divinopolis.mg.gov.br/portal/paginas/secretarias/secretarias_detalhes.php?sec=6.
Acesso em 10 de de dezembro de 2014.
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A SEMEC projetou como visão de futuro, desde 1997, ano em que
apresentou seu Primeiro Plano Político Pedagógico 18, ser uma instituição com
padrão de excelência no ensino público, exercendo uma gestão eficiente e
eficaz para atender as demandas educacionais.
Nesse mesmo ano, os dados apontavam que a SEMEC dispunha de 35
estabelecimentos escolares (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e
Especial), dos quais 28 (vinte e oito) se localizavam na área urbana e 7 na
zona rural, totalizando 541(quinhentos e quarenta e uma) turmas, com média
de 26 alunos/turma e mais três creches na área urbana.. O que contrapunha
com o total de escolas rurais abertas no início do século na zona rural, pode-se
notar que a maioria delas, teve uma vida útil bem pequena.
O PPP apontava que em 1998 a Rede Municipal de Ensino de
Divinópolis atendia a 13.984 alunos, distribuídos segundo o tipo de ensino
oferecido:
TABELA 4
Relação quantidade de alunos X tipo de ensino ofertado
TIPO DE ENSINO

NÚMERO DE ALUNOS

Educação Infantil (Creche/Pré)

2.198

Ensino Fundamental (Regular/Suplência)

11.036

Ensino Médio

536

Educação Especial

189

Ensino Informal

25

Total

13.984

Fonte: Serviço de Processamento Técnico da SEMEC
Dados da pesquisa

O PPP (Projeto Político Pedagógico) é a vertente que conduzirá a escola
a se lançar no futuro, por isso ele se torna tão importante e segundo Portela
(2009):
O projeto político-pedagógico há de ser percebido como uma
construção coletiva, num exercício socializado, processual,

18

Plano Político Pedagógico, a partir de agora, denominaremos apenas PPP
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participativo, que não se fecha em si mesmo, mas que se abre à
reflexão que incorpora as variáveis externas, os seus componentes
intrínsecos e sua vocação para a retomada de rumos que melhor
respondam aos anseios, demandas e necessidades do ambiente
escolar. De um lado, deve ser a referência para organização do
trabalho da instituição escolar e da própria sala de aula; de outro, deve
representar a opção político-ideológico e didático-pedagógica daqueles
que o executam. (PORTELA, 2009, p.50)

Nesse intuito a SEMEC, ao apresentar seu primeiro PPP, utiliza da
estratégia

de

levantamento

das

necessidades de

aperfeiçoamento e

atualização dos recursos humanos, pelas próprias escolas, dando a elas
condições de exporem propostas de desenvolvimento próprias.
Muitas atividades foram desenvolvidas pelos profissionais da educação
para consolidar o PPP Municipal e dentre elas foram projetados:


I e II Encontros Municipais de Educação.



Oficinas e mostras de trabalhos.



Participação de funcionários da SEMEC e das escolas, em congressos,
seminários e cursos em outros estados e fora do país.



Programa de capacitação de dirigentes.



Programas de capacitação para professores (PROCAP) e para diretores
(PROCAD).



Semana pedagógicas seminários e reuniões da comissão de currículos.

Dentre os projetos e programas da prefeitura e as Políticas Públicas
Municipais, apresentadas no documento podemos destacar:
- Projeto Turmas de Reintegração19.
- Cantinho de leitura e Bibliotecas Escolares.
- Criação do Centro de Referência do professor: Núcleo de
Aperfeiçoamento Pedagógico – NAPE.
- Programa de melhoria contínua20.

19

Projeto “Turmas de Reintegração no Ensino Fundamental” é uma estratégia pedagógica de
aceleração de estudos.
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- Programa do Livro Didático.
- Programa Bolsa Escola.
- Programa Saúde do Escolar.
- Merenda escolar.
- Informática na escola.
O documento acima exposto foi importante na elaboração das diretrizes
que levaram a comunidade escolar a se organizar para o I Congresso
Municipal de Educação de Divinópolis, cujo objetivo foi analisar, avaliar e fazer
proposições ao Projeto Político Pedagógico - Escola Aberta de Divinópolis.
Segundo Ferreira:
O início desse processo contou com uma forte resistência dos
educadores da Rede Municipal de Ensino. Os motivos dessa
resistência podem ser explicados a partir de três diferentes
posicionamentos: aqueles que não tinham clareza quanto à proposta;
aqueles que se posicionavam contra a proposta por defenderem o
regime seriado; aqueles que defendiam a proposta, mas reivindicavam
um processo de discussão com toda a categoria para que então fosse
implantado o projeto EAD (FERREIRA, 2010, p.2).

Assim, em meio a tantas divergências na transformação do sistema de
ensino em Escola Aberta de Divinópolis, os professores se dividiram em vários
grupos, uns contrários, com receio da mudança, outros totalmente contrários e
um grupo que entendeu que era preciso se organizar e entender os prós e
contras dessa mudança. Nesse sentido, solicitaram que fosse criado o 1º
Congresso Municipal de Educação que tinha por finalidade possibilitar aos
Profissionais da Educação e à sociedade local ampla discussão sobre o Projeto
Político Pedagógico “Escola Aberta de Divinópolis”.
O Congresso tinha como objetivo avaliar o projeto, sua implementação e
buscar alternativas para sua consolidação.
O evento foi aberto em 03 de novembro de 1999 com plenária final em
26 de abril do ano seguinte. Nesse I Congresso Municipal de Educação, a

20

A SEMEC elaborou, um diagnóstico de sua rede de ensino, que retratou, entre outros planos,
elevado índice de reprovação, prédios escolares precários, falta de um plano de gestão
escolar, dentre outros.
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Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, apresentou como tema
central a Democratização do Sistema Municipal de Ensino que pressupunha
uma organização que não reafirmasse, mas que propiciasse condições para
esse exercício democrático.
Para consolidar esse exercício democrático, em 2003, a SEMEC 21 ,
juntamente com a SRE22, o Conselho Municipal de Educação e a Comissão de
Educação e Cultura da Câmara Municipal, apresentaram para a população o
Plano Decenal de Educação, que nortearia a educação do município pela
década seguinte.
O Plano foi dividido em níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior. As modalidades de ensino
foram definidas como: Educação de Jovens e Adultos, Educação Tecnológica,
Formação Profissional e Educação Especial, preocupando-se também com a
formação e valorização dos profissionais da educação, bem como a Gestão e
para finalizar o financiamento foi apresentado, de cada item, um diagnóstico, as
diretrizes, objetivos e metas.
Ao apresentar para a comunidade as diretrizes norteadoras da Escola
Aberta, a secretaria propôs mecanismos democráticos e participativos para a
gestão compartilhada das Políticas Educacionais do município. Entre esses
mecanismos destacamos:


Fortalecimento do Conselho Municipal de Educação.



Criação do Conselho Escolar.



Descentralização da Educação.



Fortalecimento da Autonomia Escolar.



Construção Coletiva.
Nesse período a SEMEC concretizou um dos maiores anseios dos

professores, a criação do Centro de Referência dos Profissionais da Educação
(CRPE), que será melhor explicado mais adiante, ainda neste capítulo.
O 1º Congresso Municipal de Educação também possibilitou que a
SEMEC, optasse pela implantação dos Ciclos de Formação no Ensino

21

SEMEC- Secretaria Municipal de Educação e Cultura

22

SRE – Superintendência Regional de Ensino
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Fundamental que, dessa forma, ficou assim organizado: 3 (três) ciclos com 3
anos cada um deles, com base na idade dos alunos:


Primeiro Ciclo – compreende os alunos de 6, 7, 8 e 9 anos de idade.



Segundo Ciclo – alunos de 9, 10, 11 e 12 anos de idade.



Terceiro Ciclo – alunos de 12, 13, 14 e 15 anos de idade.
Nessa organização, o aluno é o eixo central do PPP e o currículo retrata

o cotidiano da escola, possibilitando a flexibilidade de tempos e espaços para o
desenvolvimento das potencialidades dos alunos com a mediação do
professor, sempre respeitando as fases do desenvolvimento do educando.
A proposta incluía o pensar sobre o tempo escolar no princípio da escola
aberta, que se constituía em tempo de vivência dos sujeitos, propiciando uma
formação do educando através de um processo amplo que privilegia
dimensões cognitivas, afetivas, sensoriais, culturais, éticas e estéticas.
Em 2009 e 2010 a então SEMEC, foi desmembrada e a Secretaria da
Cultura, passa a ser uma secretaria específica.

A Educação passa a ser

denominada Secretaria Municipal de Educação – SEMED e nesse ano, voltouse a discutir o PPP com vistas à realização do II Congresso Municipal de
Educação quando então se buscariam definir diretrizes político-pedagógicas
para a educação do município, a partir de debates com os profissionais da
educação.
Ainda em 2009 a SEMED instituiu uma comissão que conduziria os
trabalhos e organizou discussões teóricas com os profissionais da educação, a
partir dos seguintes temas sugeridos pelos próprios educadores:


Tempo Escolar.



Currículo.



Violência na escola.



Gestão Escolar.



Sistema Municipal de Ensino.



Saúde dos Profissionais.
Baseada nesses temas, a comissão organizou um documento que

serviria de embasamento para as discussões nas unidades escolares as quais
deveriam acrescentar rejeitar e/ou modificar as propostas.
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Com relação ao primeiro tema - Tempo Escolar, Dimas (2010), mostra
que a instituição escolar é uma realidade complexa, e que, nessa
complexidade, a organização do tempo escolar é, sem sombra de dúvida, uma
questão relevante. Para ela, repensar o tempo escolar, demanda repensar toda
a organização pedagógica da escola:
A forma como organizamos nossos calendários, como definimos o
tempo do(a) aluno(a) e o tempo do(a) professor(a) revela os
pressupostos políticos e pedagógicos com os quais trabalhamos.
Nesse sentido, faz-se necessário discutir o que compreendemos como
tempo escolar (DIMAS, 2010, p.54).

A discussão sobre o tempo escolar foi então levada a efeito no II
Congresso de Educação de Divinópolis, em 2012, bem como os outros temas
relacionados acima, sendo que já em setembro de 2011 a comissão de
organização e acompanhamento do congresso, juntamente com as gerências
da SEMED, elaboraram os planos de ação em cada nível e modalidade de
ensino da rede municipal. Esse momento foi importante para a educação do
município, pois a partir das deliberações do II Congresso, foram discutidos os
Planos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e pela primeira vez, a
Educação Inclusiva entrou em pauta.
Outro passo importante foi a elaboração da lei que instituiu o Sistema
Municipal de Ensino, em 15 de março de 2012, quando o então Prefeito da
cidade de Divinópolis, Wladimir de Faria Azevedo sancionou a Lei 7.522/2012.
Além das disposições preliminares, trata da Organização do Sistema Municipal
de Ensino, de sua Gestão e Administração, das suas Competências, do
Regime de Colaboração e por fim das Disposições Gerais e Transitórias. Em
12 de março de 2013 foi finalmente publicado no Diário Oficial dos Municípios
Mineiros, o Decreto nº 10.965 que dispunha sobre as Diretrizes Gerais da
Organização e Funcionamento da Educação Básica nas Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino de Divinópolis.
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2.5 - Sistema Estadual de Ensino X Sistema Municipal de Ensino: um novo
tempo, um novo caminho

A criação dos sistemas municipais de ensino tornou-se possível a partir
da nova Constituição de1988 e da Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. A legislação previa, também, como opção do município,
criar seu próprio sistema, compor com o Estado um sistema único ou, ainda,
manter-se integrado ao sistema estadual.
No caso de Divinópolis, essa definição foi feita no ano de 2012, após
mais de três anos de debates entre os diferentes atores envolvidos, inclusive
com participação de palestrantes de reconhecimento nacional, como por
exemplo, o então conselheiro do Conselho Nacional de Educação, o ilustre
professor Carlos Roberto Jamil Cury. Dessa maneira pode-se dizer que a
sociedade local se definiu pela criação do Sistema Municipal de Ensino.
Desde

então

o

sistema

carrega

e

alimenta

esperanças

de

democratização social e de implementação, na prática, de uma gestão
democrática não só dos recursos públicos, mas também das decisões
administrativas que interferem mais diretamente no campo pedagógico.
A instituição do Sistema Municipal de Ensino em Divinópolis colocou o
município em alinhamento com o movimento nacional em busca da
consolidação de novos espaços de exercício da cidadania, que fossem de fato
acessíveis à população, através de participação popular que por sua vez
diminuam a distância entre a lei e o cotidiano do povo.
Nesse sentido, é possível encontrar raízes teóricas, em diversas obras
de intelectuais defensores de uma educação democrática, dando respaldo às
ações desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis,
principalmente através das atividades do Conselho Municipal de Educação.,
Ele pode ser encarado, segundo Teodoro (2001, p. 156) como um lugar central
de afirmação da cidadania, numa sociedade comunicacional, gerida de modo
dialógico, embora lembrando que a escola é um local de luta e de
compromisso, que não se muda por decreto ou discurso teórico.
É evidente que um Sistema de Ensino, que conta com menos de dois
anos de instituição, como é o caso do Sistema Municipal de Educação de
Divinópolis, tem diante de si,

mais desafios e possibilidades do que
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realizações consolidadas. No entanto é importante acompanhar as mudanças
que se colocaram no centro do desenvolvimento escolar e verificar se essas
mudanças apontam para a construção de uma nova forma de gestão
educacional .
Os profissionais da Educação de Divinópolis reivindicavam que essas
mudanças fossem efetivadas para que o município pudesse ter uma identidade
própria. Nas discussões e debates do II Congresso de Educação, esses
profissionais afirmavam que decisões de cunho autoritário sempre foram
tomadas pelo órgão executivo que gerenciava a educação do município, e a
constância destes se dava de tal forma que os sujeitos destas ações já não
percebiam a característica autoritária de seus atos (José Maria, Secretário do
COMED 2013).
No ano de 2013, após processo de discussão no interior do Fórum
Municipal, constituído com a finalidade de democratizar as iniciativas
educacionais em relação à modalidade de Ensino de Jovens e Adultos – EJA,
foi possível elaborar um amplo documento com a finalidade de balizar a
implementação daquela modalidade de ensino. No entanto, logo após a
aprovação do documento pelo Fórum, o órgão executivo do SME se viu no
direito de efetivar várias alterações no documento.
O

Conselho

Municipal

de

Educação,

atento

aos

trâmites

de

implementação, e ciente das dificuldades que o município teria nesse trabalho,
deliberou pela formação de uma comissão de acompanhamento, que convocou
representantes do Fórum e do órgão executivo e mediou um diálogo entre os
dois, culminando com um ajustamento de conduta, contemplando tanto os
anseios do Fórum, quanto as necessidades do órgão executivo.
O SME confere ao COMED por lei, o status de órgão normativo e de
controle social. Sendo assim, foi possível realizar as modificações, antes que o
poder executivo publicasse o documento que, em março de 2013, foi publicado
como novo decreto, salvaguardando as modificações e as diretrizes para sua
implementação.
Sendo assim uma primeira e provisória resposta à pergunta: “Como era
a educação no município antes da instituição do Sistema Municipal de
Educação e como ela se encontra hoje?” pode ser inicialmente delineada,
segundo José Maria, secretário do COMED (2013) como:
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A educação era antes, ainda mais, carente de participação popular, ao
que o Sistema vem abrir possibilidades de criação de alternativas
visando superação deste “vício” de gestão. É importante ressaltar que
o processo desencadeado para revisão de pontos do referido
documento exigiu a transferência de reuniões da Câmara de Gestão e
Planejamento do Conselho para fora da sala de reuniões da Casa dos
Conselhos que passou a não comportar o número de pessoas que se
envolveram. Tudo isso parece demonstrar que a instituição do Sistema
Municipal de Educação tem se revelado como uma decisão acertada
por dar início à sua mais nobre função: democratizar a gestão das
políticas educacionais privilegiando as peculiaridades locais e a
participação da sociedade civil no conjunto de fundamentações em que
deve se sustentar os investimentos, financeiros ou não, relativos à
educação. (José Maria, secretário do COMED)

Entender a atual situação da educação no município de Divinópolis em
comparação com situação anterior à constituição do seu sistema ainda exige
mais de que uma mera mensuração de números objetivos, considerando o
pouco tempo de sua instituição. Uma boa prática reflexiva seria a consideração
da história de desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil e no
mundo para melhor contextualização do movimento no município em face de
um mundo de políticas globalizadas.
Em obra datada da década de 1980, Rodrigues (1985) destacava:
O que ocorreu no Brasil é muito similar àquilo que ocorreu na
Espanha: cresceram as organizações populares, as associações de
bairros, de moradores, de favelados, de consumidores, os clubes de
vizinhos e as associações que congregavam interesses profissionais
de entidades proibidas de terem seus sindicatos, tais como:
associações de funcionários públicos, as associações dos professores
e outras organizações (RODRIGUES, 1985, p.26).

É, pois, na esteira destes movimentos de busca, por parte da sociedade
civil, de ocupação de seu legítimo lugar na gestão pública de toda ordem, que a
educação encontra respaldo para políticas democratizantes, instituídas pelo
governo federal, como a realização do congresso nacional com absoluta
capilaridade a ponto de permitir e criar condições para a participação de toda a
sociedade em seus diferentes níveis de organização.
Neste contexto a criação do Sistema Municipal de Educação de
Divinópolis coloca o município, parafraseando o ex-conselheiro Cury, na
condição de maioridade, assumindo sua autonomia e responsabilidades em
relação às políticas educacionais.
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É lícito então, tecer algo mais sobre a resposta ao nosso problema
central, sobretudo pela forma democrática como se deu a decisão do município
de assumir seu sistema, com ampla consulta aos segmentos interessados e
aprovados em congresso municipal, organizado com excelência democrática.
Assim, a resposta é que a educação no município se encontra, embora não
ainda de forma efetiva, em condições de participação da sociedade civil nas
decisões relativas às políticas educacionais, mas muito mais à frente do que
representava o momento anterior à aprovação da Lei Municipal 7.522/2012 que
instituiu o Sistema Municipal de Educação.
Essa possibilidade de avanços democráticos fundamentais no processo
de construção de uma educação de qualidade encontra seu lócus maior de
efetivação nas atividades do Conselho Municipal de Educação. O que foi
possível perceber que este órgão do SME é que abre as portas para a
sociedade civil se comunicar sem sujeitar-se ao terrível jogo de hierarquias de
poder político, com os responsáveis pela execução das políticas públicas de
educação.
Entretanto, ao analisarmos os dois documentos, lei e decreto, não
encontramos referências sobre a Educação Inclusiva propriamente dita e nem
tampouco sobre a Lei nº 10.639/03.
A SEMED instituiu uma Equipe de Educação Inclusiva, mas o Plano de
Ação apresentado no início de 2013, não faz referência à lei, propondo
somente para abril de 2013 fomentar a discussão dos temas da etnia, gênero,
classes populares e a educação inclusiva no Seminário da Diversidade.
É mister salientar que a Equipe de Educação Inclusiva da SEMED
entende como Educação Inclusiva o atendimento aos alunos com deficiência,
pois o diagnóstico apresentado para o ano de 2012, somente trata dessa
modalidade de inclusão.
A SEMED tem, em seu quadro de matrícula, um expressivo contingente
de alunos e respeitar a diversidade desses alunos deveria ser um dos primeiros
encaminhamentos de suas ações.
Vejamos o quadro de matrículas da secretaria, ano base 2013.
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TABELA 5
Quadro de matrículas da SEMED - 2013
Modalidade
de Ensino
Creche
Pré escola
Total da Educação Infantil
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
Total Anos Iniciais
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
Total Anos Finais
Total Geral Ensino Comum
1º Segmento EJA
2º Segmento EJA
Total Proj.Exp. EJA
Ensino Especial
PRO JOVEM
TOTAL GERAL

Nº de
Turmas

287
57
39
59
49
51
255
40
41
33
27
141
396

Nº de Total por nível
alunos Turmas Aluno
s
1592
3804
287
5.396
5.396
1337
864
1333
255
6.030
1208
1288
6030
1079
1130
141
3.830
878
743
3830
9.860
396
9.860

7
19
26
16
5
730

112
469
581
113
141
16.091

103
184

26
26
16
5
730

581
581
113
141
16.091

Média de
Alunos por
Turma/Nível
15,46
20,67
18,80
23,46
22,15
22,59
24,65
25,25
23,65
26,98
27,56
26,61
27,52
27,16
24,90
16,00
24,68
22,35
7,06
28,20
22,04

Fonte: SEMED- Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis Tabela elaborada pela autora

Este é o retrato, em termos de alunos, da SEMED. Dentro da sua
política e de suas ações foi possível identificar, de forma implícita, uma política
de educação inclusiva no que tange à diversidade. No entanto, nos
documentos apresentados para o ano de 2013 como o “Políticas Públicas e
Diretrizes para a Educação Municipal de Divinópolis” e o Plano de Trabalho a
ser desenvolvido nas escolas, em nenhum momento foi mencionada a Lei nº
10.639/03, que naquele ano completara 10 anos de ser sancionada.Por outro
lado, foram encontrados dois órgãos criados para implementar a Educação
Inclusiva e para melhorar o rendimento dos alunos. Um deles, conforme já
mencionado anteriormente, é o Centro de Referência dos Profissionais da
Educação - CRPE, criado para atender

antigas reivindicações dos
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profissionais da educação, como um espaço de formação dos educadores da
rede municipal de ensino.
Nesse espaço são realizados cursos de formação continuada dos
profissionais da educação das escolas públicas municipais, com o objetivo de
construir uma escola democrática, inclusiva e de qualidade.
A análise dos documentos que se referem ao Centro, apresenta uma
atividade realizada, relativa à temática da educação e diversidade,

o “I

Seminário Educar na Diversidade”, ocorrido no ano de 2010, e realizado
sucessivamente nos anos de 2011 e 2012.

No entanto, os temas

desenvolvidos nesses seminários não confirmam a existência, na secretaria, de
uma política de Educação das Relações Étnico Raciais, mesmo estando
contida nos objetivos dos seminários a valorização das Culturas afro-brasileira
e Africana.

2.6 - Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação de
Divinópolis.

Na sua estrutura municipal de ensino, Divinópolis dispõe de 64
estabelecimentos educacionais, sendo 19 CMEI’s (Centro Municipal de
Educação Infantil), 44 Escolas de Ensino Fundamental e Educação de Jovens
e Adultos e uma Escola de Ensino Especial.
Considerada como um grande polo de desenvolvimento financeiro, a
economia básica de Divinópolis se concentra em confecções industriais e no
ramo da siderurgia. Com relação ao Sistema Educacional, a cidade vem
recebendo prêmios e sido elogiada por desenvolver um ensino voltado à
igualdade de oportunidades para todos.
Nesse contexto, é de suma importância estudar como se deu a
implementação da lei nº 10.639/03 e o IDEB no Sistema de Ensino Municipal
de Divinópolis, para que se tenha a compreensão de como as políticas
adotadas pelo município estão contribuindo para a elevação dos índices de
qualidade da educação; se estão e indo ao encontro das as políticas de
promoção da igualdade racial e alinhadas com a educação inclusiva.
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Sabe-se que vários tem sido os avanços que a população negra vem
obtendo com implementação de políticas de eliminação do preconceito e
discriminação. No entanto, o município enfrenta processo por crime de racismo
escolar; o que pode demonstrar o despreparo dos profissionais para lidarem
com a diversidade no ambiente escolar.
A proposta de estudar o processo de implementação da lei nº 10.639/03
no sistema de ensino municipal de Divinópolis, tem como objetivo compreender
o processo e verificar se a lei, com todas as suas prerrogativas, está sendo
cumprida.
A lei nº 10.639/03 busca garantir a todos os alunos o direito de viver em
um ambiente escolar saudável, sem estar submetido a preconceito e
discriminação. Para isso, é preciso saber em que ponto a escola se encontra
no desejo de construir uma educação que prime pela igualdade em todos os
aspectos. Sem uma educação que realmente garanta os direitos a todos os
cidadãos, haver-se-ia que perguntar: “Como os alunos que compõem a
diversidade brasileira se reconhecerão como parte integrante do processo de
construção da nossa identidade se barreiras lhes são impostas já nos primeiros
anos escolares?”
Alguns programas do governo demonstram preocupação em garantir o
acesso e permanência de todos os alunos na escola. Por isso é importante
estudar até que ponto as secretarias municipais e estaduais estão lidando com
essa nova realidade e conseguindo implementar essa Lei nº 10.639/03, dando
maior visibilidade aos programas até o momento; se apresentam resultados
satisfatórios; e em que aspectos elas precisam avançar. Pode-se verificar
ainda, se a diversidade cultural que compõe o país está sendo respeitada e os
direitos de todos igualmente resguardados, pois, segundo o Ministério da
Educação (MEC):
Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso
respeitar e valorizar a diversidade étnica e cultural que a constitui.
Por sua formação histórica a sociedade brasileira é marcada pela
presença de diferentes etnias, grupos culturais, descendentes de
imigrantes de diversas nacionalidades, religiões e línguas [...]”
(MEC/SEC, 1998, sp ).

Ao analisarmos a citação acima, torna-se fácil entender o porquê de se
pensar em uma educação que respeite resgate e dê visibilidade a todos,
brancos, negros, amarelos e indígenas.
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O Ensino Fundamental é o recorte para este projeto, pois entende-se
que é nesse nível de ensino que se concentra a grande maioria dos alunos da
rede municipal de ensino de Divinópolis.

TABELA 6
Comparativo de atendimento da rede municipal de ensino de Divinópolis / 2012
ANO

NÍVEIS
DE ENSINO

2008

2009

2010

2011

2012

Educação Infantil

3820

4168

4568

4.964

5.683

Ensino Fundamental

11107

11127

10563

10.535

10.258

Ensino Especial

115

122

246

102

243

EJA

989

1048

748

746

489

16.031

16.465

16.125

16.347

16.673

TOTAL
Fonte: IBGE

23

Como se pode verificar na Tabela 6,, é que no Ensino Fundamental
concentra-se a maioria dos alunos. Sobre este nível de ensino é importante
considerar que;
Quando pensamos em quem é a(o) estudante do Ensino
Fundamental, pensamos em crianças e adolescentes de 07 a 14 anos,
estendendo às vezes até aos 17 anos, em função da realidade
educacional do nosso país (MEC/SEPPIR, 2006, p.61).

Ao se propor pesquisar a implementação da lei nº 10.639/03 e o IDEB
no sistema de ensino municipal de Divinópolis, busca-se concomitantemente
contribuir com as pesquisas nessa área, já há muito tempo em discussão na
academia. Dentre as preocupações está o questionamento sobre qual
providência tomar em relação aos professores que se dizem incapazes para
23

Os dados de 2008 a 2011 são referentes ao Censo Escolar.Os dados de 2012 são
provisórios - mês de janeiro.
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trabalhar a temática no âmbito escolar. Ainda no ano de 1999, antes mesmo de
a lei ser sancionada, Kabengele Munanga já alertava para o fato de que:
Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de
cidadãos, de professores e educadores o necessário preparo para lidar
com o desafio que a problemática da convivência com a diversidade e
as manifestações de discriminação dela resultante colocam
quotidianamente na nossa vida profissional (MUNANGA, 2008, p.11).

Nesse sentido, esta pesquisa sobre implementação da lei nº 10.639/03 nas
escolas de Ensino Fundamental do município de Divinópolis poderá também
contribuir para elucidar as questões relativas a essa lacuna referente à
educação étnico-racial, na sua formação pedagógica de seus professores.
Isso é pertinente, na medida em que o MEC vem envidado tantos
esforços, principalmente nos últimos anos, com relação à melhoria da
qualidade na educação brasileira, conforme se verá nos tópicos seguintes.

2.7- O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

O Brasil do século XXI tem dispensado grande esforço para alcançar
índices de excelência dos países desenvolvidos, como Japão, por exemplo ,
na tentativa de melhorar as condições institucionais escolares .
Nesse sentido o governo federal instituiu, a partir de 2005, um indicador de
avaliação de desempenho, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Brasileira (IDEB), cuja meta é alcançar o índice 6, parâmetro de
desempenho equiparado ao daqueles países.

2.7.1 - O IDEB no Brasil

Pensar políticas públicas educacionais é o marco norteador para que
todo o enfrentamento do governo se estabeleça em bases sólidas de
efetivação, e o propósito deste estudo é compreender como os municípios
fazem a gestão pedagógica no contexto das políticas de avaliação de
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desempenho, tendo o IDEB como norteador de qualidade, como mostra
Oliveira (2009):
O município, como ente federativo, tem atualmente a
responsabilidade de ordenar o seu desenvolvimento social e
garantir o bem estar de seus habitantes, executando políticas
públicas que visam à consolidação democrática do Estado.
Dessa forma, os aperfeiçoamentos da máquina administrativa,
a redefinição de obrigações e encargos, bem como o
estabelecimento de políticas públicas específicas passaram a
ser preocupação constante do gestor público municipal
(OLIVEIRA, 2009, p.21) .

Nesse sentido, os governos de estados e municípios têm buscado elevar
seus índices de excelência escolar, representados pela classificação do IDEB.
Esse parâmetro leva em consideração dois fatores: a nota de desempenho nas
disciplinas de Português e Matemática, e o índice de evasão e repetência
escolar.
Apesar de não ser uma política pública, o IDEB tem demonstrado ser,
desde a criação da escola pública no século XVI, uma das últimas tentativas do
governo de estabelecer e promover a educação básica, vista como sendo
grande entrave ao crescimento econômico e social do país. Por isso, ela exige
urgência.

2.7.1.1. O PAC e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)

Durante o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010)
diversos planejamentos foram feitos, sendo o principal o lançamento do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)24, lançado em 28 de janeiro de
2007,para o qual cada ministério foi convocado a apresentar ações que se
enquadrassem nas metas do programa. Assim, o Ministério da Educação
lançou em 24 de abril de 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação

24

O PAC engloba um conjunto de políticas econômicas e dentre suas prioridades cabe
destacar o investimento em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte,
energia e recursos hídricos.
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(PDE)25, através do Decreto nº. 6.094/2007, que veio regulamentar o “Plano de
Metas Compromisso Todos Pela Educação” que estabelece em seus artigos:
Art. 1o O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a
conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da
comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação
básica.
Art. 2o A participação da União no Compromisso será pautada pela
realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo
e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e
respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: [...] XIX divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da
educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB, referido no art. 3º.

A repercussão positiva do plano se deve ao fato de o PDE considerar,
como objetivo principal o empreendimento de ações nacionais, visando a
elevar o nível da qualidade do ensino.

Dessa maneira, o PDE,

consubstanciado no “Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação”,
está ancorado, principalmente, no IDEB, tendo os programas “Provinha Brasil”
e “Piso do Magistério” como coadjuvantes.
O Plano “Compromisso todos pela Educação”, segundo Fernandes
(2007 p.7), estabeleceu 5 metas a serem alcançadas até 2022:


Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola;



Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos;



Todo aluno com aprendizado adequado à sua idade;



Todo aluno com ensino médio concluído ate os 19 anos;



Investimento em educação garantido e bem gerido
Dessa forma, ao aderirem ao Plano, os estados e municípios se

comprometem a cumprir as metas estabelecidas para atingir o IDEB desejado
de 6 pontos.

25

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela
União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a
participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência
técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação
básica. Diário Oficial da União, Brasília.
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2.7.2 - O IDEB na SEMED

Como já foi mostrado anteriormente, Divinópolis tem apresentado um
bom desempenho em sua educação. De acordo com as avaliações do MEC a
cidade se situa entre as 64 com melhores índices. Para perceber a questão,
foram analisados os resultados das avaliações realizadas pelo MEC e que
possibilitaram instituir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB).
Em sua última avaliação, em 2011, o MEC reconheceu, como bem
avançado, o trabalho dos profissionais da Educação de Divinópolis, , pois o
município está entre as 64 cidades mais bem classificadas em âmbito nacional.
O IDEB é um indicador sintético elaborado pelo INEP em 2005, para
monitorar objetivamente o sistema de ensino brasileiro de educação básica.
Considera direta e conjuntamente dois dos fatores que interferem no
desenvolvimento da qualidade da educação: o fluxo escolar e o desempenho
dos alunos. É aplicado nos anos iniciais, do 1º ao 5º do ensino fundamental
(anteriormente ao ciclo de nove anos, abrangia o período da 1ª à 4ª séries) e
anos finais (6º ao 9º anos, que correspondem às antigas 5ª à 8ª séries).
Segundo a descrição do INEP 26 os componentes que fazem parte da
sua fórmula de cálculo são a taxa média de aprovação da etapa/nível, que é
aferida pelo Censo Escolar, e a proficiência média padronizada obtida pelos
alunos, aferida pelo resultado do desempenho destes na Prova Brasil/SAEB,
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
É importante destacar que a meta atingida por Divinópolis em 2009 seria
a projeção para 2011. E que o resultado do IDEB de 2011 veio confirmar que
Divinópolis tem conquistado esse espaço, quando atinge o IDEB projetado para

26

Site INEP 2012 www.inep.gov.br
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2017, antecipando assim cinco anos no crescimento e no desenvolvimento
educacional, como mostra o quadro apresentado a seguir:

TABELA 7
Demonstrativo do IDEB de Divinópolis

4ª série/ 5º
ano

Divinópolis
Minas

8ªsérie/9º
ano

Metas Projetadas

IDEB observado
2005

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2013

5.0

5.3

6.0

6.4

5.1

5.4

5.8

6.0

2015

2017

6.2

6.4

Gerais

Fonte: Site MEC-INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira.

A tabela é um demonstrativo do IDEB de Divinópolis desde sua primeira
edição em 2005. Observa-se que o primeiro IDEB foi de 5.0, para efeito de
comparação e projeção para 2007, seria de 5.1. Naquele ano, alcançou o
índice de 5.3, assim, elevando-se a cada ano, atingindo em 2011, a meta
projetada para ser alcançada em 2017.
Como dito anteriormente, o objetivo do governo com esta avaliação é
fazer com que as cidades atinjam, ou mesmo se aproximem do IDEB dos
países desenvolvidos, que é de 6,0 pontos. Divinópolis atingiu a nota de 6.4 em
2011, colocando-a em excelente nível educacional. Para esse resultado, o
sistema municipal de ensino de Divinópolis contribuiu com um total de 30% das
escolas avaliadas.
Neste contexto cabe indagar se Divinópolis, ao atingir a classificação
nacional observada, também tem a lei nº 10.639/03 com todas as suas
prerrogativas sendo cumprida no nível municipal de ensino. Salvaguardando
que o objetivo do governo, ao avaliar as escolas, não tem nenhuma ligação
com a temática étnico-racial e nem tampouco usa-se este instrumento como
avaliação da implementação da lei nº 10.639/03, que é o objetivo da pesquisa.
Mas torna-se importante saber se no contexto geral o poder público de
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Divinópolis tem-se mostrado preocupado com a questão, e também se tem
instruído e capacitado as escolas para o cumprimento da lei.
Em janeiro de 2013, a lei nº 10.639/03 completou dez anos, e são muitas
as considerações em torno dela, como por exemplo: “as escolas se adequaram
para as mudanças estruturais que se fazem necessárias?”; “os materiais
didáticos e para didáticos produzidos dão conta da extensão da lei?”.
A Lei nº 10.639/03 e suas diretrizes carecem de respostas a
questionamentos, como por exemplo: Como tem sido implementada pelos
sistemas de ensino? Como podemos observar essa implementação, em
ambientes diferenciados, como nas escolas rurais e nas escolas urbanas?
Existe essa diferença? Como a política adotada pelo MEC surtiu efeito nas
escolas do país?
Dessa forma, esta pesquisa procura dar subsídios para identificar se
essas afirmativas, identificadas no cenário nacional, também se aplicam, e
como, à cidade de Divinópolis.
Ao pesquisar os documentos da Secretaria Municipal de Educação de
Divinópolis, foi possível identificar a criação de um núcleo que tem como
responsabilidade inserir o tema das Relações Étnico-raciais nas escolas que
compõem a rede. Diante de tal constatação, indaga-se quais seriam os
parâmetros observados na criação desse núcleo e qual é a sua atuação nas
escolas: estará mesmo funcionando e atendendo a todas as escolas da rede?
Estas são algumas das questões que buscamos analisar, nesta pesquisa e que
serão verificadas através da pesquisa de campo.

2.7.3 - Análise do IDEB

O IDEB tem o objetivo de medir a qualidade de cada escola e de cada
rede de ensino. O indicador é calculado a partir do desempenho do estudante
em avaliações do Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa, o INEP, em
taxas de aprovação anuais, e é realizado a cada dois anos. O método utilizado
é, fundamentalmente, de duas ordens: a) indicadores de fluxo (repetência e
evasão) e b) pontuações em exames padronizados, obtidas por estudantes ao
final de determinada etapa do sistema de ensino. É oportuno destacar que a
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combinação de indicadores de fluxo e de proficiência dos alunos é calculada
em valores de 0 a 10 pontos.
O

desenvolvimento

educacional

combina

tanto

informações

de

desempenho em exames padronizados, como informações sobre fluxo escolar.
Segundo Fernandes (2007),
O que se depreende é que um sistema educacional que reprova
sistematicamente seus estudantes, fazendo que grande parte deles
abandone a escola antes de completar a educação básica, não é
desejável, mesmo que aqueles que concluam essa etapa atinjam
elevadas pontuações nos exames padronizados. Por seu lado, um
sistema em que os alunos concluem o ensino médio no período correto
não é de interesse caso eles aprendam muito pouco. Em suma, um
sistema ideal seria aquele no qual todas as crianças e adolescentes
tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com
repetências, não abandonassem os estudos precocemente e, ao final
de tudo, aprendessem. (FERNANDES, 2007, p.7)

Nessa combinação, o MEC almeja que o Brasil alcance à média 6 em
2021, conforme demonstrado na tabela 8 a seguir.

TABELA 8
IDEB 2005 e 2007 e Projeções para o Brasil

Para o MEC, o resultado será atingido, se cada sistema evoluir,
seguindo pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles que partem
em pior situação, com um objetivo implícito de redução da desigualdade
educacional.

No entanto, houve avanços em todas as regiões brasileiras,
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dentro do critério de metas estabelecidas e metas cumpridas, conforme se verá
na tabela 9 que será apresentada mais adiante.
Ao se falar sobre avaliação escolar para melhoria da qualidade de
ensino, é mister realçar a necessidade de se buscar os parâmetros que se
estabelecem no interior da escola e não somente critérios gerais de avaliação.
Uma escola se diferencia da outra por vários fatores e estes deveriam ser
levados em consideração na busca pela qualidade do ensino. É nesse sentido
que o Plano de Desenvolvimento da Educacão (PDE) é de grande importância,
pois é através dele que a escola sinaliza os caminhos que irá percorrer e
estabelece as metas para alcançar seus objetivos.

2.7.4 - Análises comparativas dos resultados do IDEB Nacional

Os dados publicados pelo INEP, em 2008, referentes às metas para
2007, mostraram resultados positivos, na análise do Ministério da Educação e
de muitos órgãos da mídia.
De acordo com os dados do INEP, estudando os resultados por regiões,
e considerando apenas os índices obtidos nos primeiros anos do ensino
fundamental, destaca-se o Nordeste, que ultrapassou as metas para 2009, com
nota passando de 2,9 em 2005 para 3,5 em 2007, bem acima das expectativas,
de 3,0. As demais regiões também apresentaram crescimento, variável em
cada etapa do ensino. No Sudeste, o Espírito Santo ultrapassou as
expectativas de 2007, com o índice de 4,6 (meta de 2009), e apenas Minas
Gerais não atingiu a meta de 2007 entre 1ª e 4ª série. Na Região Centro-Oeste,
Mato Grosso do Sul superou as metas previstas para 2007 e 2009 e obteve
nota 4,3 (para 2007 era 3,6; para 2009, 4,0). O Paraná, na Região Sul,
manteve-se nas primeiras séries do ensino fundamental, com 5, índice previsto
para o ano de 2009. Na Região Norte, o Amazonas aparece no IDEB com
notas maiores às projetadas para 2009, pois obteve nota 3,6 (em 2007, 3,1; e
em 2009, 3,5).
Verificou-se que os maiores índices de melhoria na qualidade da
educação estão nos estados do Nordeste segundo a avaliação de 2009,
conforme se pode observar na Tabela 9, a seguir:
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TABELA 9
IDEB por Regiões e Unidades Federativas
4ª série / 5º
ano

8ª série / 9º
ano

3ª série
EM

Ideb Observado

Estado

2005

Metas Projetadas

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Acre

3.4

3.8

4.3

4.6

3.5

3.8

4.3

4.5

4.8

5.1

5.4

5.7

Alagoas

2.5

3.3

3.7

3.8

2.6

2.9

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

Amapá

3.2

3.4

3.8

4.1

3.2

3.6

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

5.4

Amazonas

3.1

3.6

3.9

4.3

3.1

3.5

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1

5.4

Bahia

2.7

3.4

3.8

4.2

2.8

3.1

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

Ceará

3.2

3.8

4.4

4.9

3.2

3.6

4.0

4.3

4.5

4.8

5.1

5.4

Distrito Federal 4.8

5.0

5.6

5.7

4.9

5.2

5.6

5.8

6.1

6.3

6.6

6.8

Espírito Santo

4.2

4.6

5.1

5.2

4.3

4.6

5.0

5.3

5.6

5.8

6.1

6.3

Goiás

4.1

4.3

4.9

5.3

4.2

4.5

4.9

5.2

5.4

5.7

6.0

6.2

Maranhão

2.9

3.7

3.9

4.1

2.9

3.3

3.7

4.0

4.2

4.5

4.8

5.2

Mato Grosso

3.6

4.4

4.9

5.1

3.7

4.0

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

5.9

Mato Grosso
3.6
do Sul

4.3

4.6

5.1

3.6

4.0

4.4

4.7

5.0

5.2

5.5

5.8

Minas Gerais

4.7

4.7

5.6

5.9

4.8

5.1

5.5

5.7

6.0

6.2

6.5

6.7

Pará

2.8

3.1

3.6

4.2

2.8

3.1

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

Paraíba

3.0

3.4

3.9

4.3

3.1

3.4

3.8

4
4.4

4.7

5.0

5.3

Paraná

4.6

5.0

5.4

5.6

4.7

5.0

5.4

5.6

5.9

6.2

6.4

6.6

Pernambuco

3.2

3.6

4.1

4.3

3.3

3.6

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

Piauí

2.8

3.5

4.0

4.4

2.9

3.2

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1

Rio de Janeiro

4.3

4.4

4.7

5.1

4.4

4.7

5.1

5.4

5.6

5.9

6.1

6.4

Rio Grande do
2.7
Norte

3.4

3.9

4.1

2.8

3.1

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

Rio Grande do
4.3
Sul

4.6

4.9

5.1

4.3

4.7

5.1

5.3

5.6

5.9

6.1

6.4

Rondônia

3.6

4.0

4.3

4.7

3.7

4.0

4.5

4.7

5.0

5.3

5.6

5.9

Roraima

3.7

4.1

4.3

4.7

3.8

4.1

4.5

4.8

5.1

5.4

5.6

5.9

Santa Catarina 4.4

4.9

5.2

5.8

4.5

4.8

5.2

5.5

5.8

6.0

6.3

6.5

São Paulo

4.7

5.0

5.5

5.6

4.8

5.1

5.5

5.8

6.0

6.3

6.5

6.7

Sergipe

3.0

3.4

3.8

4.1

3.1

3.4

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

Tocantins

3.5

4.1

4.5

4.9

3.6

3.9

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

5.7

.1

S: Média total, englobando as escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental.
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O INEP informa que o Brasil, atingiu as metas estabelecidas em todas
as etapas do ensino básico - anos iniciais e anos finais do ensino fundamental
e ensino médio.
Nos anos iniciais (primeiro ao quinto), o IDEB nacional alcançou 5,0.
Ultrapassou não só a meta para 2011 (4,6), como também a proposta para
2013, que era de 4,9. Nessa etapa do ensino, a oferta é prioritariamente das
redes municipais, que concentram 11,13 milhões de matrículas, quase 80% do
total. Foram avaliados alunos de 5.222 municípios brasileiros e 77,5%
alcançaram a meta que estipulada para Nos anos finais (sexto ao nono) do
ensino fundamental, o IDEB nacional atingiu 4,1 em 2011 e ultrapassou a meta
proposta, de 3,9. Considerada tão somente a rede pública, o índice nacional
chegou a 3,9 e também superou a meta, de 3,7.
De todos os municípios submetidos à avaliação do IDEB para os anos
finais do ensino fundamental (cerca de 4,3 mil), 62,5% atingiram as metas, que
foram superadas também em todas as regiões do país.
Isto demonstra que ações estão sendo tomadas e os resultados já se
fazem sentir.

2.7.5 - Relação do IDEB com as taxas de reprovação

O grande risco que a ênfase excessiva nas avaliações externas pode
provocar é que as unidades escolares se preocupem apenas em elevar os
índices de aprovação dos alunos, para ganho significativo em suas médias, a
compensar o baixo desempenho na Prova Brasil ou SAEB. Isto provocaria
efeito totalmente contrário ao que se espera em relação à melhoria
educacional. Teríamos, infelizmente, escolas com altos índices, e alunos com
péssimo nível de aprendizagem.
Mas, segundo SAVIANI, a implementação do projeto é um significativo
avanço:
Vê-se que o PDE representa um importante passo no
enfrentamento do problema da qualidade da educação básica. Só
o fato de pautar essa questão como meta da política educativa e
construir instrumentos de intervenção já se configura como um
dado positivo que precisa ser reconhecido. Mas, em sua
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configuração atual, ainda não nos dá garantia de êxito. (SAVIANI,
2007, p. 1.243).

A despeito disso, as taxas de reprovação dos alunos no Brasil, já estão
decrescendo continuamente por adoção de algumas políticas como a
progressão continuada no estado de São Paulo, entre outras.

GRÁFICO 8 – Evolução da taxa de não aprovação do Ensino Fundamental no Brasil.
Fonte IBGE (2006)

2.7.6 - Participação efetiva dos municípios brasileiros e os novos
números

Quanto aos municípios, apenas 64 dos mais de cinco mil municípios
brasileiros podem se orgulhar de ter, para turmas de 1° a 4° série, um ensino
público, dito de qualidade, o que significa atingir nota 6 da escala de 0 a 10 do
IDEB.
Análise dos rumos e resultados divulgados em 2012, referentes às
avaliações realizadas em 2011, mostram que é notável o não enquadramento
da maioria dos municípios às metas projetadas e, ao mesmo tempo, supor que
apesar de não ser um indicador amplamente satisfatório para dar conta da
aferição da qualidade da educação, em seus vários contextos, revela que é
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preciso reestruturar a base educacional, planejando-a melhor. Divinópolis,
cidade em que foi feita a observação desta pesquisa foi uma das que alcançou
resultados acima da meta estabelecida pelo IDEB. A que se deve isso?
Talvez a metodologia de ensino diferenciada pode ter feito diferença
para os bons resultados, conforme inforrmou a Superintendente regional de
Ensino, Sra. Vera Prado. A melhor classificação da cidade ficou com a Escola
Estadual São Francisco de Assis (classificando-se na oitava posição mineira),
recebendo nota 6,3, que se enquadra nas melhores escolas do Brasil, já que
atingiu o patamar desejado, considerado de país desenvolvido.
A Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos ficou em segundo lugar,
com 6 pontos e na terceira colocação ficou a Escola Estadual Henrique Galvão,
com a nota 5,9. Já nos anos iniciais, o primeiro lugar foi da Escola Estadual
Padre Matias Lobato, com a nota 7,7, seguida pelas escolas Antônio
Gonçalves de Matos e São Francisco de Assis, cada uma com 7,5 pontos. Na
terceira colocação, figura a Escola Estadual Halim Souki, com 7,4 pontos.
“Todas se saíram muito bem”, declarou a Superintendente Regional de Ensino.
“Desde a primeira prova, em 2007, as escolas têm demonstrado uma melhoria
constante na qualidade”
A presença de Divinópolis no ranking nacional reflete o crescimento da
cidade em diversos setores, com destaque para a educação, . Os resultados
obtidos são demonstrados nas tabelas a seguir (Os resultados em verde
referem-se aos índices das escolas que atingiram a meta).

TABELA 10
Resultado IDEB 2011 Escolas Estaduais – 5º ano e 9º ano
4ª série / 5º ano

Escolas Estaduais

Ideb Observado
2005

2007

2009

Metas Projetadas
2011

2007

Município
DIVINOPOLIS

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2009
5.1

5.4

6.3

6.8

5.2

5.5

5.9

6.1

6.3

6.6

6.8
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7.0

8ª série /
9º ano

Ideb Observado

Metas Projetadas

Estado

2005

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Minas
Gerais

3.6

3.7

4.1

4.4

3.6

3.8

4.0

4.4

4.8

5.1

5.3

5.6

Fonte:

TABELA 11
Resultado IDEB Escolas Municipais 5º ano e 9º ano
4ª série / 5º
ano

8ª série / 9º
ano

Ideb Observado

Município

2005

DIVINOPOLIS 3.8

4ª série / 5º
ano

Metas Projetadas

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

4.7

4.4

5.1

3.8

4.0

4.2

4.6

5.0

5.3

5.5

5.7

8ª série / 9º
ano

Ideb Observado

Município

2005

DIVINOPOLIS 4.8

Metas Projetadas

2007

2009

2011

5.2

5.6

6.0

2007
4.9

2009
5.2

2011
5.6

2013
5.9

2015
6.1

2017
6.4

2019

2021

6.6

6.8

Fonte:

Os resultados acima se referem às nas municipiais foram mais
satisfatórios, tendo alcançado, em 2011, níveis de excelência projetados para
2015.

64

Apesar de haver localmente, municípios que já se encontram com os
níveis desejados, o Brasil, como um todo, figura com a tímida média de 3,9 na
ultima avaliação nacional, mesmo considerando um cenário em que, em todos
os níveis, as metas foram superadas pelos resultados obtidos. Os gráficos
abaixo mostram a evolução do IDEB Nacional:

GRÁFICO 9 - Evolução do IDEB Nacional

De um modo geral, apesar dos inegáveis avanços demonstrados pelos
índices de desenvolvimento, as escolas brasileiras, de um modo geral,
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carecem de melhorias em sua infraestrutura e uma melhor preparação dos
docentes. No caso da cidade observada, da Rede Municipal de Divinópolis, a
Secretaria Municipal de Educação, optou pela criação de dois centros: o Centro
de Referência do Profissional de Educação (CRPE) e o Centro Especializado
de Apoio Escolar (CEAE); com especificidades diferentes, mas que podem
contribuir para a elevação dos índices e da melhoria da qualidade das escolas,
segundo metas da própria secretaria.

2.7.7. Crítica ao IDEB.

Com relação ao IDEB, esta dissertação de mestrado apresenta
algumas críticas, em um levantamento quantitativo, onde se constataram
“falhas” no Sistema de Ensino Municipal de Divinópolis/ MG, com referência ao
seu IDEB (Índice de Desenvolvimento Da Educação Básica) considerado de
países muito desenvolvidos.
Durante dois anos, foi pesquisado o Sistema Municipal de Ensino de
Divinópolis e, neste contexto, foi proposta a temática qualitativa, com
referencial bibliográfico pertinente à Lei nº 10.639/03, e uma quantitativa, em
duas escolas municipais de Divinópolis/MG, com vistas à elucidação também
da Lei nº 10.639/03 que propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da
história e cultura afro-brasileira e africana.
De acordo com a referida lei, os professores deveriam ressaltar em sala
de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade
brasileira, na qual os negros são sujeitos históricos, sendo, portanto, valorizado
o pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, assim
como a cultura (música, culinária, dança) e as religiões de matrizes africanas.
No entanto, o que foi observado, em caráter definitivamente conclusivo,
é que a escola e seus profissionais vivem um grande dilema entre “ter que
fazer” , “o que fazer” e o “como fazer” em relação ao entendimento da lei e à
capacitação para se trabalhar a temática.
A Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis afirma uma
participação efetiva quanto à responsabilidade da Lei nº 10.639/03; mas, de
acordo com a pesquisa, isso não acontece.
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De acordo com as informações colhidas na Secretaria Municipal de
Educação, a capacitação dos professores é atribuição do Centro de Referência
do Profissional de Educação- CRPE, do qual será falado a seguir.
O IDEB é um indicador que combina informações de fluxo e de
desempenho dos alunos, criado para promover um sistema de accountability 27
visando à melhoria da qualidade da educação no país. Ao elaborar metas
detalhadas para cada rede e escola – com as quais governadores e prefeitos
se comprometeram por meio do Programa de Governo “Compromisso Todos
Pela Educação” – ao calcular e divulgar amplamente os resultados do IDEB, o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
possibilitou que os atores educacionais pudessem ser responsabilizados pelos
resultados de sua unidade e que o Ministério da Educação (MEC) identificasse
e premiasse as escolas que atingissem as metas, mas também oferecesse
assistência técnica e financeira para as redes com piores resultados.
A lógica que rege o IDEB, se é que isso possa ser chamado de lógica,
“é a de que uma boa escola é aquela em que o aluno passa de ano, sem
perder tempo com reprovações, e, ao final do processo, efetivamente aprende”.
Será? Acredito que o aluno deixa de aprender muitos conteúdos, porque não
há tempo de focar os projetos pedagógicos da pauta, como os da Lei nº
10.639/03, por exemplo.
O IDEB também se coloca como “condutor de política pública” na área
educacional, ao nortear as principais ações do Ministério da Educação para a
educação básica. O indicador subsidia o monitoramento das metas
estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), ao indicar
as redes e as escolas públicas com resultados mais fracos, subsidia respostas
imediatas do Ministério da Educação, tais como o repasse de transferências
voluntárias e a destinação de apoio técnico de forma prioritária, para que essas
redes e escolas executem ações de melhoria nas condições de ensino
oferecidas aos alunos

27

É a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um cargo público
de prestar contas, segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de ônus, o
que seria a pena para o não cumprimento dessa diretiva (Pinho&Sacramento, 2008 apud
Rocha 2011, p.85)
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. Ao identificar as redes e as escolas com os melhores e maiores
avanços nos resultados, indica que “vale a pena uma análise mais próxima das
práticas dessas redes e escolas, as quais podem servir de inspiração para
novas políticas públicas” (FERNANDES et al., 2007 p.3).Mas, será mesmo que
esta maravilha de primeiro mundo acontece no Brasil?
Estamos presenciando a precariedade das escolas públicas por todo o
País, esse é um fato desolador. Professores inexperientes, escolas sem
estruturas físicas e pedagógicas, violência em sala de aulas, auto índice de
evasão escolar e modelo de inclusão fracassado.
A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) mantém um ranking da educação em 36 países, no qual o Brasil,
atualmente se coloca na penúltima posição, à frente somente do México.
E não é coincidência, mas uma lógica: se o índice básico está ruim, o
médio e o superior consequentemente, também seguirão a mesma linha, ou
seja, péssimos. O Brasil não tem nenhuma universidade entre as 200 melhores
do mundo no ranking internacional Times Higher Education (THE).
Com tudo isso, a conclusão que se pode estimar sobre o IDEB é a de
que ele não é só falho, mas na prática não existe, pois falta a base que ele se
propõe para o seu real funcionamento, ou seja, faltam fiscalizações e metas
para serem alcançadas. A inoperância da Lei nº 10.639/03 é apenas um grão
de areia no contexto, pois o que realmente parece ocorrer é que a Educação
brasileira está à deriva.

2.8 – O Centro de Referência do Profissional de Educação- CRPE

Criado em 1999, o CRPE da Secretaria Municipal de Educação de
Divinópolis, veio ao encontro de um anseio antigo, objeto de discussão e
reivindicação dos educadores da Rede Municipal de Ensino.
O CRPE é um espaço de formação dos educadores da rede municipal
de ensino que se orienta no sentido de apoiar e priorizar a construção de uma
escola pública, democrática, inclusiva e de qualidade; valoriza os profissionais
da educação e visa à aprendizagem do educando, assessorando as unidades
escolares e os educadores na formação continuada.
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Assim, O CRPE é um espaço de formação continuada, com
infraestrutura física básica e autonomia para o exercício de suas atribuições,
organização do seu funcionamento e composição da sua equipe que tem por
finalidade o aperfeiçoamento dos profissionais da educação e a promoção do
debate pedagógico nas unidades escolares, visando à melhoria da qualidade
da escola pública municipal.
Essa melhoria da educação deverá ocorrer a partir da prática
pedagógica experimentada e/ou analisada. O objetivo do CRPE é a formação
continuada dos profissionais da educação das escolas públicas municipais de
Divinópolis, visando a uma escola democrática, inclusiva e de qualidade.
O CRPE poderá atender profissionais de outras redes de ensino de
acordo com suas possibilidades, parcerias e convênios.
De acordo com a sua finalidade, em consonância com as diretrizes da
Secretaria Municipal de Educação e com as demandas das unidades
escolares, os profissionais integrantes do CRPE terão as seguintes atribuições:
I- Elaborar, executar, acompanhar e avaliar o projeto de formação
continuada dos profissionais da Educação Básica do Sistema Municipal
de Ensino de Divinópolis/MG.
II- Propor, desenvolver, executar e tutorar programas e projetos de
formação continuada dos profissionais da Educação Básica do Sistema
Municipal de Ensino de Divinópolis/MG.
III- Planejar, organizar e coordenar seminários, encontros, jornadas de
estudos, congressos, grupos de estudo e ministrar cursos e oficinas
para os profissionais que atuam na Educação Básica do Sistema
Municipal de Ensino de Divinópolis/MG.
IV- Contribuir com a unidade escolar na elaboração e no
desenvolvimento de seu projeto político-pedagógico tendo em vista
ampliar a gestão democrática e participativa.
V- Viabilizar o intercâmbio de experiências pedagógicas entre as
unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis/MG.
VI- Favorecer a produção de materiais didáticos e o desenvolvimento
de metodologias para o dinamismo do processo ensino e
aprendizagem.
VII- Incentivar, apoiar e realizar atividades de pesquisas pedagógicas.
VIII- Propiciar o conhecimento, a divulgação e a ampliação das
experiências culturais na perspectiva da inclusão e da diversidade.
IX- Gerenciar o Núcleo Tecnológico Municipal – NTM e utilizar de
recursos tecnológicos nos processos da formação continuada para
promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação.
X - Articular parcerias com instituições de ensino superior e demais
órgãos públicos e privados, na realização da formação continuada.
(Documentos SEMED, 2013).

As ações de formação continuada do CRPE ocorrem, prioritariamente,
na unidade escolar, ao longo do ano escolar, de acordo com os tempos e
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espaços escolares e as demandas de formação apresentadas pelos
profissionais do Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis/MG e em
consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. São
divulgadas, periodicamente, às unidades escolares, por meio de agenda, o
boletim informativo e de diversas mídias.
A Coordenação do CRPE é exercida por uma equipe multidisciplinar,
com a presença das áreas do conhecimento, composta por profissionais da
Rede Municipal de Ensino, definida por meio de processo seletivo.
Os

componentes

dessa

equipe

são

corresponsáveis

pelo

desenvolvimento dos processos de formação continuada cumprindo as
atribuições dispostas.
Essa equipe é responsável pela formação continuada de professores
que atuam na sala de aula com os alunos, em todos os temas transversais.
Assim, supõe-se que as dificuldades em torno do “o que” e do “como fazer”
deveriam ser discutidas em eventos de formação do CRPE. No entanto, foi
possível notar que as preocupações básicas dos encontros de formação do
CRPE são somente a respeito de alunos com alguma deficiência física.A
necessidade de se trabalhar mais as questões relativas a Lei nº 10.639/03 foi
apontada pelos professores durante as entrevistas realizadas, além de ser
reconhecida como uma necessidade e direito de todos os profissionais da
Educação.
Desde a promulgação da LDBEN Nº 9394/1996 sustenta-se a ideia de
que cada unidade escolar deverá se organizar e desenvolver o seu próprio
Projeto Político Pedagógico, que atenda à comunidade em seu entorno.
Para tanto, diante da complexidade para alcançar esse objetivo, cabe ao poder
público, por meio de ações efetivas, apoiar o profissional da educação e
investir na sua formação pessoal e profissional, constituindo-se o educador.
Segundo o CRPE, em 2012 foram oportunizados mais tempos e
espaços de formação na escola, quando cada educador pode expor os
avanços obtidos e os desafios a serem superados pela equipe.
Para contribuir com esse trabalho, o CRPE, organizou a formação
continuada, de modo a favorecer aos profissionais de cada unidade escolar a
construção ou revisão do seu Projeto Político Pedagógico; reflexão e discussão
sobre a organização escolar, sobre os resultados alcançados; e o exercício da
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diversidade e da inclusão como fatores de desenvolvimento humano e
potencializadores do currículo escolar. (dados da pesquisa. SEMED 2012).
No entanto, na entrevista com as professoras das escolas pesquisadas,
foi perguntado se o CRPE promovia eventos de formação referentes à
educação das relações étnico-raciais na sala de aula as entrevistadas
afirmaram desconhecer tais ações.
Pra mim é novidade eu não tenho conhecimento sobre essa
qualificação, embora eu sei que a Secretaria Municipal de
Educação tem um núcleo que realmente responde sobre a
questão da diversidade (P2, Escola 1, 27/11/2013).
A gente sabe que tem o CRPE que proporciona esses cursos, eu
para te ser sincera, não tenho conhecimento (D1, Escola 2,
25/11/2013).
Não. Sobre esse tema não. Mas eu já participei de um seminário
em Cajuru que era sobre esse tema, era da prefeitura de lá e eu
participei porque eu gosto então eu participei. Não lá (SEMED),
mas em outro lugar. (P3, Escola 2, 25/11/2013)
Eu (não) tenho conhecimento (D1, Escola 1, 29/11/2013).

As entrevistadas acima, demonstraram não conhecer o projeto de
qualificação da Secretaria e, mesmo sabendo da existência do Centro,
afirmaram que este ainda não conseguiu atingir os professores na sua
totalidade e pelo exposto nem em partes.
Um segundo Centro instituído pela secretaria como política de
melhoramento escolar foi o Centro Especializado de Apoio Escolar (CEAE),
que é descrito a seguir.

2.9 – Centro Especializado de Atendimento Estudantil – CEAE
O CEAE – Centro Educacional de Apoio Especializado “Professora
Maria Fernanda Azevedo” foi criado pela SEMED com o compromisso de
garantia do acesso e permanência de todos os alunos na escola, pois a
Secretaria tem como meta a efetivação de uma política de educação inclusiva,
fundamentada na ideia de uma sociedade que reconhece e valoriza a
diversidade. Nessa perspectiva busca, através de suas ações, apoiar a
transformação do sistema educacional em sistema educacional inclusivo
(SEMED, 2007, p.2).
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O Centro foi institucionalizado em 2007 com o objetivo geral de
atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem da rede pública
Municipal, realizando a avaliação diagnóstica desse educando, visando ao
atendimento e intervenções necessárias no processo educacional, assim como
apoio, orientação às famílias, ao educador e às unidades escolares.
Dentre os objetivos específicos, o centro espera diagnosticar a demanda
encaminhada pelas unidades escolares procedendo aos devidos retornos e
encaminhamentos. Também busca prestar atendimento especializado aos
educandos

que

apresentem

dificuldades

de

aprendizagem,

utilizando

estratégias diferenciadas para sua melhora.
O CEAE tem a sua metodologia traçada de acordo com as
especificidades de cada área, ou seja, os três saberes: o escolar , o clínico e o
especializado; e de acordo com as formas específicas de cada aluno e/ou
grupo de alunos se relacionarem com o saber (2007, p. 4).
O Centro funciona com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, no
horário de 7:00 às 21:00 horas, de segunda a sexta feira, com disponibilidade
para atender ao educando (sempre no contra-turno de escolarização), às
famílias,

aos

profissionais

das

unidades

escolares,

aos

outros

órgãos/instituições e realizar reuniões dos profissionais que o compõe para
planejamento de suas ações.
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3 - A LEI Nº 10.639/03, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E OS

ENFRENTAMENTOS DO RACISMO.

Em 2003, foi sancionada a Lei nº 10.639/03, que tornou obrigatório o
ensino da Historia e Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas públicas e
privadas do País.
O pano de fundo desta pesquisa é constituído pela abordagem dos
parâmetros de institucionalização da lei nº 10.639/03 que alterou a lei 9.394 de
1996, lei esta que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
alterando seus artigos 26 A e 79 B. Essa alteração trouxe para a educação
brasileira a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
africana nas escolas de todo país.
Posteriormente, esta lei foi alterada pela Lei nº 11 645/08, agregando
também o estudo da História e Cultura Indígena. Também, no mesmo ano,foi
sancionada a Lei nº 3.627/2008 que determina a criação de cotas, reservando
um número de vagas para negros e índios nas universidades públicas federais
brasileiras. Essas conquistas representam um grande avanço para os Afrodescendentes brasileiros, reconhecendo o negro como um dos construtores da
identidade do País, e reafirma a sua condição de cidadão brasileiro, que
merece acesso a uma educação pública e de qualidade.
A lei nº 10.639/03 determinou a mudança dos seguintes artigos da
LDB:
Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira.
§ 1ª – O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade
nacional,
resgatando
a
contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à
História do Brasil.
§ 2ª – Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como
“Dia Nacional da Consciência Negra”.
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Ao determinar a execução do cumprimento da lei, o governo toca no
cerne do problema que durante muitos séculos foi renegado pela política elitista
e racista da sociedade brasileira. Os movimentos negros brasileiros
constituíram-se como instância de luta e resistência do povo negro e, como tal,
indicaram, em conjunto com entidades relativa á Educação do município, em
2002, a professora doutora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, como sua
representante no Conselho Nacional de Educação (CNE). Ela assumiu a
responsabilidade de relatar e defender as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura

Afro-Brasileira

e

Africana,

sendo

seu

parecer aprovado

por

unanimidade. No entanto, esse processo de mudança e deslocamento de olhar
trazendo à luz anos de segregação de diversos grupos étnicos, ressaltando a
história e a cultura da população negra brasileira, ainda está longe de se tornar
algo tranquilo no contexto pedagógico e acadêmico brasileiro.
“O processo de educar as relações entre pessoas de diferentes grupos
étnicos tem início com mudanças no modo de se dirigirem umas às
outras, a fim de que, desde logo, se rompa com sentimentos de
inferioridade e superioridade, se desconsiderem julgamentos
fundamentados em preconceitos, deixe-se de aceitar posições
hierárquicas forjadas em desigualdades raciais e sociais (SILVA, 2011,
p.12).

Muitos têm sido os esforços para estabelecer e superar os processos de
discriminação e os projetos que fazem com que o Brasil seja ainda fortemente
denominado como uma nação racializada. Assim sendo, Silva (2011) cita
Seyferth (2002) quando este diz que: “Não há espaços para negros, indígenas
e mestiços, classificados ao longo dos séculos”.
Vivemos num país que, por decisão de suas elites, posicionou-se à
sombra do racismo, a fim de que não se discutisse a questão racial no
ambiente de transformação social que é a escola. Mas a movimentação de
grupos inteiramente ligados às mudanças sociais, fez com que o Estado
Brasileiro, pressionado pelo desenvolvimento econômico e social e pela
emergência de novas forças políticas no governo, estabelecesse novos
parâmetros legais que contribuíram para abrir espaço de discussão e de
políticas públicas antirracistas.
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A Lei nº 10.639/03 incitou questionamentos, debates e posições sobre a
temática racial no Brasil. Tanto no campo acadêmico quanto no campo da
implementação das políticas públicas temos tido posições pró e contra esse
marco legal. Isso porque a “branquitude” foi assumida como parâmetro racial
para a população brasileira. Por sua vez, a população negra foi moldada
intelectualmente em se reconhecer inferior aos brancos. A educação era
utilizada para despertar e incentivar o desejo de ser branco. (SILVA, 2011,
p.21).
Não se pode dizer que o Estado sempre ignorou as discriminações
provocadas pelo ocultamento da diversidade da população, nem os
consequentes problemas que acarretam. Ciente disso a Constituição
Nacional de 1934 repudiou a discriminação racial embora tenha
prescrito a eugenia (SILVA, 2011, p.27).

O processo de institucionalização do que determina a Lei está ainda
longe de se tornar real, principalmente no meio acadêmico, uma vez que os
espaços que deveriam fazer valer os ditames da Lei ainda se reservam ao
obscurantismo e não trazem para a prática o que se discute em seminários,
congressos, conferências, dentre outros.
A elaboração do 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 (2006-2008) representou
um momento de grande importância no processo de implementação da Lei,
pois foram ouvidos gestores, docentes, alunos e a sociedade civil em todas as
regiões do Brasil.
O Plano Nacional da ERER traça metas de curto, médio e longo prazo
para que a aplicabilidade da lei seja efetivamente seguida e estabelece
parâmetros claros de cumprimento dessas metas. Mas um dos grandes
entraves é a falta de reconhecimento por parte dos professores de que é lei e é
um direito dos alunos negros (pretos e pardos segundo IBGE) de se
reconhecerem na história.
Dentro de contexto mais amplo, o enfoque específico sobre o
segmento da população enfrenta uma situação no mínimo peculiar:
os(as) próprios(as) formadores(as) de professores(as) revelam total
desconhecimento sobre os processos educativos implementados pela
comunidade negra, bem como sobre as diferentes formas e níveis de
inserção dos negros na educação escolar, ao longo da história da
educação brasileira. (GOMES, 2011, p. 44).
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A lei nº 10.639/03 cita, no cômputo de seus artigos, que a
temática deve ser trabalhada nas disciplinas de Português, Redação, História e
Educação Artística, mas os estudos já revelaram que é preciso abrir o leque do
conhecimento como, por exemplo, a biologia no reconhecimento das doenças
que são comuns aos negros e não comuns aos não negros; na geografia
buscando a localização por onde se espalharam os negros na diáspora
africana; a matemática onde os negros ensinavam a arte de adição, subtração
e muitas outras funções matemáticas através do lúdico com os jogos que hoje
estão sendo disponibilizados pelo governo para que retornem às escolas.
A obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira é
prioritária para as disciplinas de história, literatura e artes, mas permanece
opcional para as demais.
A Educação das Relações Étnico-raciais mostra que o sucesso para o
reconhecimento da cultura e da história dos negros nas instituições depende da
criação de condições físicas e materiais adequadas e, ainda, da qualificação de
professores para o ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira. Porém,
sabe-se que o combate ao racismo não é apenas tarefa escolar e dos
professores em si, já que a discriminação se forma, principalmente fora da
escola.
O exercício da lei exige como condição necessária para o cumprimento
de suas determinações, o conhecimento da temática da qual se trata; e
de professores preparados para ministrá-la, posto que, a não
preparação destes pode resultar numa difusão ainda maior do racismo.
Soma-se a essa exigência do conhecimento acerca da História e
Cultura Afro-brasileira, as condições materiais para a sua implantação.
Sem isso, colocar-se-ia o iminente risco de descumprimento da referida
lei, o que poderia “ser justificado pela maneira como a lei foi ‘imposta’
aos professores sem uma concomitante formação adequada para
lidarem com as temáticas”. (ALMEIDA, 2011, p. 170).

Os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros, movimentos sociais que
estejam próximos da região escolar, podem colaborar com a divulgação, entre
os professores, de alguns materiais didáticos, como bibliografias afrobrasileiras referentes às diásporas da África, essenciais para difundir o
conteúdo propalado pela lei nº 10.639/03, e levá-los a fazer parte do cotidiano
das escolas públicas e privadas. Isto auxilia na percepção dos alunos de que a
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cultura negra não se encontra apenas na capoeira, na feijoada, no samba,
entre outros, mas os faria perceber que, no Brasil, “tudo” é um pouco africano
(ALMEIDA, 2011).
Em 2004, o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer que
instituiu as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais
e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira com o objetivo
de corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão.
Também

em

2004,

a

Secretaria

de

Educação

Continuada,

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC, 2005, p.7) realizou vários Fóruns
Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-Racial, organizados em parcerias
com os Movimentos Sociais Negros, com as Secretarias Estaduais de
Educação e algumas universidades federais. O intuito desses fóruns, que
respondem

diretamente

pelas

ações

do

Programa

Diversidade

na

Universidade, foi discutir a implementação da Lei nº 10.639. .
Em 2010, o MEC, juntamente com a Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) lançou 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.
O plano destaca a importância da lei, mostrando que
A Lei nº 10.639/2003, que estabelece o ensino da História da África e
da Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino, foi uma das
primeiras leis assinadas pelo Presidente Lula. Isto significa o
reconhecimento da importância da questão do combate ao
preconceito, ao racismo e à discriminação na agenda brasileira de
28
redução das desigualdades (Plano Nacional da ERER , 2009, p. 25).

Ele delimitou as ações que deveriam ser desenvolvidas em vários
setores da sociedade, estabelecendo e clareando o trabalho dos gestores e
professores e trazendo à luz o entendimento sobre qual o papel de cada ator
social dentro do ambiente escolar, além das diretrizes curriculares a serem
utilizadas.
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O plano é composto por seis eixos que passam pelo fortalecimento do
Marco Legal da formação de gestores e profissionais da Educação; as políticas
para material didático e para-didático, além da gestão democrática e
mecanismos

de

participação

social,

incluindo

ainda

a

avaliação

e

monitoramento das condições Institucionais. Estabeleceu também as diretrizes
de aplicabilidade da lei nº 10.639/03:
tem como objetivo central colaborar para que todo sistema de ensino e
as instituições educacionais cumpram as determinações legais com
vistas a enfrentar todas as formas de preconceito, racismo e
discriminação para garantir o direito de aprender e a equidade
educacional a fim de promover uma sociedade mais justa e mais
29
solidária” (Plano Nacional da ERER , 2009, p. 23).

3.1 - As relações raciais em uma pesquisa sobre trajetória de professoras

Em 2010, a professora e pesquisadora Patrícia Santana, em sua
pesquisa de mestraddo, teve como objeto a vida de cinco professores de
diversas escolas municipais da região leste de Belo Horizonte em Minas Gerais
estudou o pertencimento étnico racial e o trabalho que os mesmos realizavam
em suas escolas. A pesquisa constatou que os professores que desenvolvem
trabalhos com a cultura africana e afro-brasileira o fazem simplesmente
baseados em suas experiências pessoais, sendo essas experiências, muitas
vezes, de desrespeito, de preconceito e demonstração de racismo e por se
reconhecerem naquelas crianças, como foram no passado.
A vida acadêmica e a trajetória desses professores são de suma
importância para se compreender o processo das relações raciais, sendo esse
estudo muito recente no Brasil, como são recentes também as pesquisas na
área e, em pequeno número ainda, as publicações.
Santana (2010) dialoga com vários autores que, como ela, pesquisaram
trajetórias de professores negros na educação. Para a autora, este é um
campo em que, segundo o movimento negro brasileiro, se concentra em maior
número o racismo, o preconceito, as desigualdades raciais e sociais.
Os estudos de Santana (2010) revelaram também que existia
semelhança na vida de vários pesquisados e que um ponto comum era a falta
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de oportunidade educacional, impossibilitando que mais negros ascendessem
no campo educacional. Talvez resida aí o fato de que o Supremo Tribunal
Federal em

26

de abril de

2012

considerou,

por unanimidade, a

constitucionalidade das cotas raciais nas universidades, abrindo um viés para
que todas as universidades brasileiras aderissem ao programa.
A autora traça um perfil pessoal, profissional e social de seus
entrevistados (quatro professoras e um professor), e seguramente constatou
uma grande coincidência entre eles, pois todos passaram pelas dificuldades na
formação e a falta de campo para atuarem em seus locais de trabalho.
Para Santana (2010) a formação inicial e continuada tem um papel
fundamental na preparação profissional, mas julga necessário compreender
como os professores percebem as relações raciais e de que modo suas
trajetórias pessoais podem estar relacionadas com essas formas de pensar a
educação e a questão racial.
“O que pode levar à existência de professores que realizam projetos
antirracistas nas escolas e outros que não realizam seguramente uma
grande possibilidade é verificarmos qual o seu pertencimento étnico e
na maioria das vezes são pretos e pardos” (SANTANA, 2010, p. 42).

Ao pesquisar as experiências de cada um dos cinco professores, a
autora coloca de frente com sentimentos também experimentados por todos,
negros e negras brasileiros, que trazem nos seus históricos escolares marcas
de preconceito e discriminação.
Ao citar D’a Desky, Santana (2001) afirma que
O tratamento preconceituoso dispensado ao negro, mesmo que
individualmente, atinge diretamente a dignidade do negro, enquanto
indivíduo merecedor de respeito, mas igualmente essa desvalorização
do negro enquanto indivíduo abrange os negros enquanto grupo
(SANTANA, 2001, p.83).

Cada relato dos professores pesquisados por Santana (2010) fez
retomar experiências que se teve no campo educacional, primeiro como alunos
e as dificuldades dos familiares para que os filhos tivessem a oportunidade de
obter “educação” e em seguida como professores e como militantes do
movimento negro, enfrentando o racismo e tomando conhecimento da história
de eugenia, que se passará a tratar no próximo tópico deste trabalho.
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3.2 - Uma breve história da eugenia

Em 1883, Francis Galton criou o termo Eugenia, numa alusão absurda
do sufixo Eu, que significa excelência, perfeição, bondade, com a genética, que
significava: “bem nascido”, puro. Galton definiu eugenia como "o estudo dos
agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as
qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente". O termo
Eugenia culminou na barbárie do Holocausto, em função de uma perseguição
de “raças puras” (FERNANDES, 1978).
A teoria galtoniana buscava se apoiar em estudos estatísticos dos
fenômenos hereditários e sustentava que o tamanho do corpo, cor dos
olhos, força dos músculos, inteligência e até moralidade eram
herdados. Galton procurava encontrar relações mensuráveis entre
características físicas e o caráter e agrupava as pessoas segundo
características gerais, o que permitiria a intervenção na hora do
controle da reprodução, ao suprimir os considerados tipos “ruins” e
aumentar a natalidade daqueles “bem-dotados” (MARQUES, 1994,
p.67).

Martins (2000, p. 243) afirma que Galton utilizou-se dos conhecimentos
de Malthus, Lamarck, Darwin e das ideias circulantes na Inglaterra da época,
para promover o que considerava talento e saúde e suprimir doenças e
estupidez. Na primeira edição do livro Hereditary Genius, Galton se apoia na
teoria da pangênese de Charles Darwin para explicar a transmissão de herança
dos pais para os filhos. A teoria da pangênese afirmava que os tecidos das
diferentes partes do corpo estariam continuamente produzindo e expelindo
gêmulas típicas que se distribuiriam pelo corpo e se concentrariam nos órgãos
sexuais. Essas gêmulas poderiam ser influenciadas pelo ambiente, portanto,
características desenvolvidas pelos pais ao longo de sua vida poderiam ser
transmitidas aos filhos.
De acordo com Mayr (1998, p.56), no que se refere ao programa
eugênico de Galton, as pessoas de todas as faixas do espectro político
endossaram a ideia, concebendo a eugenia como uma forma de conduzir a
humanidade a uma perfeição cada vez maior. Galton enfatizava que as
pessoas de “sangue ruim”, ou seja, geneticamente inferiores, só eram capazes
de piorar as características genéticas de seus descendentes, não importando a
qualidade do cônjuge do ponto de vista genético. Ao chegar a estas
80

conclusões, Galton passou a desejar que o Estado controlasse os casamentos,
permitindo-os somente àquelas pessoas consideradas superiores.
No início do século XX, muitos cientistas defendiam a ideia de estimular
a reprodução entre pessoas com características desejáveis – eugenia positiva
– e desestimular a reprodução entre os doentes e incapacitados – eugenia
negativa. Neste período, os trabalhos de Mendel foram retomados por três
botânicos: Hugo de Vries (Holanda), Carl Correns (Alemanha) e Eric Von
Tschermak Seysenegg (Áustria). (SNUSTAD e SIMMONS, 2001).
Em 1902 o norte-americano Walter Sutton e o alemão Theodor Boveri
deram início à teoria cromossômica da hereditariedade, segundo a qual as
"partículas" da hereditariedade estariam localizadas nos cromossomos
(SNUSTAD e SIMMONS, 2001). A partir de então, aumentou o interesse de se
determinar a natureza dos fatores mendelianos, ou seja, o que de fato
representavam, de que eram constituídos, como agiam e onde se localizavam
(OLIVEIRA, SANTOS e BELTRAMINI, 2004).
O movimento eugênico teve abrangência mundial e grande aceitação
na época, porém, após o holocausto, em meados do século XX, as atrocidades
provocadas devido aos ideais nazistas vieram à tona e a eugenia foi
desacreditada e condenada cientifica e eticamente. No entanto, formas mais
sutis de discursos eugênicos reapareceram na ciência no fim do século XX e
início do século XXI, com os novos avanços da genética e a possibilidade de
intervir no material genético dos seres humanos, retomando a discussão sobre
as consequências éticas dessas novas tecnologias, trazendo em seu bojo uma
preocupação sobre uma nova ascensão de ideias eugênicas (GUERRA, 2006).
Desse modo, visto que as temáticas relacionadas à genética ganharam novos
espaços e passaram a integrar o discurso em diferentes segmentos da
sociedade, torna-se de extrema importância abordá-los nos diferentes níveis de
ensino a fim de que se compreenda e se adquira uma postura crítica a respeito
do

conhecimento científico

vinculado a velhos discursos ideológicos,

discriminatórios e racistas.
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3.3 - O enfrentamento do racismo no período pós-abolição

No período pós-abolição, o negro continuou a ter problemas de inserção
na sociedade brasileira, entre os quais se destaca o silêncio apresentado na
constituição de 1891 sobre a possibilidade dos ex-cativos frequentarem a
escola. A república estabeleceu uma política de manutenção dos privilégios da
elite branca, principalmente das oligarquias, onde o negro só interessava aos
políticos para obtenção de votos, como já foi dito neste contexto, criando um
clima “desfavorável à atividade política no meio negro” (FERNANDES, 1978).

Os negros foram impelidos à própria sorte e, sem o auxilio do Estado,
começaram a se organizar e a buscar, não só denunciar a condição na
qual haviam sido jogados, mas reivindicar seus direitos. Nesse sentido,
destacam-se as irmandades religiosas, entidades que desde o período
colonial desenvolveram ações com o objetivo de criarem condições de
inserção dos negros na sociedade brasileira. Entre as medidas
empreendidas por essas associações de cunho religioso, ligadas ao
catolicismo, estava o processo de alfabetização de seus membros. Em
1915, surgiu a imprensa negra, cujo primeiro jornal, intitulado de “O
Menelek”, começou a circular em São Paulo. Já na década de 1930,
destaca-se também a criação do jornal “A Voz da Raça”, lançado em
1933, que objetivava elevar a autoestima e a união política do negro
(FERNANDES, 1978, p. 176).

Quanto às resistências e as lutas dos afrodescendentes, destaca-se
também o surgimento de várias associações negras - dentre as quais se
menciona a criação da Frente Negra Brasileira (FNB), fundada em 16 de
setembro de 1931, tendo várias ramificações pelo país. A Frente Negra
Brasileira tinha como objetivos a luta “pela liberdade, igualdade e união política
e social da gente negra e a reivindicação de seus direitos, tanto políticos
quanto sociais”, seja pelo combate às manifestações de racismo, e na busca
de valorização de sua cultura, seja pela luta dos direitos entre brancos e
negros, e da reeducação daqueles para a valorização e aceitação dos afrobrasileiros na sociedade. Com “o propósito de fazer do “negro” o “bom
cidadão”, o “honesto homem”, a personalidade respeitável e válida do mundo
burguês jamais deixou de ser perseguida” (FERNANDES, 1978, pg. 184).
Em 1936, segundo Fernandes (1978), os dirigentes da Frente Negra
Brasileira (FNB) optaram por transformá-la em partido político, o que foi aceito,
mesmo com muitas discussões no cenário político e jurídico. Mas no ano
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seguinte, com o Estado Novo, a agremiação foi declarada ilegal e dissolvida,
assim como todos os demais partidos políticos existentes.
Contudo, as manifestações contra o racismo não cessaram e os antigos
membros da FNB continuaram suas lutas na clandestinidade, tendo muitos
sofrido com as repressões do regime ditatorial de Getúlio Vargas.
Durante a ditadura Vargas, foi instalada uma política de branqueamento,
que consistia em:

Na Política do Branqueamento da Era Vargas (1939) ao chegar à
escola as crianças entravam num ‘laboratório’, eram reguladas por uma
bateria de exames psicológicos, físicos, médicos e outros.
Professores, pais e alunos eram ensinados a trabalhar juntos para
realizar o ideal do futuro. Os eugenistas (Francis Galton) acreditavam
que alunos brancos, ricos, eram mais qualificados e isso podia ser
mensurado. Crianças mais pobres ou mais negras eram deficientes
porque os testes indicavam. Os testes escolares que mediam a
aprendizagem demonstravam que havia os alunos pobres e os muito
pobres e que estes eram os que mais repetiam o ano (MORAES, 2010,
p.129).

Os professores ensinavam aos alunos que ser parte da raça branca era
a chave para a cidadania e para o sucesso. Na prática isso significava o
‘embranquecimento’ comportamental: ou seja, descartar as práticas culturais
africanas e indígenas.
Para este contexto, o critério “cor” passou a ser muito útil, pois houve a
necessidade do estabelecimento de barreiras mais precisas que
evitassem a “humanização” dos escravos africanos. A pele branca foi
imbuída de novos significados como um meio de controle. À crença da
superioridade dos brancos foi dado status de ciência, e o domínio
europeu da maior parte do mundo reforçou isso. Inventou-se o conceito
de “brancura” que significava superioridade e privilégio, qualquer cor de
pele que não possuísse a qualidade da brancura seria desvalorizada e
os seus possuidores transformados nos “outros” (MORITZ, 2007, p.33).

Uma das marcas do governo de Vargas foi a tentativa de construção de
uma identidade nacional. Principalmente durante a ditadura (1937-1945), onde
o samba passa a ser difundido como um dos símbolos nacionais. Tal premissa
acabou prejudicando a imagem do negro, pois o mesmo passou a ser visto a
partir de estereótipos, entre outros os da música e da dança.
Em um estudo sobre os livros didáticos, Moraes (2010) percebeu que,
os negros, raramente eram representados e, quando isso ocorria, buscavam
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ratificar os arquétipos do “burro de carga” e do ser que só se preocupava com
seus folguedos. Dessa forma, ocorreu uma mutação nos fundamentos
ideológicos que se propunham a explicar o papel social dos afrodescendentes
e miscigenados. Ganharam força os escritos de Gilberto Freyre, de um modo
especial Casa Grande e Senzala (1966) e Sobrados e Mucambos (1977). O
pensador pernambucano foi um dos responsáveis no processo de construção
do mito da democracia racial, segundo o qual no Brasil não havia racismo, pois
este era um país que apresentava oportunidades iguais para todos (VALENTE,
1987).

O Mito da democracia racial é a ideia de que haveria no Brasil, ao
contrário de outros países como África do Sul e Estados Unidos, uma
convivência pacífica das etnias, e que todos teriam chances iguais
individualmente de sucesso. Sobre essas chances, nega-se toda a
história de escravidão no Brasil. Gilberto Freyre, sociólogo brasileiro
dos anos 1930, foi responsabilizado pela criação deste “mito”, embora
não houvesse dito ou escrito nada diretamente com este nome. Mas foi
através de sua obra que teria surgido esta ideia de que no Brasil não
há racismo, então os que a adotaram seguiram repetindo o mesmo erro
que o autor cometeu no início do século XX (SOARES, 2008, p.47).

3.4 - Raça, etnia e o enfrentamento do racismo

Etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que por sua
vez veio do latim ratio que tem como significado sorte, categoria, espécie
(MUNANGA, 2003).
O conceito de Raça foi usado na história das ciências naturais,
primeiramente na zoologia e na botânica para classificar as espécies
animais e vegetais. Entretanto, no latim medieval, o conceito de raça
passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de
pessoas que possuem algumas características físicas em comum
(SOARES, 2008, p.49).

A ideia de raças para os biólogos moleculares ou geneticistas não
existe, por acreditarem haver apenas uma raça, Homo Sapiens: a raça humana
(o que torna o uso do termo raça um conceito social e político). O racismo,
doutrina que sustenta a superioridade de raças, como define Aurélio (2001, p.
578) “existe na cabeça dos racistas e de suas vitimas” (MUNANGA, 2006, p.
56), configurando assim, a existência de relações sociais racializadas.
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O racismo é construído socialmente e a escola é apenas uma das
muitas instituições formadoras do Ser Social e de seus valores. Por
isso, a obrigatoriedade da inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana nos currículos não é apenas uma disciplina de caráter
formal, mas é antes de tudo uma questão política por visar ao
reconhecimento das contribuições histórico-culturais dos povos negros,
indígenas, asiáticos, entre outras etnias, constitutivas da brasilidade. E
este reconhecimento implica na garantia, ainda que mínima, da justiça
e igualdade de direitos sociais, civis, culturais, políticos e econômicos
(MILITÃO et. al., 2012, p.8).

Jaccoud (2008) enfatiza que o nascimento do racismo no Brasil está
associado à escravidão, mas é após o fim da escravidão que ele se firma como
discurso baseado na tese de inferioridade das pessoas de cor negra. A partir
disto, as teorias racistas e o projeto de branqueamento ficam em vigor até os
anos 30 do século XX, quando foram trocados pela então ideologia da
democracia racial. A partir desse período já era possível perceber o surgimento
dos estereótipos sobre os negros, uma vez que, quanto mais próximo do
europeu fosse a postura do branco, mais o indivíduo seria sinônimo de
positividade.
Michael Foucault (1992, p.74), em “Genealogía del Racismo”, descreve
o racismo como uma ideologia que se solidificou com base na ideia cientifica
da luta entre as raças, justificada pela teoria do evolucionismo e da luta pela
vida. Dessa forma, nasce e se desenvolve um racismo biológico social fundado
na ideia de que há uma raça superior (branco-europeia) detentora de
superioridade física, moral, intelectual e estética, dispondo, portanto, de um
poder sobre verdades e normas, e aquelas raças que constituem um perigo
para o patrimônio biológico. É nesse momento que aparecem os discursos
biológicos racistas sobre a degeneração da humanidade (FOUCAULT, 2002).
Segundo Foucault, uma das condições que permitiram o advento do
racismo pode ser encontrada em um fenômeno fundamental do século
XIX, o biopoder, instrumento de controle político e regulação
econômica que se caracteriza pelo conjunto de práticas e discursos
que instituem a sociedade burguesa e a organizam, onde a espécie
humana passa a ser contabilizada, classificada, objeto de estimativas e
pesquisas quantitativas. Os governos tornam-se crescentemente
preocupados com a “população”, seus fenômenos e variáveis próprias
como: a natalidade, a mortalidade, a esperança de vida e a incidência
de doenças. (FOUCAULT, 2002, p.141).
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No Brasil, o racismo desenvolveu-se de forma muito específica e
particular, porque o racismo brasileiro nunca foi legitimado pelo Estado, mas
sim foi e ainda é um racismo presente nas práticas sociais e nos discursos, ou
seja, um racismo de atitudes, porém não reconhecido pelo sistema jurídico e
ainda negado pelo discurso de harmonia racial e não racialista da nação
brasileira (GUIMARÃES, 1999b).
Dzidzienyo (1971, p.234) argumenta que a elite brasileira conseguiu
criar uma etiqueta das relações raciais no Brasil, cuja principal característica é
a não menção de situações de desigualdades geradas por raça. A própria
utilização de termos como “pessoas de cor”, para Dzidzienyo, é vista como
uma expressão encobridora que indicaria os limites que tal etiqueta impõe às
pessoas que se interessam em questionar as desigualdades sociais existentes
entre os negros e brancos brasileiros. A ideia de democracia racial e o
branqueamento, nesse sentido, também são entendidos como manobras
políticas das elites, tendendo a encobrir ainda mais todo o processo de
reconhecimento da discriminação brasileira.
De acordo com Guimarães (1999b) há cinco pontos fundamentais para
entender quais os mecanismos e instituições sociais que permitem o
funcionamento do racismo de atitudes no Brasil, a saber:
• Primeiro, as explicações para as desigualdades sociais que até então
eram justificadas pela ideia de raças superiores e raças inferiores
foram transformadas e substituídas pela ideia de culturas superiores e
culturas inferiores, permanecendo a hierarquia entre a civilização
branca europeia sobre as civilizações africanas e negras. A ideia de
“cultura” transformou-se, então, em uma noção tão fixa, estanque e
estável quanto a ideia de raça biológica.
• Segundo, a noção de cor e a aparência física, no imaginário da
população brasileira, substituíram oficialmente as raças. Ou seja, a cor
da pele no Brasil é colada e atrelada à ideia de raça produzida pela
ciência moderna. Dentro dessa lógica, quanto mais escura a cor da
pele de um indivíduo, mais perto da ideia de raça negra estereotipada e
estigmatizada pelo racismo moderno ele está localizado, e quanto mais
perto da cor de pele branca mais status ele ganha. (GUIMARÃES

1999b, p.78 )
Sobre o tipo de preconceito racial brasileiro, Oracy Nogueira (1979) faz
uma caracterização, mostrando quem são as vítimas dele, caracterização ainda
válida e atual. Ao realizar uma análise comparativa entre Brasil e EUA, o autor
utiliza as denominações “preconceito de marca” e “preconceito de origem”,
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sendo o fenômeno brasileiro exercido essencialmente sobre a aparência, os
traços físicos do indivíduo, e o fenômeno americano definido sobre a
ancestralidade.
Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude)
desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de
uma população, aos quais se tem como estigmatizados, seja devido à
aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se
lhes atribui ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em
relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas
manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos,
os sotaques, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que
o indivíduo descende de certo grupo étnico, para que sofra as
consequências do preconceito, diz-se que é de origem. (Nogueira,
1979,p.79).

Dessa forma, o racismo brasileiro recaiu sobre todos os indivíduos que
têm em sua aparência traços considerados típicos de origem africana,
combinados com a cor da pele escura. O fato de os estereótipos negativos
estarem diretamente associados à cor e raça negra fez também com que os
brasileiros mestiços e grande parte da população com descendência africana
não se classificassem como negros, gerando um grande número de
denominações para designarem-se as cores dos não brancos, como por
exemplo: moreno, pessoa de cor, marrom, escurinho, etc. Desta maneira, essa
forma de classificação eliminou a identificação dos mestiços com a negritude e
fez com que estes não se classificassem como negros, assim como ajudou que
permanecessem intactas todas as estereotipias e representações negativas
dos negros (SCHUCMAN, 2010, sp)
Para Schucman (2010, sp.) os estudos brasileiros sobre relações raciais
mostram que, mesmo com a diversidade de classificações raciais brasileiras,
as desigualdades sociais entre os cinco grupos de cor oficiais do IBGE (pretos,
brancos, pardos, amarelos e indígenas) podem ser agrupadas em dois únicos
grupos: os brancos e os “não brancos”. Isto significa que, apesar das diferentes
formas cromáticas com as quais os brasileiros se autoidentificam, os acessos
às oportunidades sociais obedecem a uma lógica hierárquica bipolar. Essa tese
refuta os estudos qualitativos realizados por antropólogos indicando uma
gradação que vai do mais escuro ao mais claro nas descrições sociais, sendo
que nessa tese prevaleceria o preconceito de cor, e não a discriminação racial.
Ou seja, os estudos de relações raciais nos mostram que a cor e a ideia de
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raça estão atreladas ao imaginário social brasileiro e, portanto, há uma
discriminação racial atrelada à de cor.
Continuando a apresentar os pontos que, segundo Guimarães ajudam a
entender a discriminação no Brasil, tem-se:
• Terceiro: as relações raciais brasileiras promovem uma desigualdade
informal perante a lei, pois “o mesmo fenômeno de estereotipia
negativa dos traços somáticos negros fundamenta o mecanismo de
“suspeição policial” que torna os negros as vítimas preferenciais do
arbítrio dos policiais e dos guardas de segurança nas ruas, nos
transportes coletivos, em lojas de departamento, bancos e
supermercados” (Guimarães, 1999b).
• Quarto, o racismo brasileiro foi sistematicamente negado pela
alegação de que o preconceito no país era algo ligado à classe, pois o
não racialismo brasileiro tem como suporte a ideia de que negar a
existência das raças significa negar o racismo, de modo que a
discriminação de cor não seja interpretada como discriminação racial,
já que as raças não existem, contrapondo a esta lógica os estudos que
isolaram estatisticamente os fatores ligados à classe (escolaridade,
formação profissional, etc.) e mostraram que há desigualdades sociais
que permanecem e, portanto só podem ser explicadas quando se
introduz o par branco e não branco. Neste caso, não se trata de
recolocar a raça em parâmetros biológicos, mas sim da referência à
mesma como construções sociais que funcionam como mecanismo de
privilégios, demarcação e hierarquização de grupos.

Quanto às desigualdades raciais brasileiras, os estudos de Hasenbalg
(1979) demonstram que as desigualdades sociais dos grupos de não brancos
não podem ser entendidas como uma transposição das injustiças históricas
ligadas ao passado brasileiro escravocrata.
a raça é componente importante nas estruturas sociais, ou seja, a
exploração de classe e a opressão racial se articularam como
mecanismos de exploração do povo negro, e esse processo resultou
nas desigualdades da população negra. Os negros foram, ao longo do
tempo, explorados economicamente e essa exploração foi praticada
por classes ou frações de classes dominantes, brancas (HASENBALG,
1979, p.167).

Para o autor, a abertura da estrutura social em direção à mobilidade está
diretamente ligada à cor da pele, e nesse âmbito a raça constitui um critério
seletivo no acesso à educação e ao trabalho. Ainda sobre mobilidade social e
status, Hasenbalg (1979) demonstra como, através de mecanismos racistas,
negros nascidos na mesma condição social que brancos têm menores
possibilidades de ascensão social, além de sofrerem uma desvantagem
competitiva em todas as fases da sequência de transmissão de status.
88

O quinto ponto descrito por Guimarães (2010) coloca a desigualdade
expressa no empobrecimento da população:
• Quinto, a situação de pobreza e mesmo de indigência em que se
encontra grande parte da população brasileira constitui, em si mesma,
um mecanismo de inferiorização individual e conduz a formas de
dependência e subordinação pessoal que, por si só, seriam suficientes
para explicar certas condutas discriminatórias. Posto que tais condutas
podem ser observadas em relação a não negros, tal fato ajuda ainda
mais a dissimular o racismo, do ponto de vista das ações individuais. O
mesmo argumento pode ser utilizado para explicar o caráter de classe
da inação dos governos e das instituições com respeito às
desigualdades raciais. (Guimarães 1999b).

Schucman (2010, sp) defende que a cor e a raça da população brasileira
vêm adquirindo grande importância nas análises dos conflitos e desigualdades
da sociedade, onde operam claramente práticas de discriminação por cor e
aparência. Neste sentido, pode-se dizer que os não brancos sofrem
discriminação em diversas instâncias da experiência cotidiana, como na
educação, na ocupação e oportunidades de emprego na distribuição de renda,
moradia e na experiência subjetiva.
O contexto multirracial brasileiro propicia, portanto, mediações bastante
diferenciadas para a constituição dos sujeitos, no que diz respeito a aspectos
subjetivos e objetivos entre brancos e negros. A marca dessa diferença e
desigualdade perpassa toda a socialização desses indivíduos: a casa, a escola,
a rua e todos os espaços públicos são marcados pela preterição do branco
sobre o negro (CARONE, 2002).
A raça como categoria social é um importante componente nas
estruturas sociais, pois embora a ideia de raça biológica não faça mais
eco entre os discursos científicos, a raça é uma categoria que
diferencia, hierarquiza e subjuga diferentes grupos que são marcados
fenotipicamente. Em outras palavras, apesar de não existir uma raça
biológica, tanto branca como negros são cotidianamente racializados
em um processo relacional. Desta forma, podemos dizer que negros e
brancos constroem a si mesmos e as suas experiências em um mundo
racializado, tendo como contraponto um ao outro. No entanto, esta
relação não é simétrica, já que o racismo confere aos brancos a ideia
de representantes de uma humanidade desracializada com valores
neutros e transparentes. Assim, o branco aparece no imaginário e,
portanto, nas experiências concretas dos indivíduos de nossa
sociedade, como sujeitos onde cor e raça não fazem parte de suas
individualidades. Já o negro é percebido e significado como portador de
raça – ou seja, é “o outro” racializado, representante de toda uma
coletividade de sujeitos racializados em que tanto “raça” quanto “cor”
fazem parte de suas experiências cotidianas. Neste sentido, o processo
relacional resulta nas desigualdades de bens materiais e simbólicos da
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população negra, em contrapartida a privilégios e preterição da
população branca (CARONE, 2002. p.139).

Com a constatação dessas desigualdades, a sociedade brasileira, e
mais especificamente o Estado brasileiro, enfim começa a responder
timidamente às demandas e reivindicações das lutas políticas do movimento
negro. Como exemplo, pode-se citar a adoção de cotas para negros por
algumas universidades, a institucionalização, por alguns estados, de um dia
para a consciência negra, a criação da secretaria de igualdade racial, bem
como a lei federal nº 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de História da
África e da cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio.
Desta forma, uma das questões que emergem do debate que começa a se
esboçar hoje em torno da adoção de políticas públicas antidiscriminatórias diz
respeito à identidade racial e aos sistemas de classificação racial, praticados
no Brasil. Pois é a classificação racial que define como as pessoas tratam
umas às outras, ou seja, a desigualdade racial e a discriminação dependem,
em última análise, da classificação racial feita por terceiros (SCHUCMAN,
2010, sp)
Segundo Schuman (2010, sp) “definir quem são os negros e o que é ser
negro é o ponto nodal que está no bojo das discussões contemporâneas sobre
negritude

e

políticas

públicas”.

Assim,

as

categorias

sociológicas

e

antropológicas como etnia, raça, cor e classe se entrecruzam para possibilitar
uma compreensão do que é ser negro e, portanto, também quem são os
brancos. Atualmente, “ser negro” possui múltiplas conceituações e modos de
identificação pelos próprios sujeitos negros, que podem reivindicar a identidade
negra tanto pelo viés de uma valorização da afro-descendência, quanto por
uma produção cultural de etnicidade ligada à ideia de diáspora africana, e
também, politicamente, através da luta anti-racista (que necessariamente se
articula através da categoria sociológica raça), entre outros diversos sentidos
produzidos por cada sujeito.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana (MEC, 2006) a discussão racial deve ser incluída no currículo da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino Média e da, Educação de
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Jovens e Adultos e, ainda, no processo de formação continuada de
professores, inclusive de docentes do Ensino Superior. Com isso, a História da
Cultura Afro-brasileira passará a ser ensinada desde o ensino básico até o
superior, o que representa uma evolução na luta dos negros (MILITÃO et. al.,
2012).
Quando se comenta das Relações Étnico-Raciais faz-se importante um
comentário sobre etnia:
o conceito de etnia traz à baila as noções do universo cultural
que cerca o indivíduo, o fazer parte de um grupo étnico não significa
somente, ou necessariamente, ser possuidor de fatores morfológicos
como cor da pele, constituição física, tipo de cabelo, nariz, estatura ou
traço facial. O conceito de etnia, aplicado nesse sentido, avança na
intenção de compreender a dimensão sociocultural e as experiências
semelhantes que ligariam indivíduos, povos e sociedades no mesmo
grupo(SILVA & SOARES 2011. P. 107)

Max Weber, em Economia e Sociedade (1979), consagrou um capítulo
às relações comunitárias étnicas - Discorrendo sobre a raça, o surgimento dos
caracteres raciais, a relação com a comunidade política, nacionalidade e
prestígio cultural; Weber é enfático ao afirmar que o conceito de “étnico" é um
termo

genérico

completamente

inoperante

para

toda

investigação

rigorosamente exata". Em outras palavras, por não conseguir enquadrar o
conceito de comunidades étnicas em um tipo ideal, categoria de análise tão
cara ao seu quadro conceitual, Weber despreza cientificamente o conceito de
etnia, bem como o de nação que, segundo ele é “carregado pela maioria de
nós, de acentos patéticos" (Ibidem, p. 324; traduzido).
O Brasil é o país do continente americano que recebeu o maior
fluxo de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX. Negros e
mestiços descendentes da África representam hoje um número muito
grande da população brasileira, que tiveram uma notável participação
na formação do povo brasileiro, na sua economia, contribuindo de
forma decisiva para modelar a cultura e a identidade brasileira. No
entanto, eles ainda encontram problemas no processo de sua plena
integração social e no exercício de seus direitos de cidadania. Seria
necessária a construção de “uma aliança negro-branco-indígena pela
inclusão racial”, que permitiria a associação entre os movimentos
negros e indígenas na construção e reconstrução de uma história com
eles hermanados visando à superação da brutal e inaceitável
desigualdade étnica hoje existente na sociedade brasileira
(CARVALHO, 2006, p. 212).
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Ainda, continuando com a historicidade da Lei 10.639/2003, observa-se
que foi durante o período varguista que teve início o processo de expansão da
escola pública (GADOTTI, 2001).
Em meio àquele contexto, os negros finalmente puderam frequentá-la
em maior número. Todavia, chegar não é sinônimo de permanecer, muito
menos ir adiante, concluindo os estudos com êxito (FRIGOTTO, 2001).
Com as dificuldades impostas pelo regime de exceção Varguista, os
negros criaram outras formas de se organizar; desse modo, começaram a
ganhar espaços, nas décadas de 1940 e 1950, os clubes sociais negros,
formados em várias regiões brasileiras, conforme já foi mencionado
anteriorente. Esses espaços, além de auxiliar na construção da negritude,
também desempenhavam um importante papel de resistência e de luta pela
valorização do negro e de sua cultura. Paralelamente, foi aprovada, em 13 de
julho de 1951, a lei 1.390/51, mais conhecida como Afonso Arinos, que garantia
direitos iguais para brancos e negros. Um dos campos que previa essa
equidade era o da educação, ao mesmo tempo que a discriminação racial
poderia ser punida com a prisão (ESCOBAR, 2010).
O ano de 1960 vivenciou o momento de folclorização do negro
evidenciando um jogo de identidades da parte daqueles que se reconheciam
como afro-brasileiros engajados em denunciar os problemas que enfrentavam,
e daqueles que se propunham a construir visões românticas do negro no Brasil.
Impulsionados por uma série de estudos, entre os quais,
destacam-se Octávio Ianni, Florestan Fernandes, Fernando Henrique
Cardoso, passou a ser construída uma nova forma de abordar a
temática e os problemas do negro no Brasil. Pela primeira vez, pessoas
que não possuíam um engajamento direto com os movimentos negros,
reconheceram (Alteridade) a exploração e a discriminação que o
negro havia sofrido não só durante a escravidão, mas principalmente
na pós-abolição, sendo relegado a uma condição de pária social
(CASTRO, 1995, p.123).

Neste novo momento, ganhou força a figura de Zumbi enquanto rei de
Palmares, personagem que passou a frequentar os livros didáticos como sendo
o primeiro herói negro da história do Brasil (LOPES, 2008).
No final da década de 1970, foi criado o Movimento Negro Unificado
(MNU) através de um ato de mobilização coletiva, em São Paulo. Esse
movimento social motivou a militância negra a lutar por seus direitos, em várias
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regiões do país. Nesse contexto, o foro privilegiado de debates do MNU, sobre
a discriminação racial, refletiu-se na atitude do Estado em relação ao tema,
culminando com a criação, em 1984, do primeiro órgão público voltado para o
apoio dos movimentos sociais afro-brasileiros: o Conselho de Participação de
desenvolvimento da Comunidade Negra, em São Paulo, no governo de Franco
Montoro.
Em 1988, a Constituição destacou em seu artigo 5°, parágrafo 42°, que
“a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena
de reclusão, nos termos da lei”. Mesmo com as sanções previstas na lei, os
abusos no tocante aos diferentes tipos de discriminação persistem, criando um
contrassenso entre o estabelecido no campo do direito e o vivenciado na
prática, pois mesmo quando os casos chegam à justiça, o que ocorre é, no
máximo, uma indenização por danos morais.
Com relação ao reconhecimento de sua pertença racial, a população
brasileira se autodeclarou, segundo a última PNAD/IBGE, 49,4% da cor ou
raça branca, 7,4% preta, 42,3% parda e 0,8% de outra cor ou raça. Ressaltese que, quando se fala em população negra refere-se à formada pelos que se
reconhecem pretos e pardos, o que representa que a população brasileira se
compõe praticamente por metade de auto-denominados brancos e metade de
não brancos.
Essa multiplicidade de identidades, porém, nem sempre encontra, no
âmbito da educação, sua proporcionalidade garantida em todos os níveis e
modalidades de ensino. O país precisa ainda mobilizar sua imensa capacidade
criativa e sua decidida vontade política para adotar procedimentos que, no
tempo, alcancem a justiça pela qual se luta. A educação, como um direito que
garante acesso a outros direitos, tem um importante papel a cumprir e a
promulgação da Lei nº 10.639/2003, como posteriormente a lei nº 11.645/2008,
apontam nessa direção.
Ser negro no Brasil é uma escolha muitas vezes política. Haja vista que
não se denominam como negras todas as pessoas que tenham
antepassados africanos ou afro-brasileiros. Ser negro no Brasil não é
uma questão de origem como nos Estados Unidos, pois se assim o
fosse, todos os brasileiros seriam considerados negros, visto que este
povo é resultado de uma miscigenação, entre índios, portugueses e
africanos. (NOGUEIRA, 1985, p. 50)
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E, como afirma o autor, “o brasileiro comum ou típico é tão africano
quanto europeu, quer genética quer culturalmente”. (NOGUEIRA, 1985, p.
50)Segundo Quintão (2010, p.121) muitos negros buscam transformar sua
própria realidade, exigindo do Estado Brasileiro a criação de leis e políticas
públicas específicas, que contribuíssem para solucionar os problemas étnicoraciais no País. Neste contexto, o filósofo Gramsci (Antônio Gramsci, 18911937), apesar de nunca ter feito estudos específicos sobre racismo, raça,
etnias, ou sobre quaisquer categorias de trabalhadores de forma corporativista,
se mostra muito apreciável.
Os conceitos gramscianos permitem compreender que, especialmente
os problemas sociais e políticos da sociedade capitalista atual estão
diretamente relacionados às ideologias que sustentam esta sociedade e são
exatamente as ideologias burguesas que impedem as classes subalternas de
desenvolverem uma consciência crítica acerca de si mesma, do que são no
mundo, de seu papel na construção dessa sociedade e dos problemas pelos
quais são afetados.
Para o filósofo italiano, o processo educacional dos trabalhadores, o
trabalho educativo-cultural de elevação da consciência política das massas, é
absolutamente importante para o desenvolvimento e a sedimentação da sua
consciência de classe. Gramsci mostra que os indivíduos iniciam sua formação
política quando, ao lutarem contra as condições de alienação em que estão
inseridos, passam a se reconhecer como sujeitos pertencentes a uma das duas
forças hegemônicas o que, segundo ele, permite definir que os cidadãos são
formados politicamente quando se reconhecem pertencentes a um grupo, ou
seja, quando têm consciência do pertencimento de uma classe e quando
assumem os problemas dessa classe.
Perante esse pensamento, pode-se, portanto, compreender que o
conceito de reforma intelectual e moral, juntamente com o conceito de
formação política, em sua estratégia de construção do socialismo no
capitalismo avançado, é condição necessária para o proletariado conquistar a
hegemonia. Todavia, este processo estratégico requer um lento e gradual
processo. Esta revolução não é espontânea, mas deve ser gerada dentro do
capitalismo avançado, visando à transformação da sociedade, num processo
histórico determinado. É dentro desta perspectiva gramsciana que se vislumbra
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a elevação cultural das massas, a partir de uma formação política dos
trabalhadores, e pode ser vista na inserção da Lei nº 10.639/2003, desde que
aplicada com seriedade, uma perspectiva de contribuição para a formação
política dos estudantes brasileiros. Todavia, poder-se-ia perguntar: em que
medida esta lei pode contribuir com a formação política, de classe, dos
estudantes brasileiros?
Observe-se:
a escola é uma instituição que pode colaborar significativamente com
uma formação humana integral, e com um processo de construção e
desconstrução de ideologias. Assim, numa perspectiva marxista, esta
instituição pode desenvolver uma formação que privilegie uma ou outra
classe. Nesse sentido, ela é um espaço onde se pode desenvolver uma
formação integral e uma formação política classista, isto é, em favor de
toda a classe trabalhadora, por isso a inserção desta lei 13639/2003 e
a efetivação de suas determinações nas escolas podem contribuir com
uma formação político-cultural não apenas dos negros e índios, mas de
todos os afrodescendentes brasileiros, isto é, de toda a sociedade. São
nesses termos que acredita-se que a referida lei pode colaborar com
um lento e gradual processo de formação política dos estudantes
brasileiros ( LIVRO NEAB, VOL 2, p.15)

Tendo em vista o poder que a escola tem na construção e
desconstrução de ideologias é que se acredita que nela se possa trabalhar,
não apenas as questões étnico-raciais e de combate ao racismo e
discriminação, mas, sobretudo, evidenciar que estes mesmos problemas são
político-sociais e, com isso, estar-se contribuindo com um processo de
formação político/classista dos estudantes. Se assim for analisado, pode-se
perceber que a Lei nº 10.639/2003, ao ser aplicada com as demais disciplinas
formadoras: filosofia, sociologia, historia, artes, geografia, biologia, matemática,
literatura, etc., estará contribuindo, em alguma medida, com o processo de
transformação da visão de mundo dos estudantes. E este é o primeiro passo
para sua formação como sujeitos conscientes, politizados (LIVRO NEAB, VOL
2, p.15).
Não se tem aqui a pretensão de acreditar que a simples inserção da Lei
10.639/2003 nos currículos das instituições de ensino brasileiras erradique os
problemas concernentes às relações interraciais, pois essa é apenas uma
conquista entre as muitas que a sociedade brasileira tem de enfrentar para
minimizar os problemas raciais e de classe no Brasil. Com essa conquista,
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iniciam-se outras frentes de lutas que deverão ser enfrentadas coletivamente.
Ações sociais como as desenvolvidas pelo Movimento Negro, que vêm
“recontando a história do negro na África e no Brasil, desde a formação de
grupos organizados há séculos, reivindicando educação para os negros, por
meio de manifestos, teatro, música e ação sistemática junto aos órgãos de
ensino” (SILVA, 2008, p. 29) são imprescindíveis porque auxiliam no processo
de formação política dos estudantes e porque podem melhorar as condições de
vida e trabalho dos negros e seus descendentes, podendo fazê-los avançar
nas conquistas políticas, econômicas, educacionais, culturais e, especialmente,
jurídicas.

3.5 - O reconhecimento da alteridade como uma atitude antirracista

De tudo o que foi aqui exposto, e bastante compreendido, sobre a Lei nº
10639/2003, ainda é necessário restabelecer o elo de importância e ligação
com o semelhante. Nesse sentido, é importante discutir o conceito de
alteridade – do latim alter, que significa outro - que, segundo Abbagnano
(2003, p.33-34), significa:

Ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro. A alteridade é um
conceito mais restrito do que diversidade e mais extenso do que
diferença [...]. Aristóteles considerou que a distinção de um gênero em
várias espécies e a diferença dessas espécies na unidade de um
gênero implica uma alteridade, inerente ao próprio gênero: isto é uma
alteridade, que diferencia o gênero e o torna intrinsecamente diverso.
(2003, p. 34-35).

A alteridade se conecta aos relacionamentos, tanto entre indivíduos,
como entre grupos culturais, religiosos, científicos, étnicos, etc. Sendo sua
necessidade sentida cotidianamente nas relações sócio-culturais devido as
fortes tensões entre os grupos étnicos, sexuais e assim por diante.
Carlos Skliar e Silvia Dushatzky (2001) apontam três formas de como a
diversidade foi anunciada, mais ou menos explicitamente, configurando aquilo
que poderia ser chamado de “versões discursivas” sobre a alteridade. A
primeira designa o outro como fonte de todo mal, sendo o portador das falhas
sociais; assim, a alteridade só serve para reforçar ainda mais a própria
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identidade, ou seja, o louco confirma sua razão; o deficiente, a própria
normalidade. A diferença aparece como um fator negativo. A segunda versão
apresenta os outros como sujeitos plenos de uma marca cultural e que, assim,
se constituem diferentemente de acordo com sua cultura e indiferentes às
relações de hierarquia e poder. A terceira versão coloca o outro como alguém
a tolerar. Essa tolerância aparece no discurso pós-moderno ao admitir a
diferença; no entanto, também assume um caráter de indiferença, eximindo a
pessoa de tomar qualquer decisão ou de responsabilidade com ela.
Desse modo, o tema alteridade é influenciado e influencia toda a
sociedade, sendo importante uma abordagem mais detalhada sobre este, na
educação.
No campo educacional, mais especificamente a escola, é o lugar para o
qual convergem as tensões expostas pela sociedade, apresentando em sua
estrutura uma pluralidade que é sentida de modo amplificado, no contato
permanente e diário entre alunos e funcionários. Nesse sentido, na escola, as
diferenças apresentam maior sensibilidade.

Recentemente, passou a fazer parte do cenário contemporâneo o tema
“inclusão social”, com o intuito de acolher a todos em suas
singularidades, sejam psicológicas, sejam sociais, linguísticas,
históricas, políticas e raciais, de tal modo que pensar em inclusão
social remete necessariamente ao seu contrário: exclusão social.
Trazer para o ambiente escolar o debate sobre exclusão/inclusão de
portadores dos diversos tipos de necessidades especiais, a situação
das crianças e adolescentes em conflito com a lei, a exclusão das
mulheres, a exclusão de natureza socioeconômica, a discriminação
que homossexuais, indígenas, negros e moradores de rua sofrem, é
um passo importante para a conquista da justiça social (REVISTA
ESPAÇO PEDAGÓGICO, v. 16, 2009, p.62).

De acordo com Stainback (2002), atualmente, com o movimento em prol
de oportunidades educacionais mais inclusivas para as crianças, as diferenças
estão sendo reconhecidas como parte inerente a todos. As experiências
educacionais inclusivas estão, cada vez mais, indicando que os alunos não
precisam ter, todos eles, as mesmas necessidades de aprendizagem.

a inclusão não é uma medida passageira; ao contrário, é um desafio
que se põe para a sociedade atual, cada vez mais abrangendo
conceitos de respeito mútuo, compreensão, valorização do outro, pôr-
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se no lugar do outro, enfim, conceitos fundamentais para sobreviver na
dinâmica social em que o sujeito se encontra (CURY, 2005, p.73).

Dessa forma, o aprofundamento da noção de alteridade surge para os
educadores e, de acordo com Fleuri (2003) torna-se necessária e inevitável
para o apaziguamento e, principalmente, para o convívio com a diferença.
“Trata-se do desafio de se respeitar as diferenças e de integrá-las em uma
unidade que não as anule, mas que ative o potencial criativo e vital da conexão
entre diferentes agentes e entre seus respectivos contextos” (FLEURI, 2003, p.
497).
De acordo com Cury (2005),
para avançar no conceito de inclusão social, presume-se a
generalização e universalização do conceito de direitos humanos, cujo
lastro transcenda o liame tradicional e histórico entre cidadania e
nação, constituindo o mais amplo horizonte de convivência entre as
diferentes pessoas do mundo, ou seja, que os direitos humanos se
estendam a todas as pessoas, indiferentemente de classe, raça ou
gênero, e não somente a classe hegemônica; que sejam um recurso de
todos, não um privilégio de poucos (CURY, 2005, p.81).

Nesses contextos, o currículo e a programação didática, mais do que um
caráter lógico, terão uma função ecológica, ou seja, sua tarefa não será
meramente a de configurar um referencial teórico para o repasse hierárquico e
progressivo de informação, mas prever e preparar recursos capazes de ativar a
elaboração e circulação de informações entre sujeitos, de modo que se autoorganizem em relação de reciprocidade entre si e com o próprio ambiente
(FLEURI, 2006, p.32).
O Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de
desenvolvimento excludente, pois se destinava à elite. Dessa forma, impediu
que milhões de brasileiros tivessem acesso ou permanecessem na escola,
principalmente a população negra e parda. Como afirma Carvalho (2004, p.15),
uma das características dessa ordem dominante branca no Brasil é que força a
população negra a entrar no proclamado discurso social, que não altera em
nada a intensidade do racismo, mas submete os negros a uma atitude
paralisante, em termos de resguardar uma alteridade individual e coletiva.
Carvalho (2004, p.126) afirma ainda que, se o negro é forçado a aceitar
paralisado

esse

discurso

hegemônico,

o

branco

também

sofre

as
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consequências negativas de sustentar essa ambivalência, pois os brancos não
conseguem incluir o negro e, dessa forma, sentem-se rejeitados, criando uma
“mentalidade de sítio”. Essa mentalidade de sítio no Brasil tem sido menos
explícita que em outros países, como a África do Sul e Estados Unidos, porém
não menos intensa e violenta. Desse modo, a hegemonia branca justifica sua
posição em relação aos negros como um fator social, desvinculado de qualquer
violência racial; por consequência, destrói cada vez mais a população negra.
No campo educacional isso não é diferente, pois se vê o racismo
brasileiro, na maioria das vezes negado e ocultado, instituído no interior da
escola, sob forma de sutis omissões, distanciamento afetivo e suposição de
fracasso. Assim, a educação se constitui como mais uma forma de controle
ideológico presente na hegemonia branca.
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4 - O QUE OS SUJEITOS DISSERAM SOBRE A LEI Nº 10.639/03
EM DIVINÓPOLIS
Com vistas a analisar o objeto desta investigação, qual seja, a
implementação da Lei nº 10.639/03 nas escolas municipais de Divinópolis,
foram escolhidas as duas primeiras unidades de ensino melhor colocadas no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ano de 2011,
considerando uma unidade da zona urbana e uma unidade sediada na zona
rural do município.

Na área urbana, a escola com melhor IDEB será aqui

denominada apenas por Escola 1 e, nessa escola, foi ouvida a diretora que
será

chamada

de

D1

e

duas

professoras

que,

sucessivamente,

denominaremos de P1 e P2. Na unidade da zona rural, a escola com melhor
IDEB será aqui denominada por Escola 2 e também nela foram ouvidas a
diretora e duas professoras, as quais serão referidas como D2 para a diretora e
P3 e P4 para as professoras. Ao escolher uma escola na área rural e outra na
área urbana, pretendeu-se observar se o trabalho desenvolvido se diferenciava
pela localização geográfica, tanto com relação à postura docente quanto ao
alunado.
Com as entrevistas, buscou-se avaliar o conhecimento, a formação dos
profissionais da educação com relação à Lei nº10.639/03 e, ainda, identificar a
política de formação sobre a temática étnico-racial desenvolvida pelo Centro de
Referência do Profissional da Educação (CRPE), da Secretária Municipal de
Educação(SEMED).

4.1 - Perfil das professoras

4.1.1 - Escola 1- a escola urbana

Na Escola 1 a diretora (D1) é formada em magistério, graduada em
psicologia e pós graduada em Metodologia do Processo Ensino Aprendizagem.
Em sua formação, fez também o Curso de biologia e se especializou em
educação inclusiva, especificamente em libras (Língua Brasileira de Sinais).
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Tem 43 anos e começou a lecionar aos 17 anos, mesmo antes de se formar, já
atuando em uma escola de Belo Horizonte, paga pela caixa escolar. Seguiu a
carreira do magistério por influência da mãe, funcionária da mesma escola
onde ela estudava. Sinalizou o desejo de cursar o científico, mas a mãe a
matriculou mesmo assim no magistério. Segundo D1, ficou contrariada
somente nos primeiros quinze dias, porque antes de um mês, já estava
apaixonada pelo curso. Quanto ao pertencimento étnico-racial, a professora
se auto declarou branca.
A professora P1 é pós-graduada em orientação, supervisão e inspeção
e, atualmente, é professora de Língua Portuguesa. Leciona há 25 anos e, como
está próximo de completar 50 anos, está só aguardando o tempo para se
aposentar. Sua opção pelo magistério foi somente pelo fato de ter dois cursos
para escolher, ou fazia científico ou magistério; essa opção foi confirmada mais
tarde, segundo ela, pelo gosto em trabalhar com crianças. Hoje tem plena
convicção de que escolheu a profissão certa. Ao definir sua cor, mesmo tendo,
segundo ela, certa confusão nessa identificação, se autodeclarou branca.
Quanto a P2, a professora fez, primeiramente, licenciatura em matemática,
assim que terminou o magistério e, por ser concursada e já estar trabalhando
com Ensino Fundamental nas séries iniciais, fez a opção por cursar também o
Normal Superior. Ela tem 38 anos. Começou a lecionar em 1994, dois anos
depois de formar-se em magistério, ou seja, segundo ela, está há 18 anos na
área da educação. A professora relata, ainda, que sua opção pelo magistério
teve a influência de sua mãe que também era professora. Descreve-a como
tendo o perfil de professora pesquisadora, que lecionou sempre História e
Geografia, e atribuiu isso à forma como ela se organizava para elaborar as
aulas - foi o que despertou nela o fascínio pela área, fazendo com que optasse
pelo magistério; e se mantém nesse campo, por opção. Ao o ser indagada
quanto ao seu pertencimento étnico-racial a professora se autodeclarou preta,
seguindo os critérios do IBGE.
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4.1.2 - Escola 2 - a escola rural

A diretora da Escola 2, identificada como D2, é formada em magistério,
graduada em matemática e tem pós-graduação em educação infantil. Ela tem
35 anos de idade e leciona há 11 anos. O magistério foi sua segunda
formação, uma vez que já havia concluído o científico. A opção pelo segundo
curso foi para ocupar o tempo vazio, uma vez que não havia conseguido
passar no vestibular. A diretora conta que tão teve influência familiar nessa
escolha e, ao terminar o curso, gostou e decidiu seguir carreira como
professora. A professora se autodeclarou branca.
A professora P3 declarou possuir o terceiro grau, tendo se formado no
magistério superior, na época considerado um curso experimental, o Curso
Normal Superior, hoje, denominado Pedagogia. Ela tem 52 anos, já é
aposentada no Estado com 32 anos de magistério, sendo que desses há 10
anos está a serviço da Prefeitura Municipal de Divinópolis. A professora afirma
ainda que a sua escolha pelo magistério foi feita por falta de opção, por ser
esse o único curso oferecido na sua cidade do interior de Minas Gerais, Carmo
do Cajuru e, também, por falta de condições financeiras para se deslocar para
outros centros em busca de novos cursos. Após ter começado a trabalhar, ela
se apaixonou pela profissão e acredita ter dado sorte em ter escolhido o
magistério. A professora P3 se autodeclarou de cor branca.
A entrevistada, P4, afirma ter o curso de Pós-Graduação em Letras. ela
tem 47 anos e desses, 27 anos têm sido dedicados ao magistério. Não
declarou ter recebido influência da família e, sim, ter optado pelo magistério por
condições financeiras, já que esse curso na época era um curso mais fácil de
fazer. Esclarece ainda que, a princípio, foi a facilidade do curso, mas depois foi
criando gosto e hoje acha que estava no rumo certo, melhor dizendo, no
caminho certo. A professora se autodeclarou branca.
Na primeira parte da entrevista, foi solicitado às diretoras e professoras
que falassem de si mesmas, de suas carreiras, identificando os cursos de
formação e as trajetórias profissionais. Foi possível constatar que todas fizeram
magistério de nível médio, fato que nos possibilita inferir que nas escolas do
interior do Estado, cerca de 20 a 30 anos atrás, os jovens não tinham outra
opção a não ser cursar os dois únicos caminhos possíveis: o magistério ou o
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científico. Tradicionalmente, o científico era visto como opção para os rapazes
e o magistério para as moças. Podemos supor que talvez seja esse o motivo
que as levou para esse caminho e que motivou a mãe de D1 a, mesmo contra
a vontade da filha, te-la matriculada no Curso de Magistério.
No início de todas as entrevistas, os sujeitos pesquisados foram
indagados sobre como se auto declaravam diante dos padrões de cor e raça do
IBGE. Entre as seis entrevistadas, apenas uma se autodeclarou de cor/raça
preta conforme critérios do IBGE, as demais se declararam brancas.
Como já foi dito antes, a constituição da identidade racial no Brasil é
complexa e tem recebido recentemente um olhar mais atento pelos
pesquisadores e estudiosos da temática.
Os estudos das categorias de classificação por cor ou raça se
intensificaram substancialmente no final dos anos 1990 e,
principalmente, nos anos 2000, após a realização da III Conferência
Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerância Correlata, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001,
quando foi adotada a “Declaração e o Programa de Ação de Durban”.
Estudos específicos do IBGE, iniciados em 1976 com a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, tiveram continuidade com
as perguntas acrescentadas à Pesquisa Mensal de Emprego - PME,
em julho de 1998, e foram significativamente ampliados com a
realização da Pesquisa das Características Étnico-raciais da População
- PCERP, em 2008, e a publicação do volume contendo as tabelas de
resultados, em 2011. No âmbito do Instituto, a presente publicação
significa mais um passo no sentido de saldar a dívida histórica que
ainda se tem em relação ao estudo desta temática no País (IBGE, sp,
2014).

O questionamento a respeito do pertencimento étnico-racial do sujeito
leva a respostas que, em um primeiro momento, se apresentam contraditórias.
Trata-se da forma como o sujeito se vê, e a relação com o modo que é visto
pelo outro. No caso da identidade negra, um dos entraves em sua constituição
é justamente a representação social negativa da população negra. Isto é, o
afro-descendente recebe uma carga pejorativa considerada pela sociedade
mais abrangente, como sinônimo de ser feio, pobre e, até agora, refletindo em
larga medida, a política eugenista, do início do século XX no Brasil, que
contribuiu muito para isso:
Segundo Silva (1995)
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A consciência da própria identidade e da alteridade dos sujeitos é
adquirida em contatos que confirmam estas diferenciações. De acordo
com esta perspectiva da construção da identidade, cada indivíduo, ao
interagir, reflete -se no outro. (SILVA,1995, p.35)

Tal complexidade na constituição da identidade pode ser constatada por
meio dos depoimentos das entrevistadas quando, de um total de seis
respondentes, somente P2 se autodeclarou negra: “Eu me autodeclaro negra,
até dentro dos critérios do IBGE, preta”.
Entretanto

podemos

identificar

a

dificuldade

de

definição

de

pertencimento étnico-racial por meio do depoimento de P1, quando afirma:
“eu tenho maior dificuldade em me identificar nessa questão. Só que
eu aprendi que eu sou branca e, então, todas as vezes, eu fico em
dúvida, eu marco que sou branca, mas não tenho a certeza disso; entendeu? Eu tenho minha avó, minha bisavó que eram negras, então
eu acho que me encaixaria em parda... Não sei. Então, todas as vezes
eu tenho essa dúvida, mas ai eu coloco branca (P1, Escola 1,
27/11/2014).

Apesar de afirmar que tem em sua família a presença de negros, P1 se
autodeclarou branca pois, “aprendeu que é branca”. Isto reflete a formação de
sujeitos provenientes de famílias interraciais, que buscam promover a
dimensão do “ser branco” na família em detrimento da porção negra. E,
enquanto pesquisadora observa-se que a entrevistada P1 apresenta traços
claros de mestiçagem. Para Oliveira (1999 p.139), Costa (2013, p.83) ,
Guimarães (2012, p.29) e Munanga (2003 p 6), é necessário uma distinção
clara dos equívocos e contradições que se fazem com relação a auto-definição
da cor no Brasil, sendo que Oliveira (1995) sugere:
[....]que as várias facetas deste problema devam ser disseminadas
para possibilitar a apropriação de tais conhecimentos de parte da
população, ou seja, a mestiçagem na história, na literatura, na música,
na sociologia, nas estatísticas sobre a população brasileira em relação
ao psiquismo, os problemas originários da falta de identificação, enfim
todos os conhecimentos que contribuam para compreender esta
significativa parcela da população brasileira (OLIVEIRA,1995, p.139).

Observa-se na citação acima que, mesmo antes da promulgação da Lei
de nº 10.639/03, já se refletia a preocupação em tornarem-se acessíveis
diversas fontes de conhecimento a respeito da população negra, como
literatura, música e outros, como forma de trazer à luz os problemas dessa
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população. Com relação à importância da informação constatamos a fala da
P1:

Eu acho que é questão de informação mesmo, igual no meu caso, eu
não tenho a devida informação do que seria negro ou seria branco,
entendeu? É igual você está falando, se tivesse esse exame de
sangue nós saberíamos então eu acho que a questão é de má
informação mesmo. (Fala de P1 27/11/2013)

A professora P1 deixa claro que, para ela a questão de mestiçagem não
é questão fenotípica e, sim, uma questão consanguínea. Entretanto, P2
demonstrou maior conhecimento sobre a questão da negritude no Brasil e
afirmou sua descendência negra, se autodeclarando preta segundo critérios do
IBGE. Nenhuma outra entrevistada sequer questionou se tinha ou não
ascendência negra em sua linhagem, sendo diretas em suas respostas,
somente com a auto-definição Branca.
É emblemática a postura de P1 com relação à confusão de seu
pertencimento racial, que termina por se considerar branca e que reflete o
processo de embranquecimento da população: a falta de reconhecimento de
sua negritude, ao passo que P2 tem em sua trajetória pessoal a formação de
reconhecimento e valorização do ser negra. Isto é algo que vai muito além do
que poderia nos informar um “exame de sangue” conforme sugerido por P1,
pois só assim poderia definir o pertencimento racial, uma vez que , conforme já
visto anteriormente, isto é algo que ultrapassa a dimensão biológica e alcança
níveis de cultura de valores, compromisso ético e político.
A falta de informação de que fala P1, vai de encontro ao que todas as
entrevistadas informaram, que não haviam tido, em suas formações iniciais,
disciplinas com o tema das Relações étnico raciais. Isto vem constatar a lacuna
existente nas licenciaturas e cursos de formação de professores.
Com relação à formação do professor universitário, Oliveira (1995)
afirma que:

[...] os estudos da questão racial, quando são oferecidos, não têm
caráter obrigatório e, sendo a maioria considerada branca, julga que o
assunto não é de seu interesse, sem considerar que a eliminação das
injustiças sociais é tarefa pertinente a todo ser humano a despeito de
sua diversidade física.(OLIVEIRA, 1995 p. 141).
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4.2 - Quanto ao conhecimento sobre a Lei nº 10.639/03

A sanção da Lei nº 10.639/03, que tornou obrigatório o Ensino da
História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas despertou grande
interesse da comunidade científica em entender como se está processando a
sua implementação nas escolas.

Documentos como o Plano Nacional da

ERER e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
buscam viabilizar essa implementação

e suprir a lacuna na formação de

professores sobre a temática da diversidade étnico-racial.
O Plano Nacional da ERER é composto por seis eixos norteadores e o
Eixo 2 trata especificamente da Formação Inicial e Continuada para os
profissionais que, como as professoras entrevistadas, questionam a falta de
conhecimento na temática das Relações Étnico raciais. Assim, determina o
Eixo 2:

Criar Programas de Formação Continuada Presencial e à distância de
Profissionais da Educação, com base nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o
Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, com as
seguintes características:
I - A estrutura curricular dos referidos programas de formação
deverá ter como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações etnicorraciais e História da África e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, conforme o Parecer CNE/CP nº 03/2004;
II – Os cursos deverão ser desenvolvidos na graduação e
também dentro das modalidades de extensão, aperfeiçoamento e
especialização, em instituições legalmente reconhecidas e que possam
emitir certificações.
III - Os cursos de formação de professores devem ter
conteúdos voltados para contemplar a necessidade de reestruturação
curricular e incorporação da temática nos Projetos PolíticoPedagógicos das escolas, assim como preparação e análise de
material didático a ser utilizado contemplando questões nacionais e
regionais. (Plano Nacional da ERER/MEC, 2009, p.26).

No intuito de compreender em que ponto está o entendimento das
entrevistadas com relação à lei, foi-lhes perguntado

sobre o posicionamento

em relação a seus conhecimentos sobre a lei e suas prerrogativas.
D1 afirma não ter conhecimento sobre a lei e suas prerrogativas. Diz
que, a SEMED oferece material, mas ela mesmo não sabe sobre a Lei nº
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10.639/03, só sabe que isso é trabalhado no dia da Consciência negra e que
durante ano todo se trabalham os valores.
P1 mostra-se distante: “- Lei? Eu não a tenho”. “Para falar a verdade, eu
não conheço a lei, e não tenho”.
P2, por ser uma professora negra e aparentar um engajamento na
questão racial, tem acesso a essa documentação e tem conhecimento da Lei
nº 10 639/03, mas observa que o sistema municipal de Divinópolis, do qual faz
parte, embora apresente alguns avanços nesse debate, ainda trabalha de
forma tímida. Ela crê que é extremamente importante a formação dos
professores para que eles possam desenvolver um bom trabalho dentro de sala
de aula, mas enfatiza que não pode pensar somente em formação de
professores - a formação em si não garante que essa implementação seja
cumprida nas escolas. A entrevistada considera importante que o professor
possa também fazer um trabalho de formação humana, mesmo porque isso vai
ser determinante e um fator de peso no sentido de trazer para a sala de aula o
estudo da África.

“Nas nossas reuniões pedagógicas, nos planejamentos, nós
recebemos informações, debatemos, e conversamos sobre a
importância desse trabalho dentro da sala de aula, mas como a escola
é pertencente ao sistema municipal de ensino de Divinópolis, nós
sabemos que isso depende de uma série de orientações; então, da
mesma forma, eu ainda [...]percebo a Secretaria tímida na
implementação dessa Lei e acredito que a nossa escola possa avançar
no sentido de trabalhar de forma mais enfática, que é a proposta da lei”
(Fala de P2 - Escola 1 - 27/11/2014).

Apesar de ser uma diretora de escola, D2 disse não ter conhecimento da
Lei. Já P3 afirmou ter o conhecimento da Lei, embora trabalhasse pouco com
ela. Questionada se tinha conhecimento sobre a Lei, P4 respondeu que sim.
No entanto, seu depoimento pareceu uma fala direta, mas sem consistência e
seu sim mais se pareceu com um não, o que pode levar a crer que talvez sinta
vergonha de confirmar seu não conhecimento.
Todos nós estamos imbuídos do desejo de eliminar o racismo na escola
brasileira, mas ainda enfrentamos o distanciamento e o silenciamento que é
notório desde a constituição de 1891, e que também foi citado por Florestan
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Fernandes (1978, p.76) esse silenciamento fazia parte da invisibilidade que o
branco demandava sobre o negro como se este não existisse.
Na fala das professoras, houve esse silenciamento com relação aos direitos
que os alunos negros têm de conhecer sua história. E o que se pode inferir é
que os professores tem uma visão tão somente do currículo que lhes é
determinado e, ao indagar das entrevistadas sobre o apoio pedagógico que
têm recebido da SEMED, bem como do material para o conhecimento da Lei,
pode-se verificar que as respostas corroboram com o silenciamento percebido
e a falta de compromisso dos órgãos gestores, com relação ao aparelhamento
das escolas como livros e materiais didáticos e paradidáticos para o
enfrentamento da questão.

4.3 - Política de material didático e paradidático para o aparelhamento das
escolas

Perguntadas sobre a disponibilização de materiais pedagógicos pela
SEMED, D1 diz que a Secretaria oferece material, mas ela mesma não sabe
sobre a Lei 10.639/03, só sabe que “isso é trabalhado no dia da Consciência
negra e o ano todo trabalha-se os valores”.
Já a resposta de P1 foi de desconhecimento sobre a existência deste
material. Para ela, pode até ser que o material exista. Mas na disciplina
específica dela, o Português, esse material nunca foi usado.
P2 conta que: “hoje nós temos o programa nacional de alfabetização na
idade certa e esse programa, do Ministério da Educação, que visa formar
professores do primeiro, segundo e terceiro anos tem o trabalho de trazer para
as escolas livros de literatura cujo tema está focado um pouco na Lei nº
10.639. Então, afirma:
Hoje nós podemos falar que, em relação ao acervo, ao material
didático, a escola tem e sabe dessas questões, mas eu penso que
ainda é necessário tornar esse material mais acessível, né? Eu acho
que é a questão do acesso mesmo, a legislação que orienta como que
é esse trabalho está nas mãos dos professores, e eu ainda sinto falta
disso (Fala de P2 – Escola 1)
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Quanto à escola 2, D2 afirma não ter conhecimento do material. Já P3
acredita que exista, em parte, o material – o que parece similar à fala de P4:
“Em parte, as escolas têm muita dificuldade quanto ao material; às
vezes, o professor sai para fazer curso, mas na medida do possível a
gente está sempre em dia com essas questões”. (Fala de P3 –
entrevista em 25/11/13)

Quanto a P4, quando perguntada se a SEMED oferece material didático
para o enfrentamento das questões étnico-raciais, a entrevistada, mais uma
vez, responde, secamente: “Não”.

4.4 - Formação Docente e o Núcleo Centro de Referência do
Profissional da Educação (CRPE)

O Plano Nacional da ERER prevê a capacitação dos docentes na sua
formação inicial ou na formação continuada. No depoimento das entrevistadas,
aparece o interesse na formação continuada, com a participação em cursos e
treinamentos oferecidos, seja pela Secretária Municipal de Educação, ou pelo
governo federal:
Sempre que tem esses cursos, é mandado para as escolas o
cronograma e, na medida do possível, os professores vão fazendo [...],
seja a respeito desse tema (temas transversais) ou de outros,. Na
medida do possível a gente sai para fazer curso (P3, Escola 2,
25/11/2013).
Eu tenho conhecimento do assunto porque eu já busquei, já procurei
para poder trabalhar, devido às implicações do racismo, dessas
questões que surgem na sala, mas por decisão própria, então não que
tenha vindo da secretaria ou da escola para trabalhar isso (P1, Escola
1, 27/11/2013).
Em relação a tudo que acontece no entorno da sala de aula, é sempre
importante a gente se capacitar, a gente se formar, e essa formação
ela nunca acaba; sempre vai ter coisas a serem aprendidas. Então eu
acho extremamente importante para que a gente faça um trabalho
pertinente, para que a gente faça um trabalho que possa fazer
realmente desse ser humano que está em contato com a gente na
educação hoje, um ser humano que tem um olhar diferente, que tem
um olhar de aceitação a essa diversidade, a formação continuada
sempre (P2, Escola 1, 27/11/2013).

Percebe-se na fala das professoras P3, P1 e P2 a necessidade em se
capacitar para que fazer um trabalho pertinente à temática da Lei nº 10.639/03,
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mas que, além da necessidade de se graduar, de forma geral, os profissionais
entrevistados demonstraram que sentem necessidade de formação específica
sobre as relações étnico-raciais.
O que podemos destacar da fala de P3 é a dimensão do tempo. A
professora mostra que a prioridade dentro da escola é cumprir com o conteúdo
lecionado e com as mais diversas atividades que envolvem o fazer docente.
Trata-se do desafio de fazer compreender que a temática étnico-racial é
importante no dia-a-dia da prática educativa. E é necessário que os gestores
entendam que, como se afirma nas Diretrizes, não é mudar o foco etnocêntrico,
marcado pela raiz europeia por um foco africano, mas ampliar os currículos
(DCN, 2004, p17) Conforme assinala a professora P1:
(...) eu acho que deveria ter (cursos) para todos os professores porque
todas as salas têm essa diversidade, porque como se diz seria
necessário que todos se preparassem. (P1 Escola 1 – 27/11/2013)

Mas, quando questionadas sobre a criação do Centro de Referência do
profissional da Educação (CRPE), que, ficou constatado, foi criado tendo como
um dos seus objetivos, capacitar os professores para trabalhar os temas
transversais (o que inclui a questão racial), as professoras afirmam que não
conhecem e nunca participaram dessa formação.
Com relação às diretoras, D1 afirma conhecer as capacitações do
CRPE, porém ressalta que nunca participou. A diretora D2 acompanha as
respostas das professoras, confirmando a importância de se capacitar,
inclusive sabendo da existência do CRPE e da oferta de seus cursos.
Entretanto diz não ter conhecimento da formação específica na temática.
A respeito da discussão sobre a formação, observou-se o que se pode
chamar de controvérsia, pois afirmam a importância de se capacitarem na
temática étnico- racial e, no entanto, desconhecem a oferta de tais cursos
ofertados pelo CRPE.
Informadas sobre a existência de treinamentos específicos sobre o
tema, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, as entrevistadas
afirmaram desconhecer tais cursos. Tais afirmações surpreendem, na medida
em que se partiu para as entrevistas com conhecimento prévio de que a
Secretaria Municipal de Educação possui um núcleo de estudos voltado
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especialmente para tratar o tema das relações étnico-raciais, portanto,
sistematicamente, da aplicação da Lei nº 10.639/03.
A existência de um Centro de Referencia do Professor, que prevê
formação em temas transversais é um avanço na política educacional do
Município; porém, as respostas indicam que este não tem sido efetivo, no que
tange à questão racial. Professoras e diretoras afirmam não conhecerem e nem
terem participado de cursos dessa natureza no CRPE. O que se pode inferir
disso: Seria falta de tempo? De interesse pela temática? Sobrecarga de
atividades na docência? Divulgação insatisfatória das atividades do CRPE?
Falta de divulgação, pelas escolas pesquisadas, sobre as formações do CRPE
aos professores?
Por sua vez, a SEMED através do CRPE, apresenta documentos que
comprovam a realização de Seminários em 2010, 2011 e 2012 em que um dos
temas foi “Relações Raciais e Diversidade”. Mas, por que as professoras
entrevistadas desconhecem tais cursos de formação, sendo que somente D1
confirma essas capacitações, embora declare que nunca participou?

Eu tenho conhecimento, sabe, mas participação a minha fica meio
faltosa, sabe, a minha participação, porque sendo diretora
administrativa e tendo o cargo na escola, de diretor pedagógico e
supervisor, elas ficam mais envolvidas com o setor pedagógico do que
eu. Então, assim, eu tenho conhecimento da participação do pessoal,
mas eu mesma quase que não participo dessas formações específicas
pro (sic) pedagógico (D1 – Escola 1 -29/11/2013).

A entrevistada D1 confirma a existência dos cursos, porém P1 e P2 que
também trabalham na Escola 1, desconhecem os cursos de formação, assim
outras questões emergem tais como: Não seria falta de comunicação entre a
direção e o corpo docente? Ou a direção só repassa aos docentes os cursos
que sejam de interesse da escola que seus professores participem, isto é,
temas que refletem a proposta curricular/pedagógica? As professoras P1 e P2,
da mesma escola, e que não ocupam cargo de direção, afirmam desconhecer
tais cursos de formação, o que evidencia falta de articulação entre a direção da
escola e seus professores. E a professora P1 diz ainda que:

...eu acho que a secretaria deveria se envolver mais, ela, em si, não,
envolve os profissionais da educação, passando qual seria o trabalho
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do professor na escola com esse tema, por exemplo, a lei e o que ela
poderia fazer, o que eles teriam de material para aprofundar
principalmente os professores de história que eu acho que deveriam
abordar esse tema. (P 2 Escola 1 – 27/11/2013)

Constata-se que, além de algumas afirmarem desconhecer a lei,
afirmam também que há falta de material pedagógico sobre o tema. A mesma
professora acima afirma não ter conhecimento da lei, e que o conhecimento
que tem sobre o assunto, foi buscar por conta própria para trabalhar, segundo
ela devido as “implicâncias” de racismo, essas questões que surgem na sala,
mas por decisão própria e continua afirmando que a orientação não veio da
secretaria ou da escola.
Mas, a mesma P1 afirma também que o tema deve ser trabalhado na
disciplina de história. No entanto, a Lei nº 10.639/03 cita que a temática deve
ser trabalhada nas disciplinas de Português, Redação, História e Educação
artística. Os professores de história não podem carregar um fardo de mudança
de comportamento e mentalidades racistas sozinhos. Isso tem que ser uma
mudança estrutural e cultural.
Nessa fala podemos perceber que existe problema em termos de
implementação da Lei nº 10.639/03 e, em nenhum momento, as entrevistadas
falam das orientações sobre as diretrizes curriculares demonstrando total
desinformação sobre o tema.
Pra mim é novidade, eu não tenho conhecimento sobre essa
qualificação, embora eu sei que a Secretaria Municipal de Educação
tem um núcleo que realmente responde sobre a questão da
diversidade. (P2 Escola 1 – 27/11/2013)
A gente sabe que tem o CRPE que proporciona esses cursos, eu para
te ser sincera, eu não tenho conhecimento (D2 -Escola 2- 25/11/2013)
Não (tenho informações). Sobre esse tema não. Mas eu já participei de
um seminário em Cajuru que era sobre esse tema, era da prefeitura de
lá e eu participei porque eu gosto; então, eu participei. Não lá (Semed),
mas em outro lugar. (P3- Escola 2- 25/11/2013)
Eu não tenho conhecimento (D1 – Escola 1 – 29/11/2013)

Além de não demonstrarem conhecimento sobre os cursos relacionados
à temática das relações étnico-raciais, oferecidos pela Secretaria de Educação,
verificou-se que os profissionais entrevistados desconhecem a própria Lei nº
10.639/03 e, quando conhecem, apenas sabem superficialmente.
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Na fala de P2 fica claro que a professora se sente despreparada com
relação ao conteúdo, mas justifica-se com a visão de que o trabalho, mesmo
assim, está acontecendo. Mas o que foi possível averiguar no depoimento da
P3 é que a questão da cor é o referencial para o conhecimento da lei e que
esse fato fenotípico é que a levou a ter

melhor entendimento do assunto,

sendo a própria cor, a justificativa para buscar tais conhecimentos

Por ser uma professora negra, eu tenho acesso a essas
documentações, tenho conhecimento da lei 10.639, mas eu vejo que o
sistema municipal de Divinópolis, do qual eu faço parte, embora
apresente alguns avanços no trabalho com essa lei, ainda trabalha de
forma tímida, em relação a isso (P 3 Escola 1 – 27/11/2013).

O que podemos observar ainda no contexto escolar e entre professores
pesquisados é que a maioria dos profissionais que trabalham efetivamente na
implementação da Lei nº 10.639/03 o faz por ser pertencente à população
negra e, na maioria das vezes, ter sido alvo de preconceitos, racismo e
discriminação, durante sua formação escolar.
Corroborando com a declaração de P2, Patricia Santana, em sua
dissertação, intitulada Professores (as) Negros(as) e Relações Raciais:
Percursos de Formação e Transformação (2003 p. 84) , estabelece um linha
tênue entre o ser negro e as práticas escolares, demonstrando que a maioria
dos profissionais que trabalham a temática, e isso se confirmou na sua
pesquisa, são professores negros e, na sua maioria, que tiveram vivenciados
em sua trajetória, processos de racismo, preconceito e discriminação racial.
Assim sendo, pode-se inferir que o desconhecimento do assunto pelos
profissionais da educação pode ser a causa da inexistência da abordagem do
tema dentro dos planejamentos pedagógicos das escolas analisadas. Os
sujeitos pesquisados, que declararam desconhecer a Lei nº 10.639/03, foram
bem objetivos com relação às suas respostas: “Para falar a verdade eu não
conheço a lei, não tenho conhecimento” (fala de P2). É de se indagar: como
uma lei que, em 2014, completou 11 anos de ter sido sancionada, e que
deveria ter sido implantada nas escolas de todo país, esbarra em um
desconhecimento por parte dos professores?
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Para Costa (2013) a mudança na educação depende basicamente do
professor e de sua formação. Dessa forma, mudanças na área da educação
das relações étnico-raciais dependem de atitudes que ocorrem dentro das
salas de aula, mas se referem ainda ao desempenho profissional das
professoras e dos professores, devendo ser “um processo somatório de forças,
de corresponsabilidade, na implementação de educação para as relações
étnico-raciais” (COSTA, 2013, p. 94), independente de ser uma ação do
Estado. A autora afirma ainda que essas mudanças devem ser profundas no
currículo, na formação docente, no cotidiano escolar - lugar esse onde estavam
presentes inúmeros processos discriminatórios. Sendo assim, é preciso
responsabilizar os órgãos gerstores da Educação do Municipio pela ausência
de uma política de implantação da Lei nº10.639/03 nas escolas estudadas.
Nota-se que em nenhuma delas são trabalhadas, de forma organizada e
sistêmica, as prerrogativas da norma legal, reservando-se as docentes a um
trabalho pontual, em datas especiais.

Sim, ai nós trabalhamos sempre sobre esses temas, inclusive agora, o
dia 20 (de novembro), dia da consciência negra, então nós sempre
estamos trabalhando, tanto em história quanto nas outras disciplinas.
(P 2, Escola 1, 27/11/2013)
Agora no dia da consciência negra, eu achei interessante os
professores do turno da manhã, eles fizeram uma feijoada, e o turno da
tarde fez um outro alimento mais leve por causa da questão de horário
e os meninos assim adoraram. (D1, Escola 1, 29/11/2013)

Nas falas de P2 e D1, observa-se o processo de ocultamento das
questões relativas aos conhecimentos sobre os povos negros e africanos, uma
prática comum e redundante nas escolas públicas e privadas do país.
Trabalhar os temas e não os conteúdos, e ainda de uma forma folclorizante,
constitui tão somente um cumprimento da obrigatoriedade e não a ênfase no
empoderamento dos negros ao conhecerem sua história.
Não se constituiu imposição tão somente o fato de ter-se tornado
obrigatória a inclusão dos conteúdos relativos à História e Cultura afrobrasileira e africana nas escolas - esse movimento veio carregado de anseios e
aspirações dos militantes do movimento negro; mas esses anseios se
constituíram em políticas públicas para que fossem legalizadas sua inserção
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nos currículos, provavelmente esse seria o motivo que levaria essa política a
não ser rechaçada pela sociedade dominante.
No século XXI, essas políticas vêm somente evidenciar o que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, simplesmente silenciou, com
relação à garantia de direitos para os negros e negras deste país.
Esse silenciamento propiciou que a escola nova não inserisse o tema
das relações étnico-raciais nos currículos e novamente o ocultasse atrás dos
chamados “temas transversais”, transformando a temática em relacionamento,
em valorização das diferenças culturais e até mesmo com um cunho religioso
como sugerem P4 e P5.
A aula de ensino religioso é muito dentro dos valores, então assim a
nossa escola trabalha muito sobre os valores - então eu acho que é
por isso que nós não temos esse tipo de problema (P 4, Escola 2,
25/11/2013).
A gente tem que estar dentro de uma sala de aula preocupada não só
com conteúdo, mas com relacionamento entre as pessoas e valorizar a
diferença cultural, valorizar o meio em que a gente vive. Então tudo
isso a gente já tem que estar preparado para trabalhar (P5, Escola 2,
25/11/2013)

No seu depoimento, as professoras P4 e P5 reproduzem falas de outros
docentes, que confundem a implementação da lei com o estudo dos valores
éticos, morais e religiosos. A implementação da lei nº 10.639/03 depende de
um maior entrosamento entre os profissionais e a inserção do tema com
clareza no Projeto Político Pedagógico da escola, pois essas são decisões
pedagógicas que dependem de políticas públicas e, muitas vezes, essas ações
ficam restritas ao campo ideológico e não têm alcance prático. De outro modo,
podem ser muito genéricas desinteressando o profissional de educação que
requer, inclusive por comodismo, algo pronto.

Eu acho que todos os professores têm condições de trabalhar o tema,
apesar de não ter essa formação vinda da secretaria, então eu me
sinto preparada desde que me dêem o material ou eu busque o
material devido. Eu, tendo o material, consigo trabalhar, sim (P2,
Escola 1, 27/11/2013).

Apesar de ser obrigatória a inserção da temática na sala de aula ,
percebe-se, na fala da professora P2, um total despreparo com relação aos
conteúdos da lei, afirmando que todos os professores têm condições de
trabalhar o tema, mas somente se derem o material necessário ou que os
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mesmos busquem por conta própria. Nas entrevistas realizadas, nota-se que
todas as professoras consideram-se preparadas para tratar do tema, mesmo
não tendo passado por formação específica, pautando seu preparo em uma
formação humana. Entra nessa questão a figura do “professor pesquisador”
que, mesmo sem ter tido contato com os conteúdos relativos à cultura afrobrasileira e africana na sua formação inicial, sente-se capaz de buscar as
informações necessárias, tirando a desobrigando a Secretaria a subsidiar a
capacitação e o material necessário. Esta é uma prática recorrente no Brasil,
onde os docentes, para um melhor trabalho, muitas vezes têm que custear,
com seu salário, a compra de materiais.
Mas podemos verificar outra contradição: se os professores ressentem
de não terem tido contato com a temática racial na sua formação inicial e
tampouco na formação continuada e demonstravam desconhecimento da lei e
suas diretrizes, como podem se declarar capacitados para a implementação da
lei?
- acredito que sim, acredito que eu estou preparada sim. Aqui na
escola não aconteceu nenhum fato que chamasse tanto a atenção que
acontecesse dentro da escola, (...) Especificamente a cor não, mas se
surgir eu me sinto preparada para isso e mais preparada para
pesquisar, para saber lidar com a situação. Porque eu acho que o mais
importante não é você saber, é você querer saber e é querer lidar com
as situações (...).
Porque é uma coisa que eu já faço. Desde quando eu ingressei na
carreira do magistério, que eu comecei a trabalhar nas escolas eu
sempre procurei levar textos, trabalhar em cima desse respeito que a
gente tem que ter pelo ser humano (P 4, Escola 2, 25/11/2013).
eu acho que assim, nós temos que trabalhar muito mesmo, vários
temas. Eu, como professora de língua portuguesa, eu sempre trago,
independente do dia da consciência negra, a gente sempre está
trabalhando a questão do respeito, acho que isso tem que ser o ano
todo (P2, Escola 1, 27/11/2013).

A falta de conhecimento dos profissionais de educação sobre os
seminários de treinamento promovido pelo CRPE (Centro de Referência do
Profissional de Educação), abordando as relações étnico-raciais sinaliza a
ausência de sintonia entre professores, direção e secretaria municipal. Entre as
professoras entrevistadas, essa falta de sinergia foi abordada para justificar o
não desenvolvimento do tema dentro da sala de aula.
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Nas nossas reuniões pedagógicas, nos planejamentos, nós recebemos
informações, debatemos conversamos sobre a importância desse
trabalho dentro da sala de aula, mas como a escola é pertencente ao
sistema municipal de ensino de Divinópolis, nós sabemos que isso
depende de uma série de orientações, então da mesma forma eu
ainda acho que eu percebo a secretaria tímida na implementação
dessa lei eu acredito que a nossa escola pode avançar no sentido de
trabalhar de forma mais enfática o que a lei 10.639 propõe. (P2 Escola
1 – 27/11/2013)

No depoimento de P2, evidencia-se o distanciamento da Secretaria em
relação às escolas, mesmo surgindo no interior da escola a necessidade e o
desejo do trabalho. Isso esbarra na falta de orientações sistêmicas vindas do
órgão direcionador das políticas a serem implementadas nas escolas. A
professora também afirma pertencer ao sistema municipal de ensino, o qual,
até início de 2012 era regido pelo sistema estadual de ensino que
apresentavam políticas mais claras de inserção da lei nas escolas estaduais.
Outra questão a ser analisada diante das falas dos sujeitos da pesquisa
é a liderança e o papel que gestores da educação exercem dentro das
instituições de ensino no sentido de motivar profissionais de ensino para que
executem

trabalhos

que

envolvam

temas

étnico-raciais.

Um

dos

questionamentos feitos diz respeito exatamente sobre a participação das
diretoras no encaminhamento da implantação da Lei nº10.639/03. As duas
diretoras consultadas nessa análise foram taxativas ao dizer que sabem
superficialmente sobre os treinamentos do CRPE sobre o tema e, ainda, que
ignoram o conteúdo da lei e dessa forma não podem fazer a interação no
ambiente escolar sob sua liderança.

Eu tenho conhecimento sabe, mas participação, a minha fica meio
faltosa, sabe, a minha participação, porque sendo diretora
administrativa e tendo o cargo na escola de diretor pedagógico e
supervisor elas ficam mais envolvidas com o setor pedagógico do que
eu. Então, assim, eu tenho conhecimento da participação do pessoal,
mas eu mesmo quase que não participo dessas formações específicas
pro-pedagógicas (D1 Escola 1 – 29/11/2013).

No depoimento acima, a diretora justifica a sua falta de conhecimento ao
seu cargo de diretora administrativa, mas é interessante observar que esse
deveria ser parte de seu interesse para um bom direcionamento dos
profissionais da educação que estão inseridos naquela escola.

117

De acordo com Costa, (2013 p. 149) uma liderança ausente pode trazer
malefícios para a coletividade ao restringir o campo de atuação das pessoas e,
ainda, limitar as iniciativas e também diminuir o alcance das ações. Dessa
forma, entende-se que o imaginário social estará mais bem construído com a
reformulação dos projetos de educação étnicos raciais, já que o que se vê hoje
é um descompasso numa sociedade que prima pela desigualdade social e pelo
racismo.
Como se sabe, a dinâmica da escola não está pautada na inserção da
lei 10.639/03, já que a temática é tratada de forma esporádica, em datas
específicas. No entanto, a importância desse conhecimento se firma na fala de
Rocha (2007. P.32) que afirma que a lei nº 10.639/03 pode se constituir numa
importante ferramenta de eliminação do racismo; já segundo Moore (2007 p.
284) diz que a sociedade veda a alguns o acesso a tudo, limitando para alguns,
segundo seu fenótipo, vantagens, benefícios e liberdades que outorga
livremente a outros, também em função do seu fenótipo. Ao eliminar essas
barreiras

os alunos

e

alunas

negros

e

negras

encontrarão,

nesse

fortalecimento, os meios para alcançarem o sucesso.
Barreiras encontradas dentro do ambiente escolar, campo que evidencia
as práticas racistas - nos reportam ao século XVIII, quando o professor era
chamado Pretextato, criando escolas específicas para negros e negros, na
própria casa do professor, para que os alunos de cor preta estudassem num
ambiente hostil levando muitos a serem expulsos por não aprenderem como os
brancos, uma vez que a eles não eram dados os mesmos níveis de
ensinamentos. E, agora, em pleno século XXI, narrativas demonstram que
ainda há preconceito em relação a professores e alunos negros. Podemos
perceber o ocultamento desses processos nas falas, principalmente de D1,
fazendo acreditar que as práticas racistas ocorrem sobremaneira fora do
ambiente escolar.

Uma mãe pediu na direção da escola na época para trocar a filha de
sala de aula porque a professora era negra (D1, Escola 1, 29/11/2013).
Infelizmente tem muitos alunos que usam palavras grotescas para
atingir as pessoas, os negros, nós como professores, pelo menos eu,
na minha sala, eu não aceito (P2, Escola 1, 27/11/2013).
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No relato da D1, a entrevistada afirma que, dentro da escola em que
trabalha, não existe racismo e discriminação racial. Quando perguntada, se na
sua trajetória profissional como educadora, já aconteceu algum fato racista e
discriminação racial, ela se lembra de uma mãe que pediu para tirar a filha da
sala da professora negra e de um aluno que era discriminado por ser ruivo.
Algumas vezes, as entrevistadas descrevem fatos ocorridos fora da escola e
que receberam atenção dentro do ambiente escolar, reforçando que as
instituições de ensino abrangem um universo maior que aqueles pertencentes
aos muros escolares.

(...) E esses dois meninos então viram uma pessoa negra passando na
rua e gritaram assim pra ela (sou péssima para guardar frase
decorada), “sabia que o macaco fugiu do zoológico?” foi uma coisa
nesse sentido que o macaco tinha fugido do zoológico ai a pessoa
olhou pra eles com cara ruim, porque a pessoa era negra e se sentiu
ofendida. O outro menino virou para ele e falou assim porque você
está com essa cara ruim: quer que eu te dou uma banana para você
melhorar? A fala não é exatamente essa não, mas o sentido foi esse
(D1 Escola 1 – 29/11/2013).
Na nossa escola não tenho esse tipo de problema, mas a gente sabe
que existe preconceito, a gente sabe que na sociedade tem muito esse
tipo de preconceito, eu falo até assim, hoje em dia não tem mais
preconceito sobre a raça negra, né? Porque vem crescendo os
estudos, as manifestações perante a sociedade, então isso já acabou
muito. (P4 – Escola 2 – 25/11/2013).

A diretora D1 em nenhum momento reconheceu práticas racistas na
escola em que trabalha, nem mesmo quando coloca a discriminação sobre o
aluno ruivo, demonstrando desconhecimento das várias formas racistas e que
não são específicas da população negra.
Entre as entrevistadas existem aquelas que negam a existência de
qualquer relação racista ou avaliam que esses comportamentos têm diminuído
em função do trabalho realizado. A diretora D1 não reconhece a existência de
racismo dentro da escola que dirige, e tenta explicar isso dizendo que,
provavelmente, os mesmos alunos fazem isso na rua. Todas as professoras
entrevistadas reconhecem a existência do preconceito, mas são unânimes em
afirmar que não existe preconceito dentro de seus ambientes de trabalho. Isso
supõe que elas vivem o mito da democracia racial. O racismo é percebido no
ambiente escolar, mas não com a mesma gravidade que os estudos apontam,
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Quando uma professora diz que não presenciou nenhuma prática de racismo
na sua escola e afirma que há respeito entre todos os alunos, traz de volta a
prática do ocultamento, uma vez que não se observou consistência nessas
falas.

A relação entre os alunos é uma relação muito boa, na nossa escola
eu não tenho presenciado nenhuma discriminação, então há um
respeito muito grande entre eles (P4, Escola 2, 25/11/2013).
Na nossa escola eu creio, porque a gente já vem fazendo esse
trabalho das diferenças, a gente percebe que essas relações vêm
melhorando, embora em algumas situações a gente observa situações
de preconceito, né? (P2, Escola 1, 27/11/2013).

A existência de preconceito somente pode ser observada na fala de P2,
tendo sido ocultada nas respostas de D1 e P1, todas da mesma escola.
Entretanto, diante do questionamento sobre as relações étnico-raciais na
escola, foi mencionado somente um caso de preconceito, não contra negros,
mas contra pessoas com outras características físicas (criança ruiva).
Foi o caso que eu comecei a comentar: os alunos estavam implicando
com o outro por ele ser ruivo, inclusive o que estava implicando
também era ruivo (rsrsrsrs) então a gente conversou com ele sobre a
diferença de cada um. É fora time de futebol, que eles implicam
bastante (D2, Escola 2, 25/11/2013).

Costa (2013, p.82) faz essa discussão quando aponta que muitas vezes
o racismo é tratado de forma biológica, ou seja, entre negros não há racismo,
mas há que se considerar que muitas vezes a percepção de características
físicas está aquém da formação ideológica que muitas crianças recebem em
casa.
(...) em função da forma como a nossa história foi contada muitas das
crianças que nós temos aqui na escola, elas vão aprender em suas
famílias essa questão de preconceito, essa questão do racismo, não
porque suas famílias são más, não porque suas famílias querem
influenciar em relação a isso, mas tem a ver também com a forma
como essas famílias foram educadas (P2, Escola 1, 27/11/2013).

A professora P2 aponta um dos grandes problemas que as famílias da
população negra enfrentam, mesmo sabendo que a educação nacional tem
como princípio a igualdade de direitos para todos, independentemente de cor,
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raça e etnia; mas sabemos que não é assim que se processa nos meios
escolares, que se tornaram um campo excludente. Costa (2013) afirma ainda:

As condições de permanência da criança negra no ambiente escolar
não são acolhedoras; ao contrário, são marcadas por sofrimentos e
atravessadas por mecanismos intraescolares que interferem no
desempenho dessas crianças na construção de sua autoestima e
autoimagem, propiciando muitas vezes, sua expulsão (COSTA, 2013,
p.93).

Essas condições desfavoráveis à permanência dos alunos negros na
escola, onde eles não se sintam confortáveis, sendo alvo de estigmas e
estereótipos, podem ser refletidas no desempenho escolar, o que Munanga et.
al (2008, p.68) chama de currículo invisível 30 . Para ele a transmissão
internalizada é quando há a transmissão de valores a todos os sujeitos,
proporcionando um sentimento de pertencimento, ampliando-se gradualmente
à medida que alarga a experiência do educando.

4.5 - SEMED/ IDEB

A SEMED alcançou na última avaliação do IDEB, índice de qualidade da
Educação que se assemelha a países de primeiro mundo.Nesse sentido, a
pesquisa quis saber das professoras entrevistadas se suas escolas, ao
alcançarem esse nível de qualidade, estavam também preocupadas com a
questão da diversidade, mesmo sabendo que o IDEB avalia somente as
disciplinas de Português e Matemática e o índice de evasão escolar.
Respondendo a essa pergunta, a diretora D1 disse:
“Eu vou te dar uma opinião que é particular minha; ela não tem base
em estudo nenhum não, mas eu vou te falar uma questão que é
particular, uma ideia particular... A escola 1 sempre buscou a
excelência, todos os profissionais aqui da escola. É uma característica
deles, buscam muito, estudam muito, são muito questionadores, eles
gostam de estudar, gostam de ler, trocam conhecimentos, então
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Currículo invisível é a transmissão de valores, dos princípios de conduta e das normas de
convívio, ou, numa palavra dos padrões socioculturais inerentes à vida comunitária, de maneira
informal e não explicita permitindo uma afirmação positiva da identidade dos membros de um
grupo social (MUNANGA et. al, 2008, p.68)
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alcançar esse IDEB foi um processo. É lógico que algum tempo atrás
poderia não ter alcançado, mas com o trabalho, foi havendo uma
sintonia entre os professores, deles com os alunos e as direções, todas
as anteriores, que também contribuíram para isso, e que eles
alcançaram esse IDEB por uma questão de maturidade profissional
mesmo. Agora, o que é particular meu, o que eu imagino assim, que
influencie, é a quantidade de professores que tem aqui na escola que
atuam aqui já há muitos anos, têm professores que trabalham aqui
igual a mim, [...]desde 94, tem professores de 96, então tem muitos
professores antigos aqui (que) criaram esse vínculo um com o outro,
com a escola, com o nome da escola. Se você perguntar pra eles, eles
falam que amam a escola, então eles trabalham aqui, existe um
envolvimento afetivo. Então eu acredito que essa maturidade, essa
sintonia, esse buscar tanto, esse querer aprender sempre, a gente
percebe que todos estão buscando, ninguém parou, nem eu acredito
que seja isso (Escola 1, 27/11/2013)
P1- (IDEB) eu atribuo a melhoria à questão de esforço mesmo
dos profissionais, sabe, da escola que nos empenhamos mesmo para
que eles conseguissem e graças a Deus conseguimos, mas não é um
trabalho fácil, você tem que empenhar mesmo para aquilo e o resultado
veio e nós estamos muito gratificados. Eu acho que essas duas
matérias são a base porque se a criança sabe ler e interpretar - eu
acredito nisso ai. Não que seja o critério totalmente para avaliar sabe?
Eu acho que poderia ter outras coisas, na arte, porque as vezes o
aluno não é bom em português, mas ele é bom em arte, desenho.
Então acho que deveria ter outras opções. Mas como é a base, para
aprender matemática você tem que ler e interpretar português, esses
dois valem, mas eu acredito que poderia ter mais opções.
P2 -- Eu acredito que a escola municipal 1, ao alcançar esse
índice, tem que levar em consideração diversos fatores. Um dos fatores
que eu acho que foram importantes (sic) é a participação da família, é a
forma como a família está dentro de nossa escola, mas também eu
pontuo aqui a formação dos professores, o perfil dos professores
porque é um grupo de trabalho que tem perfil de pesquisa. É um grupo
de trabalho que tem um empenho ao desempenhar, cada um na sua
função, fazendo o seu trabalho. Então acredito que essas são questões
que são determinantes: a formação dos professores. É fazer tudo para
estar sempre fazendo formação continuada e também estar disponível
para aplicar esses novos olhar na educação, o que consequentemente
demonstra o resultado do IDEB, que o trabalho vem sendo bem feito.
D2- eu atribuo, primeiramente, aos professores porque nós
temos um grupo de professores excelente na questão de ensino
aprendizagem e outro também a turma desse ano de 2011 era uma
turma que rendia muito e era uma turma muito boa. Eu acho que não é
só isso não. Eu acho que tinha que ver (com) o andamento da criança
desde o inicio, olhar o meio social que ela vive, o lugar onde ela mora;
que comunidade ela está inserida, se a criança não tem algum
problema, como déficit de atenção, concentração. Então todas essas
coisas, que às vezes avaliam mal uma escola não é levado em conta,
a questão até da inclusão mesmo.
P3 - Eu acho que a qualidade no ensino vai muito da dedicação
do professor - se o professor não dedicar, não gostar, não correr atrás
de diversas maneiras de ensinar, e se a escola não apoiar, não tem
como a criança se desenvolver bem, não. - Acho que tem outros
critérios para ser(sic) levados em conta, né? Por exemplo, a estrutura
até a parte física mesmo, a familiar... não sei, assim, no momento, o
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que sugerir, mas eu acho que precisa ser levado em conta mais alguns
itens.
P4 - A qualidade alcançada pela escola é a união do grupo, o
grupo é um grupo muito forte, é um grupo que se preocupa com o
desenvolvimento do aluno e o nosso trabalho que é um trabalho muito
forte - um trabalho para a ajuda dos alunos. Eu acho que poderia ter
mais critérios para ajudar a avaliar, mas eu acredito que Português e
Matemática são disciplinas fortes para manter uma base de tudo isso.

4.6

-

IDEB/SEMED/CEAE

(Centro

Educacional

de

Apoio

e

Atendimento Especializado)

Com relação à Criação do CEAE, foi perguntado às professoras se elas
atribuíam a melhoria no desempenho dos alunos nas avaliações, à criação do
CEAE, para onde os alunos que apresentam dificuldades são encaminhados,
para reforço, somente nessas duas matérias, as entrevistadas responderam:
D1 disse:
“eu acredito que o CEAE, desde que ele foi criado, é lógico que ele
rendeu frutos muito positivos, e a gente tem percebido isso aqui na
escola também - os alunos que são atendidos pelo CEAE têm
melhorado muito na escola na questão da aprendizagem. A gente vê
resultados nas avaliações; quanto em relação também ao desempenho
dele e o desenvolvimento dele com as pessoas. Então, alunos que são
tímidos, ou que têm dificuldade em relacionar, a gente observa que
eles evoluíram muito. O objetivo de cada coisa, ela pode ser avaliada
em vários aspectos, pode ser avaliado, assim, que o CEAE foi criado
para ajudar as escolas a atingir um IDEB melhor, mas a gente também
não pode olhar um fato isolado, a gente tem que pensar também que
está contribuindo com as crianças. mesmo que o objetivo seja, eu não
quero avaliar, não quero julgar, eu tenho que pensar em mim, e o que é
melhor pra mim é o que for ajudar as crianças, então enquanto estiver
ajudando as crianças, pais que às vezes não têm condições de pagar
uma aula particular, ou um atendimento especializado (...) (D1, Escola
1, 29/11/2013).

D1 se mostra confusa e pode-se perceber que há um receio em afirmar
que o CEAE é que propiciou a melhora no desempenho da escola, o que foi
possível observar também na fala das outras professoras. Essa fala de D1,
leva a entender, e reforça, o que muitos professores também deixaram claro
em suas respostas, quando se sentiram incomodadas com a possibilidade de
que se inferisse que somente obtiveram bons resultados pelo fato de os alunos
fracos receberem essa “ajuda” do CEAE.
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O CEAE atende a uma das metas do Plano Decenal de Educação
(2004- 2013), que foi implantado em 2006, com o objetivo de realizar avaliação
diagnóstica do educando com dificuldades de aprendizagem, visando ao
atendimento e intervenções necessárias no processo educacional, assim como
apoio, orientação às famílias, ao educador e às unidades escolares.
Divinópolis, município do interior de Minas Gerais, conta com o total de.
16.091 mil31 alunos na rede municipal. Em seu Plano Político, Divinópolis tem
como uma das metas a efetivação de uma política de educação inclusiva,
fundamentada na ideia de uma sociedade que valoriza a diversidade (2006,
p.2).
E respeitar a diversidade passa pelo processo que envolve a Lei nº
10.639/03, que é fruto da mobilização de vários movimentos sociais
principalmente o movimento negro, mas que, há exatamente onze anos se
tornou pública para vários segmentos que insistiam em tornar essa questão
invisível.
Mas a invisibilidade ainda persiste e carece de ações mais efetivas para
sua consolidação e a maior delas é, com certeza, a transformação da escola.
Pois é na escola, que as barreiras são impostas já nas primeiras séries da
escolaridade. Iolanda Oliveira (1999), afirma que essas barreiras não começam
na escola, e sim muito antes de a criança entrar para ela, começam no meio
onde vivem e com as relações que são traçadas nos seus estratos sociais.
E se essas barreiras começam antes mesmo da criança entrar para a
escola, a escola como agente de transformação tem que estar apta a realizar
essas transformações em seus currículos e em seus espaços.
E essas transformações se fazem necessárias e urgentes para que se
possa permitir que as crianças negras realmente sejam olhadas, sentidas e
percebidas como iguais, já que muitos pesquisadores na área da educação
afirmam que é na escola que podemos encontrar os maiores obstáculos para
que o negro adquira sua ascensão e possa se reconhecer como igual. Este
caminho, ainda está muito longe de chegar ao final.
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Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação do município de Divinópolis em
Minas Gerais-Brasil
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5 - CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Ao chegar a este ponto da pesquisa, tomei emprestado o termo
considerações conclusivas, da professora Iolanda Oliveira (1999, p.143),
porque o sentimento não é o de consideração final, por entender que muito
ainda há por finalizar. Compartilho com a professora o sentimento que ela
nutriu ao finalizar sua pesquisa com o título “Desigualdades Raciais:
Construções da Infância e da Juventude”(1999). Uma pesquisa que se realizou
antes de ter sido sancionada a Lei nº 10.639/03 e, que, hoje, 11 anos depois de
ter sido sancionada, pode-se perceber que nada mudou, ou melhor dizendo, as
mudanças foram poucas. Que o respeito à dignidade do sujeito, permitindo-lhe
a evolução de aspectos físicos, emocionais e intelectuais em um ambiente que
lhe assegure o pleno desenvolvimento, sem marcas de inferioridade e também
de superioridade, ainda está longe de se tornar realidade no Brasil.
Acredito que os entraves que se constituíram no enfrentamento à
Implementação da lei no âmbito da escola não são somente uma realidade na
Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, mas sim um quadro que se
configura em todo país como é possível constatar na pesquisa realizada pelo
MEC em 2012. Essa dificuldade na efetiva implementação da lei é reflexo de
uma sociedade que não conseguiu ainda abolir conceitos e preconceitos há
séculos estabelecidos e que se constituíram modelos separatistas entre os
povos, se configurando na incompetência dessa sociedade em lidar com temas
como racismo, preconceito e discriminação contra a população negra.
A Lei nº 10.639/03 constitui-se no desafio colocado para os gestores
públicos e privados de compreender as políticas públicas colocadas pelo
governo em pouco mais de uma década. Para tanto, entender os ditames das
Diretrizes Curriculares da ERER e o Plano Nacional da ERER é de suma
importância. Os gestores devem garantir os debates institucionais sobre a
temática étnico-racial para eliminar as desigualdades no campo da educação.
Desigualdades que perduram por vários séculos e que encontram, no campo
de luta, a histórica pressão dos movimentos sociais, especificamente, do
movimento negro que, desde a década de 1930, busca o empoderamento
dessa população e não se furta a sentar e colaborar com o processo de
construção.
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A forma como está estruturada a formação continuada para os
professores no âmbito da SEMED se constituiu ineficiente, baseado nas
respostas das entrevistadas. Pois, apesar de uma ou outra reconhecer que
existe o CRPE, nenhuma declarou ter participado dessa capacitação.
E essa estrutura posta na atualidade deve ser reestruturada - uma vez
que, no decorrer da pesquisa, o que mais se evidenciou foi a necessidade de
formação docente. Dos docentes é exigido o preparo para o enfrentamento da
temática, mas as possibilidades não chegam, e o desconhecimento da temática
propicia um sentimento de angústia pela dificuldade de não terem tido a
disciplina no curso de formação inicial e nem tampouco existir tal capacitação
na formação continuada.
Brevemente, retomo aqui os passos da pesquisa, o que se faz
necessário para embasar estas considerações conclusivas que apontam
entraves na implementação da lei nº 10.639/03, no Sistema de Ensino
Municipal de Divinópolis.
O objeto desta pesquisa foi entender se, no Sistema de Ensino Municipal
de Divinópolis, cidade com IDEB (Índice de Desenvolvimento Da Educação
Básica) considerado semelhante ao de países muito desenvolvidos, se nesse
ensino a diversidade e a inclusão dos parâmetros que compõem a Lei
nº10.639/03 estava presente na política institucional da SEMED, e se essas
políticas atingiam as escolas da rede.
No primeiro momento, procurou-se a Secretaria Municipal de Educação
e foi exposto o objetivo da pesquisa; além de conseguir autorização para a
realização da investigação. (Naquele momento, fui informada de que a
secretaria teria criado um núcleo, o CRPE cujo objetivo era capacitar os
professores para a implementação de políticas de inserção de temas
transversais, e que também teria criado um centro (CEAE) de apoio aos alunos
com dificuldades de aprendizagens. Caberia a mim verificar se esses dois
instrumentos criados pela SEMED, como políticas institucionais, estariam
surtindo os efeitos esperados dentro das escolas.
Ao visitar as escolas, e em um primeiro contato com os docentes, de
modo informal, pude perceber o silenciamento de muitos profissionais que, sem
terem certeza de como se daria o processo da pesquisa, se calaram diante de
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perguntas que pudessem colocá-los sob o olhar interrogativo dos outros
colegas, postura que foi possível perceber também durante as entrevistas.
Este silenciamento provém de políticas mal estruturadas, e do
sentimento de serem colocadas em julgamento pela rede na qual trabalham.
Mesmo sendo explicitado para cada uma das envolvidas que tanto a escola
como as entrevistadas seriam mantidas em total sigilo, pode-se inferir que esse
silenciamento tem suas raízes nos séculos passados ou mesmo advindas da
Constituição de 1891, onde a educação de negros não foi colocada como
prioridade. Prioridade essa que não encontra nesse século XXI, subsídios para
o empoderamento da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Mas o que
mais chamou a atenção foi o descompasso entre Secretaria e escolas.
A secretaria apresenta documentos através de seu núcleo, confirmando
a realização das capacitações; os documentos chegaram até nós sem
assinaturas e por email, informando sobre os Seminários que realizaram e a
quantidade de participantes. Porém, observou-se que nenhum foi específico
para a capacitação em relação à lei nº 10.639/03, mas tratavam de temas
diversos chamados “temas transversais”. Ao analisar o conteúdo da
documentação foi dada mais ênfase ao tema referente à inclusão na escola,
mas de pessoas com deficiência física.
O que foi possível observar em caráter definitivamente conclusivo é que
a escola e seus profissionais vivem um grande dilema entre o “ter de fazer”, e
“o que fazer”, entre o entendimento da lei e a capacitação para trabalhar com
ela.
Durante minha presença no campo de pesquisa, fui muito bem recebida
pelas diretoras que me apresentaram para as professoras num momento em
que estavam todas reunidas na sala do café e perguntou se alguma delas
gostaria de participar da pesquisa. Essa fala foi precedida por um longo
silêncio, principalmente na Escola 2, o que me deixou angustiada com a
possibilidade de recusa das professoras; porém, duas se prontificaram e,
acredito eu que, por falta de opção ou mesmo para não deixar a escola fora da
pesquisa.
Para deixá-las mais confortáveis, disse que voltaria outros dias e que
agendaria as entrevistas nos dias que mais facilidade tivesse para cada uma
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delas. Houve, entretanto, outro momento de conhecer a escola e os
documentos que pudessem apresentar a estrutura organizacional da mesma.
Causou-me espanto quando percebi que as escolas não possuíam um
PPP (Projeto Político Pedagógico) e, sim, uma proposta pedagógica. E para
Rocha (2006, p.55 apud Costa 2013, p.217), o projeto político pedagógico é
elemento norteador do ser e do fazer da escola.
Para esse ser e o fazer da escola, Costa (2013, p. 217) afirma ainda
que:
É a escola que elabora seu projeto político-pedagógico, são os
professores que confeccionam seus planos de aula, que definem os
conteúdos a serem desenvolvidos, portanto, dão a última palavra no
que tange ao conteúdo educacional que desenvolvem na escola
(COSTA, 2013, p.217).

E se essa condição não é dada à escola para inserir os temas que são
específicos de seu ambiente, a escola cai num senso comum, ou seja, não é
dado a ela o direito de levar para seu PPP as especificidades de cada contexto.
No caso das duas escolas investigadas, uma na zona urbana e a outra na zona
rural, e se o Projeto Político Pedagógico é da secretaria e não da escola, como
pode prever situações e acontecimentos que são comuns numa área e não em
outra? Um exemplo que se pode citar e que foi observado na escola da zona
urbana, vários alunos, mesmo com a faixa etária que foram demarcados ou
seja nos anos finais do ensino fundamental, possuem e levam para a escola
equipamentos eletrônicos como celulares; o mesmo não foi possível observar
na zona rural onde os mesmos alunos das mesmas séries não se
apresentaram com o equipamento em mãos.
Nesse processo pode-se inferir que, as condições sócio econômicas dos
alunos da Escola 1 são melhores do que da Escola 2, mas infere-se também
que esse fato não os diferencia no tocante à análise do IDEB, colocando os
como primeiro lugar dentre as escolas da zona rural.
Um dos motivos que me levou a escolher uma escola urbana e outra
rural foi para entender se havia diferenças no modo de implementar as
políticas. O que se pode perceber através dos depoimentos das entrevistadas é
que os anseios e dificuldades são comuns nas duas realidades. Sendo que P4
foi a única professora a expressar seu sentimento e dizer que os alunos da
zona rural são mais respeitadores do que os alunos da cidade.
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A cada entrevista realizada ficava evidente a falta de políticas com
relação à implementação da Lei nº 10.639/03 e suas diretrizes, e o que se
depreendeu desses discursos foi a descompasso entre o que se diz na SEMED
e o que as professoras vivenciam dentro das escolas. As informações
coincidem e logo se pode entender que não fez diferença entre estar numa
região mais próxima da secretaria ou na zona rural, pois os discursos são os
mesmos.
Para que se concretizasse essa pesquisa, percorri um caminho que
tentasse explicar ou mesmo que demonstrasse fazer sentido as dificuldades de
implementação da lei 10.639/03 no sistema escolar na atualidade. Busquei no
referencial teórico explicação para tamanha segregação racial nesse País.
Dialoguei com teóricos e estudiosos da questão racial tais como Guimarães
(1999a), (1999b), (2002), (2003), Fernandes (1978), Carvalho (1995), Martins
(2007), Moritz (2007), Munanga (2003), Moraes (2010), dentre outros que
estudam as condições sociais e culturais às quais os negros foram submetidos
na história da luta de classe no Brasil. O percurso usado na metodologia aliado
a toda essa referência propiciaram o reconhecimento da não aceitação de
mobilidade social para a população negra no Brasil.
Um país que traz em seu histórico amálgama de discriminação racial e
social da população negra, que foi submetida a uma política de branqueamento
no século XVIII, num processo excludente, com a criação e os métodos
eugênicos instituídos pela sociedade da época, que queriam a todo custo
eliminar a população negra em 100 anos e a acusavam da degenerescência
humana. O mito da democracia racial ao qual a elite imputou a Freyre a
responsabilidade de estabelecer no Brasil a falácia de que neste país não
existia discriminação racial, cai por terra a todo instante e a implementação da
Lei nº 10.639/03 no ambiente escolar é só mais uma das vertentes.
A cada fala das professoras era possível identificar subliminarmente que
não faz parte efetiva da política da SEMED a implementação da Lei 10.639/03,
e que foi possível perceber que essa política está presente só nos documentos
e que a realidade nas escolas contradiz o que a secretaria apresenta como
sendo a política de inserção dos temas transversais.
Tanto a SEMED quanto as professoras reconhecem a importância de se
trabalhar nas escolas o tema do qual trata a Lei nº 10.639/03, mas as
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contradições são evidentes, no mesmo momento em que expressam a
importância e a necessidade, se mostram, com pouca exceção, o
desconhecimento da Lei e o que rezam seus artigos. Pode-se perceber que
nenhuma delas leu ou pelo menos conhece as Diretrizes da ERER.
Essa contradição estava presente em todas as falas, e remeteu-me ao
silenciamento do qual a temática sobre o negro enfrenta desde seu
ocultamento na Constituição de 1891, quando a história do povo negro africano
e afrobrasileiro era silenciada no ambiente escolar, e tentam desviar esse olhar
para outros temas, demonstrando em alguns casos sentirem-se incomodadas
com a atenção dada a essa população. Identifiquei na fala de algumas
investigadas o desejo de que a população pobre e branca também tivesse as
mesmas “regalias” que os negros.
As mesmas professoras que dizem que não se deve dar tanta ênfase na
questão do negro, não sabem que ensinar a cultura afrobrasileira e africana
aos alunos é talvez a única forma de romper com os ensinamentos totalmente
eurocêntricos com os quais fomos obrigados a conviver por séculos.
Que esse rompimento da dominação do branco sobre o negro faz parte
da história do povo brasileiro há séculos. Que o psicólogo Frantz Fanon,
investigando os problemas decorrentes do processo de dominação europeia na
África, afirmou que “O negro nunca foi tão negro quanto a partir do momento
em que foi dominado pelos brancos.” (SANTOS 2008, p. 9 apud FANON,
1983, p.212).
E é essa dominação que precisa ser cerceada para que todos os povos
reconheçam seu valor e sua contribuição para o conhecimento cientifico e
tecnológico do povo em geral. Entretanto, ficou evidente nesta pesquisa e
pode-se concluir que para efetivar a lei nº 10.639/03 não se pode atribuir
somente aos professores essa tarefa, mas, sim, a toda escola, todo o sistema
de ensino numa ação conjunta e orquestrada entre gestores e trabalhadores da
educação aliados às políticas governamentais. Pode-se inferir também que, se
um desses elos se romper, o processo está totalmente fadado ao fracasso.
Os professores precisam estar capacitados para o efetivo trabalho de
inserir a temática no ambiente escolar, sem, contudo fazer com que seu
desconhecimento leve o aluno negro a ser, ainda com maior força,
estigmatizado pelo restante da classe ou mesmo de toda a escola. Ensinar sua
130

história fará com certeza que o negro recupere o orgulho de ser negro,
estando, consequentemente, num processo de autoestima.
A SEMED, no entanto, adota o sistema de políticas universalistas, ou
seja, no mesmo momento que acreditam que tais políticas devam mesmo ser
inseridas no cotidiano escolar, nada fazem para que isso aconteça.
Outra questão que foi apontada pelas investigadas foi a falta de
capacitação docente. Essa capacitação foi garantida pelo Plano Nacional da
ERER no seu eixo II que trata da Capacitação na Formação Inicial e na
Formação Continuada. As investigadas, em sua maioria, se sentem
incapacitadas com relação ao conhecimento, mas contradizem-se dizendo que
podem, sim, trabalhar o tema se buscarem por conta própria.
E essa formação que Costa (2013) chama de professor pesquisador - é
o que leva basicamente o professor negro a buscar esse conhecimento,
demonstrando que provavelmente quem trabalhará esse tema é ele, por ter,
em sua história de vida, vivências de preconceitos e discriminação racial, como
bem demonstrou Santana (2010), em sua pesquisa.
Mas essa pesquisa tinha também que reconhecer que em um sistema
de ensino considerado de alto nível, a questão da diversidade deveria ser
garantida, mesmo sabendo que esse não é um dos critérios de avaliação do
IDEB. Se a SEMED tinha essa preocupação e foi possível verificar que a
questão étnico-racial não está atrelada em nenhum momento à melhoria da
qualidade da educação básica, faz-me reconhecer que a SEMED não se
preocupa com a temática da mesma forma que se preocupa em elevar seus
índices.
As professoras se sentiram desconfortáveis ao responderem se a
melhoria

do

índice

estava

atrelada

à

criação

do

CEAE,

dizendo

categoricamente que não. Principalmente D1 e D2, que ocupam cargos de
direção, atribuíram a melhoria da qualidade do ensino somente aos esforços do
corpo docente da escola.
A escola pode, com certeza, ter um corpo docente comprometido com a
elevação dos índices, mas ao enviar seus alunos com dificuldades de
aprendizagem para o CEAE, deixam claro que necessitam que esses alunos,
além de terem um acompanhamento individual, estejam aptos à realização das
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provas que compõem a matemática de avaliação da escola e da rede
municipal.
Finalizando, atribuo todo mérito de conquistas destas últimas décadas
ao movimento negro, que tem em seu histórico uma grande luta em prol da
diversidade na educação nacional. Ao trazer a temática para o debate nacional,
possibilitaram que os negros, silenciados por muitos e muitos séculos,
ganhassem voz e vez para se exporem diante de uma sociedade elitista e
discriminatória.
E

as

professoras

investigadas

nesta

pesquisa

contribuíram,

sobremaneira para, num universo tão pequeno, eu pudesse encontrar ainda
marcas tão profundas de silenciamento e de ocultamento da história do negro
na sociedade brasileira.
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Roteiro para entrevista com docentes.
1) Qual a sua formação?
2) Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena.Como vc
se auto declara.?
3) Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de
sua profissão.
4) Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
5) Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis.Pergunto:
a) Você tem conhecimento sobre a lei 10.639/03 e suas prerrogativas.
Sim/Não

b) A direção da escola propiciou os meios necessários para que a
temática fosse inserida no cotidiano escolar?
Sim/Não

c) Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis
criou um núcleo com o propósito de qualificar os professores para
trabalhar os temas transversais sobre a Diversidade. Você tem
conhecimento dessa qualificação?
Sim/Não
Já participou em algum momento?
Sim/Não
Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento.
Sim/Não

Porque?

d) A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para
a implementação da Lei 10.639/03 na sua escola.
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e) Sente se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula?Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos?
f) Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala
de aula e na sua percepção no ambiente escolar?
g) Você acredita que existe racismo e preconceito entre eles. Já
vivenciou alguma situação que teve que interferir? Se a resposta for
sim,pode nos contar o fato, resguardando o direito do sigilo de cada
um dos envolvidos.
h) Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
i) Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e evasão.Na sua opinião somente estes
critérios são suficientes para determinar se uma escola é de
excelência no ensino, quais outros critérios você sugeriria.
6) Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja a Implementação da Lei nº
10.639/03 no ambiente escolar.
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Questionário

Senhores Pais

A Escola Municipal 2, foi escolhida para participar de uma pesquisa de
mestrado da Professora Maria Cristina dos Santos, pesquisa que foi
devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis.
Portanto, solicito que responda as perguntas abaixo com relação ao
pertencimento étnico racial e social de seu filho(a).

Nome do aluno.________________________________________________

1 - Sexo:

Aluno(a):

A ( ) Masculino

B ( ) Feminino

.2 - Idade:

Aluno(a):

A ( ) Menos de 11 anos

D ( ) 14 anos

B(

) 12 anos

C ( ) 13 anos

E ( ) 15 anos

3 - Cor / Etnia:
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Alunos: A( ) Branco(a)

B( )Pardo(a)

D( )Indígena

C( ) Preto(a)

E( )Amarelo

4 - Quantas pessoas moram em sua casa? (contando com seus pais,
irmão e ou outras pessoas que moram em uma mesma casa)

Alunos: A( ) duas pessoas

D( ) cinco

B( )três

C( )quatro

E( ) mais de seis

5 - Renda mensal da família é aproximadamente:

A ( ) até 3 salários mínimos
B ( ) mais de 3 até 6 salários mínimos
C ( ) Mais de 6 salários mínimos
6 – Acesso aos bens eletro-eletrônicos domésticos:
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-Alunos:

ITEM

A

B

01

02

NA SUA CASA TEM:

01

TV

02

Vídeo cassete e / ou DVD

03

Rádio

04

Computador

05

Máquina de lavar roupas

06

Geladeira

07

Telefone fixo

08

Telefone celular

09

Acesso à internet

10

TV por assinatura

11

Microondas

12

Carro

13

Moto

14

Video Game

15

Notebook

C

D

03 OU

NÃO

MAIS

TEM

2.14 – Habitação e condições de moradia:
ITEM

COMO E ONDE É SUA CASA?

01

É própria?

02

É alugada?

03

É cedida?

A – SIM

B – NÃO
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04

Rua calçada ou asfaltada?

05

Tem água corrente na torneira?

06

Tem eletricidade?

07

É situada em zona rural?

08

É feita só de madeira?

09

É feita de alvenaria?

10

É feita de madeira e alvenaria?

11

Tem 01 a 03 cômodos?

12

Tem mais de 03 cômodos?

13

Tem banheiro?

Divinópolis, 06/12/2013
Devolver para a escola segunda-feira dia 09/12/2013.

Obrigada
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D1 – Escola 1 – 29/11/2013
E: Qual a sua formação?
D1: Eu sou formada em magistério e depois eu fiz graduação em psicologia e
depois fiz pós-graduação em metodologia do processo ensino aprendizagem,
depois eu fiz uma formação em biologia e em educação inclusiva,
especificamente em libras.
E: Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena, como você
se auto declara?
D1: Branca.
E: Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de sua
profissão.
D1: Eu sou professora há 23 anos, a escolha para fazer magistério a história foi
meio que interessante o caso, eu estava na escola dona Antônia Valadares e
minha mãe era funcionária da escola então eu demonstrei um desejo muito
grande de fazer o curso cientifico pra ela e como minha mãe trabalhava na
escola ela me matriculou no magistério, então assim... Um mês, os primeiros
quinze dias deste mês eu fiquei muito contrariada de tá fazendo o curso de
magistério, segunda quinzena do inicio do curso eu já estava apaixonada pelo
magistério eu achei assim eu estava dando graças a Deus por minha mãe ter
decidido por mim, porque eu fiquei muito apaixonada pelo curso, minhas irmãs
todas são professoras, eu acho que minha resistência inicial foi essa, mas ai
depois eu percebi que era aquilo mesmo que eu gostava e já tem 23 anos e
quero continuar fazendo porque é o que eu gosto... Tenho 43 anos, comecei a
lecionar com 20, na verdade com 17 porque eu trabalhei 3 anos sendo paga
pelo caixa escolar de uma escola lá de Belo Horizonte, porque nessa época
ainda se permitia que acontecesse isso, como eu era paga por eles, eu atuei
não formada ainda, então praticamente 26 anos que seu estou dentro da área.
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E: Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
D1: Eu já tenho uma característica assim meio que já gostar de dar instrução,
de ajudar, de querer esclarecer de pesquisar de buscar conhecer a causa das
situações, eu gostei muito do magistério foi porque, a primeira vez que eu
entrei numa sala de aula, foi uma proposta de uma professora na época que
era pra gente conhecer o que é ser professor, eu entrei na sala e eu vi assim
um monte de crianças que olhavam pra mim com uma vontade tão grande de
aprender e algumas que elas não demonstravam muita vontade não e ai, eu
gosto muito de contar histórias, e na época eu já comecei a contar histórias,
você vai perceber pelo tanto que eu vou te falar, e os meninos que eu vi que
não

tinham

tanto

interesse

em

aprender, prestaram

muita

atenção,

perguntaram muito e então eu percebi , gente eu tenho o dom de tocar esses
meninos, e ai foi uma surpresa pra mim pra eles, foi isso que me fez me
apaixonar pelo magistério e é por isso que eu tenho vontade de continuar no
magistério
E: Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja, a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis, pergunto: Você
tem conhecimento sobre a lei 10.639/03 e suas prerrogativas? (Sim/Não)
D1: Eu (não) tenho conhecimento.
E: A secretária propiciou os meios necessários para que a temática fosse
inserida no cotidiano escolar? (Sim/Não)
D1: Ela propicia sabe Maria Cristina e eu vejo assim que a secretaria de
educação, e eu concordamos com a postura deles, além deles fornecerem
material, estão sempre enviando material por e-mail, nos cursos que essa tema
é abordado também, isso ai você pode ver com professores que eles
participam mais dos cursos do que eu nesses últimos três anos porque eu
estou na direção da escola, mas eu tenho a informação pela diretora
pedagógica e supervisora que eu sei também que elas estão sempre
abordando

esse assunto, trabalha o dia da consciência negra,

trabalha

sempre o ano todo a questão de valores, isso ai é incentivado pela secretaria
sim, material é enviado e também eles se dispõe a enviar material caso a gente
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solicite, sempre que a gente solicitar é enviado, eles não tem, por exemplo,
uma programação rígida, eles não impõe uma programação rígida, eles dão
liberdade para as escolas criarem, o que eu acho que é correto, e cada um
trabalhar na sua escola de acordo com a sua especificidade. Uma escola que
tem mais questões que devem ser trabalhadas tem que ser trabalhada de uma
forma especial, diferenciada dos outros. Uma escola em que essa abordagem
ela é tranqüila de forma natural igual eu acredito que tem que ser com todos os
outros temas não só esse ai as escolas tem a liberdade de criar, de buscar, de
solicitar sempre que for necessário e eles estão sempre atendendo.
E: Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis criou
um núcleo com o propósito de qualificar os professores para trabalhar os
temas transversais sobre a Diversidade. Você tem conhecimento dessa
qualificação? (Sim/Não)
D1: Eu tenho conhecimento sabe, mas participação a minha fica meio faltosa,
sabe, a minha participação, porque sendo diretora administrativa e tendo o
cargo na escola de diretor pedagógico e supervisor elas ficam mais envolvidas
com o setor pedagógico do que eu. Então assim, eu tenho conhecimento da
participação do pessoal, mas eu mesmo quase que não participo dessas
formações específicas pro pedagógico
E: Já participou em algum momento? (Sim/Não)
D1: Não.
E: Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento?
(Sim/Não, por quê?)
D1: Sim.
E: A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para a
implementação da Lei Nº10.639/03 na sua escola?
D1: Eu tinha te falado que eu sou meio suspeita para falar das especificidades
das escolas, e eu acredito que o modo também da gente ver as pessoas, vai
influenciar na resposta de todo mundo que for te dar, eu não vejo uma
necessidade emergente nessa formação não, porque eu não tenho na minha
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vivência, motivo, necessidade de formação, aqui no meu meio, eu vou te
responder mais na frente ai, especificamente aconteceu um fato, depois eu vou
te relatar, mas o meu meio aqui ele não é um meio de discriminação, não
existe essa discriminação... É tão natural as relações, para a formação pessoal
eu acredito eu tenho necessidade de aprender, porque eu sou professora,
porque se eu tiver que lidar com essa situação a em outro momento eu quero
estar preparada para isso, mas em relação a necessidade emergente não
tenho, eu não sinto essa necessidade.
Desses kits eu também não sei te dar informação, que você falou dessa bolsa
amarela com CDs e jogos, mas a secretaria de educação, a prefeitura de
Divinópolis disponibiliza a verba para gente gastar essa verba de acordo com a
necessidade de cada escola. Então se surgir entre os professores, que vão
passar para os supervisores e diretor pedagógico a necessidade de material
para trabalhar e qualquer tema transversal ai a escola providencia igual
aconteceu com os projetos que eles estão trabalhando. Se não foi comprado
livro especificamente para trabalhar a questão do racismo, igual surdo que nós
temos aqui na escola, se não foi solicitado a gente não compra porque não foi
solicitado. Agora se é solicitado a gente sempre providencia, o projeto, por
exemplo, do Ziraldo que eles estão trabalhando, eles pediram vários livros, são
três turmas , nós compramos livros para todos os alunos do Ziraldo. Então
assim todo material que é solicitado a gente compra informação todos os
professores tem, informação da secretaria de educação, e solicitar todos os
professores solicitam, a gente atende é a demanda. A formação lá da
secretaria ela chega até o professor e cabe a ele repassar, eu acho que esse ai
é o papel de cada um. E isso aqui na escola é muito tranqüilo, igual eu te falei
em relação a questão do IDEB, os professores aqui da escola são muito
compromissados e existem muitas temáticas que precisam ser trabalhadas, a
mais urgente que eu estou observando e que os professores estão passando
pra gente agora é a questão de valores, valores familiares, éticos, morais que a
gente tem que estar resgatando com alguns alunos e a gente tá atendendo a
essa demanda também.
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E: Sente se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula? Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos.
D1: Acredito que sim, acredito que eu estou preparada sim. Aqui na escola não
aconteceu nenhum fato que chamasse tanto a atenção que acontecesse dentro
da escola, às vezes os meninos não se apegam a questão da cor não, mas a
outras características pessoais dos alunos, não especificamente a cor, por isso
que eu te falei da questão da necessidade de cada escola, de qual é o meio
que esses meninos estão vivendo. Aqui na escola essa questão da cor ela não
é abordada dessa forma não, existem outras características físicas que já foi
motivo assim de até a gente fazer reuniões com pais, de você fazer um
trabalho, uma reflexão filosófica com a turma já surgiu, mas não era a cor não
era outras características físicas, a questão de gordura, por exemplo.
Especificamente a cor não, mas se surgir eu me sinto preparada para isso e
mais preparada para pesquisar para saber lidar com a situação. Por que eu
acho que o mais importante não é você saber é você querer saber e é querer
lidar com as situações, isso aí é de uma forma tranquila e eu não respondo só
por mim também não, é o que eu observo no grupo de profissionais da escola
querer lidar com a situação de uma forma tranquila.
E: Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala de
aula e na sua percepção no ambiente escolar?
D1: Cristina eu não vejo diferença, eu vejo assim quando menino é chato, tem
menino chato aqui que os outros se afastam dele, mas ele faz questão de
implicar com todos, a gente trabalha isso, mas em relação a cor Cristina, até
hoje, enquanto eu estou aqui na escola, tem quantos anos 18? Tem mais né?
Desde 94, 19 anos que eu estou aqui na escola, eu nunca vi aqui dentro uma
situação que tivesse que chamar atenção porque alguém foi rejeitado pela cor,
às vezes pela chatura, pela implicância, por bater no outro, por falar palavrões,
isso ai sim. Eu recebi a visita de um vereador aqui, e eu achei interessante que
o que ele falou , achei que ele pensou mais ou menos parecido comigo, ele
virou pra mim aqui na porta da escola e falou assim: eu to achando engraçado,
eu não vi negro aqui na escola, porque que não tem negro aqui. Ai eu virei pra
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ele e perguntei uai, mas você não viu negro, mas tem negro na escola, que
bom que você não viu então, por que você não está nem percebendo se um é
branco, se outro é azul, se outro é verde, se o outro é negro, você não está
nem percebendo, que bom então que você não tem esse olhar, que você não
está vendo diferença, porque se você não está vendo e uma coisa positiva eu
penso que é positiva, mas tem.
E: Você acredita que existe racismo e preconceito entre eles. Já vivenciou
alguma situação que teve que interferir? Se a resposta for sim, pode nos
contar o fato, resguardando o direito do sigilo de cada um dos
envolvidos?
D1: Foi este ano, este segundo semestre, a gente está assim com uns meninos
do quinto ano que eles são muito desafiadores. Eles desafiam a lei, desafiam a
ordem e eles estão achando assim que eles estão desenvolvendo que estão
crescendo que eles vão dominar o mundo né, dessa forma conquistadora e
rebelde adolescente. Um professor, ele é policial do PROERD, ele me procurou
aqui nesse segundo semestre porque uma professora tinha relatado um fato de
um aluno, que são dois na verdade, que encontraram com uma pessoa negra
na rua – eu fiquei preocupada porque quando eles começaram a contar o caso
eu falei uai, mas aqui na escola isso nunca tinha acontecido, mas ai aconteceu
fora. Quando você me pergunta, pelo o que eu te falei eu não observo racismo,
mas agora se tem pessoas com preconceito racial eu acredito que tenha, tenha
sim. Às vezes as pessoas podem não se expressar igual esses meninos não se
expressaram aqui dentro, mas lá fora se expressam. Então assim falar que não
existe isso ai é ilusão, falar que não existe é ilusão, porque existe, existe
preconceito pra tudo porque não vai existir contra a cor porque até falar que
existe preconceito com a Chatura, com a gordura, com o cabelo, com a fala,
com o tom de voz, com o pensamento e não tem com a cor isso ai já é um
preconceito, uma forma de preconceito NE. E esses dois meninos então viram
uma pessoa negra passando na rua e gritaram assim pra ela (sou péssima
para guardar frase decorada), sabia que o macaco fugiu do zoológico foi uma
coisa nesse sentido que o macaco tinha fugido do zoológico ai a pessoa olhou
pra eles com cara ruim, porque a pessoa era negra e se sentiu ofendida olhou
pra eles com cara ruim o outro menino virou para ele e falou assim porque você
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está com essa cara ruim: quer que eu te dou uma banana para você melhorar?
A fala não é exatamente essa não, mas o sentido foi esse. Ai um professor
veio, esse professor que é policial do PROERD, veio para conversar com os
meninos aqui. Porque a gente tem que trabalhar a formação dos meninos
independente de ter acontecido aqui dentro ou lá fora, a gente tem que se
preocupar, a gente trabalha com formação e eu acredito que nada isolado
funciona. Se isso aconteceu lá fora e a gente ficou sabendo é nosso papel
intervir. Nós conversamos com eles e perguntamos se fosse uma situação
contrária, porque que tem que existir o preconceito com o negro e não tem com
o branco, porque a diferença é que conta e não a cor, tem gente que é
amarela, literalmente amarela. Então assim tinha que ter preconceito com
todas as cores num era só com o negro não. Não sei se é a questão do
histórico da escravidão é que meio que depreciou a figura do negro... E aí a
gente não concordou com aquela situação, a gente conversou muito com os
meninos que somos todos os seres humanos, que a gente tem que respeitar
um ao outro, se colocar no lugar da pessoa, o que ela sentiu ouvindo aquilo se
fosse ele o que ele sentiria, se ele fosse filha daquela mulher que foi ofendida,
como ele se sentiria com a mãe sendo ofendida. O que a gente tem que contar
primeiro é o amor, primeiro a gente tem que ter amor pelas pessoas e a
referência de amor que a gente tem é a mãe, é a mãe da gente, então assim
quando fala em mãe todo mundo demonstra amor no olhar, então a gente faz
essas relações com as crianças, meio que para sensibilizarmos, e
principalmente também a questão da lei, que isso é errado, que é contra a lei
também, não só com relação aos negros, mas qualquer outra característica
pessoal da pessoa que é usada de forma pejorativa e essa foi a situação que a
gente viveu. Os meninos depois disso, a gente não ouviu mais falar que eles
fizeram isso fora não, não posso te dizer que acontece na nossa sede mas
nosso papel naquele momento foi de instruir de levar a reflexão, a gente
cumpriu nesse momento.
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E: Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
D1: Eu vou te dar uma opinião que é particular minha ela não tem base em
estudo nenhum não, mas eu vou te falar uma questão que é particular, uma
idéia particular... A escola 1 sempre buscou a excelência , todos os
profissionais aqui da escola, é uma característica deles, buscam muito,
estudam muito, são muito questionadores, eles gostam de estudar, gostam de
ler, trocam conhecimentos, então alcançar esse IDEB foi um processo, é lógico
que algum tempo atrás poderia não ter alcançado.. Mas com o trabalho foi
havendo uma sintonia entre os professores, deles com os alunos e as direções,
todas as anteriores, que também contribuíram para isso, e que eles alcançaram
esse IDEB por uma questão de maturidade profissional mesmo. Agora o que é
particular meu que eu imagino assim que influencie é a quantidade de
professores que tem aqui na escola que atuam aqui já a muitos anos, eles
trabalham aqui a muitos anos, tem professores que trabalham aqui igual eu que
trabalho aqui desde 94, tem professores de 96, então tem muitos professores
antigos aqui criaram esse vínculo um com o outro, com a escola, com o nome
da escola, se você perguntar pra eles falam que amam a escola,então eles
trabalham aqui existe um envolvimento afetivo... Então eu acredito que essa
maturidade, essa sintonia, esse buscar tanto, esse querer aprender sempre, a
gente percebe que todos estão buscando, ninguém parou, né, eu acredito que
seja isso. E isso aqui na escola é muito tranqüilo, igual eu te falei em relação a
questão do IDEB, os professores aqui da escola são muito compromissados e
existem muitas temáticas que precisam ser trabalhadas, a mais urgente que eu
estou observando e que os professores estão passando pra gente agora é a
questão de valores, valores familiares, éticos, morais que a gente tem que
estar resgatando com alguns alunos e a gente tá atendendo a essa demanda
também.
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E: Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e evasão. Em sua opinião somente estes critérios
são suficientes para determinar se uma escola é de excelência no ensino,
quais outros critérios você sugeriria?
D1: Eu sou psicóloga né, então assim eu não posso em nenhum momento ser
taxativa com nada, se é suficiente ou se não é suficiente, eu acredito que algo
seja suficiente até aparecer uma coisa melhor, eu tenho a sugestão que eu
acho que é uma coisa que eu nem sei se é real de estar acontecendo, de
acontecer uma avaliação global do aluno, na só de disciplinas isoladas igual à
de matemática e de português, mas também se o aluno sabe usar fora da
escola... O conhecimento geral também conta porque o aluno ele tem muitas
habilidades, de repente ele pode não ter se saído bem em português e
matemática, mas tem uma outra habilidade que ele tem bem aflorada, então
isso pode ser um mérito da escola, mérito daquele processo de aprendizagem.
O português e a matemática, avalia, vai mensurar sim o conhecimento dele em
português em matemática, mas aquela escola que não atingiu esse nível eu
acredito se tivesse a oportunidade de mostrar as outras habilidades que os
alunos tem, que a gente tem que considerar em todo ser humano que são as
habilidades, não só o conhecimento isolado eu acredito que outras escolas se
sairiam tão bem quanto.
E: Você atribuiu a melhoria do IDEB de sua escola ao fato da secretaria
ter criado o CEAE.
D1: Eu acredito que o ceai desde que ele foi criado, é lógico que ele rendeu
frutos muito positivos, e a gente tem percebido isso aqui na escola também, os
alunos que são atendidos pelo ceai, a gente observa assim uma melhora dele
na escola tanto na questão da aprendizagem, a gente vê resultados nas
avaliações, quanto relação também ao desempenho dele e o desenvolvimento
dele com as pessoas então alunos que são tímidos, ou que tem dificuldade em
relacionar, a gente observa que ele evolui muito. O objetivo de cada coisa ela
pode ser avaliada em vários aspectos, pode ser avaliado assim que o ceai foi
criado para ajudar as escolas a atingir um IDEB melhor, mas a gente também
não pode olhar um fato isolado, a gente tem que pensar também que está
158

contribuindo com as crianças, mesmo que o objetivo seja, eu não quero avaliar,
não quero julgar, eu tenho que pensar em mim, e o que e melhor pra mim é o
que for ajudar as crianças, então enquanto tiver ajudando as crianças, pais que
as vezes não tem condições de pagar uma aula particular, ou um atendimento
especializado com um psicólogo por exemplo, se o pai não tem condições e ali
ele está tendo isso eu não vou julgar o objetivo deles isolado não, eu vou olhar
todas as vantagens, todas as contribuições que eles estão dando para os
alunos em particular, eu tenho que pensar primeiro é no aluno, depois eu trato
as outras questões, mas enquanto estiver atingindo o nosso objetivo que é
ajudar o aluno, eu acredito que ele foi criado, foi pra isso, está atingindo o
objetivo.
E: Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja, a Implementação da Lei nº10.639/03
no ambiente escolar.
D1: Igual eu estou te falando Maria Cristina, vai ter escola que vai se apegar
muito e trabalhar o ano inteiro com essa lei, apesar de que aqui na escola a
gente trabalha valores e isso ai é abordado o tempo todo, eu acredito que os
professores, os profissionais aqui da escola tem uma visão bem inclusiva, de
não ficar diferenciando características físicas e nem psicológicas de ninguém
né, nosso objetivo é ajudar, é promover a educação, o crescimento de cada
criança. Então assim, se surgir a necessidade eu acredito que a gente vai
abordar isso com mais ênfase, mas enquanto não estiver nós estamos
tranquilamente trabalhando essa questão. Agora no dia da consciência negra
eu achei interessante os professores do turno da manhã eles fizeram uma
feijoada, eles estavam trabalhando a consciência negra então eles fizeram uma
feijoada e o turno da tarde fez um outro alimento mais leve por causa da
questão de horário e os meninos assim adoraram Eu acho que vivenciar
reforça o conhecimento, a lembrança fica de forma positiva por ter trabalhado
essa diferença e eu acredito que se tiver necessidade a gente vai efetivar
assim um trabalho mais intenso em respeito ao assunto.
E eu te agradeço muito também fico satisfeita de você ter gostado da escola,
eu não tenho conhecimento igual você tem da temática, vou começar a
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pesquisar agora, o que você me falou aqui já imprimiu em mim o desejo de
conhecer vou me inteirar muito mais sobre essas questões, vou ficar mais
atenta a essas questões dentro da escola, porque as vezes a gente fica iludida
com outras questões, quem que não preocupa com o IDEB todo mundo
preocupa com o IDEB, com o que o aluno anda aprendendo, qual é a nota dele
no boletim, como está o gráfico daquela turma, todo mundo preocupa, mas a
gente lida com várias situações e as vezes a gente fica bitolado.
D2 – Escola 2 – 25/11/2013
E: Qual a sua formação?
D2: Eu fiz o magistério depois eu fiz faculdade de matemática e fiz uma pósgraduação em educação infantil
E: Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena, como você
se auto declara?
D2: Branca
E: Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de sua
profissão.
D2: Eu tenho 35 anos e tenho 11 anos como professora. Eu escolhi por gostar
mesmo, eu fui fazer o magistério e gostei, já tinha feito o cientifico e até então
eu tentei faculdade e não tinha passado no vestibular, aí tinham acabado com
o magistério e voltou de novo para a minha cidade e eu fui fazer o magistério e
gostei da profissão e logo depois eu passei no concurso.
E: Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
D2: Foi isso mesmo, por ter aberto o magistério eu fui fazer por ter um curso a
mais, já que eu não estava fazendo nada, a faculdade não tinha conseguido
passar, ai eu gostei, fazendo o magistério que eu gostei, foi por fazer
magistério que eu optei por ser professora.
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E: Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja, a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis. Pergunto: Você
tem conhecimento sobre a lei 10.639/03 e suas prerrogativas? (Sim/Não)
D2: Não, não tenho.
E: A direção da escola propiciou os meios necessários para que a
temática fosse inserida no cotidiano escolar? (Sim/Não)
D2: Não que eu tenha conhecimento.
E: Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis criou
um núcleo com o propósito de qualificar os professores para trabalhar os
temas transversais sobre a Diversidade. Você tem conhecimento dessa
qualificação? (Sim/Não)
D2: A gente sabe que tem o CRPE que proporciona esses cursos, eu para te
ser sincera eu na tenho conhecimento.
E: Já participou em algum momento? (Sim/Não)
D2: Não.
E: Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento?
(Sim/Não) Por quê?
D2: Eu acho interessante sim.
E: A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para a
implementação da Lei Nº10.639/03 na sua escola?
D2: Eu não tenho conhecimento.
E: Sente se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula?Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos.
D2: Não tenho dificuldade. Olha, é importante, mas eu acho que a questão do
racismo não é só do afrodescendente, né? Eu acho que o racismo é um tema
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mais complexo, eu acho importante inserir o conteúdo como todos os outros
relacionados ao tema.
E: Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala de
aula e na sua percepção no ambiente escolar?
D2: Não temos problemas com relação a preconceito não, teve já com uma
criança ruiva mas foi solucionado.
E: Você acredita que existe racismo e preconceito entre eles? Já
vivenciou alguma situação que teve que interferir? Se a resposta for sim,
pode nos contar o fato, resguardando o direito do sigilo de cada um dos
envolvidos?
D2: Foi o caso que eu comecei a comentar: os alunos estavam implicando o
outro por ele ser ruivo, inclusive o que estava implicando também era ruivo
rsrsrsrs então a gente conversou com ele sobre a diferença de cada um... fora
time de futebol que eles implicam bastante...
E: A senhora disse que não percebe dentro da sua escola...
D2: Não, não percebo, a gente acolhe muito bem esses alunos, todos os
alunos da escola, em relação a preconceito com alunos eu não percebo não.
E: Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
D2: Eu atribuo primeiramente aos professores porque nós temos um grupo de
professores excelente na questão de ensino aprendizagem e outro também a
turma desse ano de 2011 era uma turma que rendia muito era uma turma muito
boa.
E: Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e evasão. Em sua opinião somente estes critérios
são suficientes para determinar se uma escola é de excelência no ensino,
quais outros critérios você sugeriria?
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D2: Eu acho que não é só isso não. Eu aço que tinha que ver o andamento da
criança desde o inicio, olhar o meio social que ela vive, o lugar onde ela mora,
que comunidade ela esta inserida, se a criança ela não tem algum problema
como déficit de atenção, concentração então todas essas coisas que as vezes
avaliam mal uma escola não é levado em conta, a questão até da inclusão
mesmo
E: Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja, a Implementação da Lei nº 10.639/03
no ambiente escolar.
D2: Então como eu já disse ao longo da entrevista, é importante abordar o
tema, agora numa opinião pessoal, eu acho que na questão do racismo não é
só com os afrodescendentes, eu acho que envolve tudo, é loira burra, porque
eu mesmo já ouvi, já sofri bullying, por ser branquela né? Então assim não é só
a questão do racismo contra o negro, eu acho que o racismo tem que ser
trabalhada uma questão mais complexa que isso de etnia, é mais complexo
que isso. A questão de cota na faculdade eu não sei agora em que pé que
está, tem agora a cota para negro, sinceramente eu não concordo, eu acho que
tinha que ter uma cota que abrange (sic) as pessoas que estudarem em escola
pública, que não tem condições e acesso para pagar particular uma faculdade,
eu acho que ai seria mais justo e mais honesto porque tem muita gente que é
branco que fala que é negro para entrar na cota faculdade e isso eu não acho
correto. Eu acho que seria mais justo e coerente abranger todo mundo não é
só porque um branquinho de olho azul, mas que não tem as condições de
estudar em uma faculdade não tenha o direito de entrar na cota como os outros
têm. A gente sabe como foi tudo, a história toda do negro no nosso pais e eu
vejo que hoje o Brasil é uma mistura, a gente foi fazer agora um levantamento
para discutir currículo, que dificuldade, as vezes a pessoa é morena, morena
de morena mesmo, fala que é índio.. a própria pessoa não sabe definir qual é a
sua etnia... Então assim tá muito misturado no Brasil então você vê muitas
pessoas marginalizadas de toda cor, então eu acho que tinha que ser mais
abrangente, não deixando de fora a história da cultura negra que foi a base de
nosso país, se for pensar é a base mesmo de nosso país: foram os negos

163

aqui... Tudo... Um monte de coisa que a gente faz hoje é tudo ligado a cultura
afro descendente..
P1 – Escola 1 - 27/11/2013
E: Qual a sua formação?
P1: Eu tenho pós-graduação em orientação e supervisão e inspeção. Sou
professora de língua portuguesa.
E: Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena, como você
se auto declara?
P1: Eu tenho maior dificuldade em me identificar nessa questão. Só que eu
aprendi que eu sou branca então todas as vezes eu fico em dúvida então eu
marco que sou branca, mas eu não tenho a certeza disso, entendeu? Eu
tenho... Minha avó, minha bisavó era negra, então eu acho que me encaixaria
em parda. Não sei. Então todas as vezes eu tenho essa dúvida, mas aí eu
coloco branca.
E: Professora, dependendo da situação da pergunta aí a gente tenta
interferir um pouco. No Brasil há essa confusão realmente, nos estados
unidos, isso é bem claro, basta uma gota de sangue para a pessoa ser
preta, no caso os negros, pretos e pardos segundo o IBGE. Então se a
senhora tiver na família, por mais distante que seja um descendente,
basta uma gota de sangue negro ela se auto declara também como negra.
Aqui no Brasil tem realmente essa confusão. Eu vou fazer uma outra
pergunta. Divinópolis contradiz o Brasil e Minas Gerais porque no Brasil
existem mais negros do que brancos e Divinópolis é o contrário, as
pessoas se autodeclaram mais branca do que negra. Se nós olharmos,
somente com nosso olhar nós vamos ver que Divinópolis não é uma
cidade basicamente branca o que a senhora atribui a isso?
P1: Eu acho que é questão de informação mesmo, igual no meu caso, eu não
tenho a devida informação o que seria negro ou seria branco entendeu, é igual
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você está falando, se tivesse esse exame de sangue nós saberíamos, então eu
acho que a questão é de má informação mesmo.
E: Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de sua
profissão.
P1: Eu leciono há mais de 25 anos, já estou esperando completar os 50 anos
para aposentar, mas eu escolhi porque eu gosto, apesar que na época que eu
estudei não tínhamos muitas opções, ou você iria para o lado científico ou você
iria para o magistério, então a maioria das mulheres ia para o magistério. Mas
por mim eu fui porque eu gostaria mesmo, portanto é que eu estou até hoje.
E: Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
P1: Pelo gosto mesmo, pelo tipo de trabalho com crianças, eu trabalho porque
eu gosto, hoje eu tenho plena convicção que eu escolhi a profissão certa.
E: Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja, a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis, pergunto: Você
tem conhecimento sobre a lei 10.639/03 e suas prerrogativas? (Sim/Não)
P1: (lei) Não. Para falar a verdade eu não conheço a lei, não tenho. Não tem
conhecimento da lei, eu tenho conhecimento do assunto porque eu já busquei
já procurei para poder trabalhar, devido às implicâncias de racismo, essas
questões que surgem na sala, mas por decisão própria, então não que tenha
vindo da secretaria ou da escola para trabalhar isso.
E: A direção da escola propiciou os meios necessários para que a
temática fosse inserida no cotidiano escolar? (Sim/Não)
P1: (direção) Sim, aí nós trabalhamos sempre sobre esses temas, inclusive
agora da 20 dia da consciência negra, então nós sempre estamos trabalhando,
tanto em história quanto nas outras disciplinas.
E: Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis criou
um núcleo com o propósito de qualificar os professores para trabalhar os
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temas transversais sobre a Diversidade. Você tem conhecimento dessa
qualificação? (Sim/Não)
P1: Infelizmente eu não sabia desse programa e eu acho necessário, eu acho
que deveria ter para todos os professores porque todas as salas tem essa
diversidade, porque como se diz seria necessário que todos se preparassem.
E: Já participou em algum momento? (Sim/Não)
P1: Não.
E: Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento?
(Sim/Não. Por quê?)
P1: (qualificar) Sim... Eu acho que não é que nós não damos conta quando
surge algum problema, a gente consegue resolver, mas se você tiver melhor
preparada para isso, eu acho que vezes nem surgiria o problema dentro da
sala.
E: A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para a
implementação da Lei 10.639/03 na sua escola?
P1: Na minha área não, que eu sabia não. Porque eu sou professora de
português, às vezes em história, seria o caso, mas não, que eu saiba não. Que
eu saiba não... Ou tem o material na escola e não foi passado. Bom eu não
recebi... É porque chegam vários cursos, então você está dentro da sala de
aula e chegam: ah tem um curso de tal e tal e tal você quer fazer? No ambiente
que você está, na sala de aula, trabalhando você não tem nem tempo de
raciocinar se é o que você quer. Eu acho que ás vezes a gente perde muita
coisa, pode ter havido o convite para esse tipo, mas eu não peguei do que se
tratava... Eu acho que é o jeito que é passado na escola, se tem pouco tempo
na escola e as informações ficam aquém.
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E: Sente se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula? Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos.
P1: (lidar com o tema) Eu acho que todos os professores têm condições de
trabalhar o tema, apesar de não ter essa formação vinda da secretaria, então
eu me sinto preparada desde que me dê o material ou eu busque o material
devido. Eu tendo o material eu consigo trabalhar sim.
E: Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala de
aula e na sua percepção no ambiente escolar?
P1: Infelizmente tem muito alunos que usam palavras grotescas para atingir as
pessoas, os negros, nós como professores, pelo menos eu, na minha sala eu
não aceito. Então fez alguma ofensa, vai se explicar, explicar porque, de onde
surgiu aquilo, então eu sempre trabalho o bullying também que é uma forma de
atingir o outro e apelidos, essas coisas, eu não gosto, mas tem, infelizmente
tem, por isso é falta de informação dos próprios alunos da raça deles, de onde
eles vêm, porque que o Brasil é essa mistura todas, ou seja, eu já fui
professora de história e a gente nota que é uma falta de informação, não é que
ele quer atingir, porque ele já vem com isso de casa, essa maldade, ele acha
que assim ele está sendo melhor que o outro e isso é uma falta de
informação... Eu acho que assim nós temos que trabalhar muito mesmo, vários
temas, eu como professora de língua portuguesa eu sempre trago,
independente do dia da consciência negra, a gente sempre está trabalhando a
questão do respeito, acho que isso tem que ser o ano todo.
E: Entre eles, já vivenciou alguma situação que teve que interferir? Se a
resposta for sim, pode nos contar o fato, resguardando o direito do sigilo
de cada um dos envolvidos?
P1: Sim. Eu já presenciei alunos chamando o outro de macaco, pinta de
carvão... Uma coisa assim... Eu não lembro o termo como é, mas foi
simplesmente por crítica mesmo sabe, o aluno desfazendo do outro, o colega,
por exemplo, acertou, já aconteceu comigo, acertou uma questão lá e eu
elogiei e o outro : ah só porque é negro, ou porque parece macaco você está
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defendendo... Então assim, a questão assim, a criança só porque ela é negra
ela não pode ser inteligente, ela não pode ser boa, sabe?Ai eu tive que trazer
vários textos, trabalhar o bullying na sala, mostrar vídeos para melhorar essa
questão. Hoje, esse menino que aconteceu isso, ele não faz mais, mas a gente
vê que ele está se segurando, porque o que ele tem o costume é de humilhar e
fazer... Então eu noto assim, igual eu falei, não é dele, ele veio de casa com
isso. A gente usa falar na escola: a educação nós não damos a educação vem
de casa, vem de berço. A gente ensina respeito pelo outro, agora a questão da
educação, é como se ela estivesse no sangue então é difícil você mudar a
cabeça daquela criança, mas a gente tenta.
E: Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
P1: Eu atribuo a melhoria à questão de esforço mesmo dos profissionais, sabe
da escola que nos empenhamos mesmo para que eles conseguissem e graças
a deus conseguimos, mas não é um trabalho fácil você tem que empenhar
mesmo para aquilo e o resultado veio e nós estamos muito gratificados. Eu
acho que essas duas matérias são a base porque se a criança sabe ler e
interpretar eu acredito nisso aí. Não que seja o critério totalmente para avaliar
sabe? Eu acho que poderia ter outras coisas na arte, porque ás vezes o aluno
não é bom em português, mas ele é bom em arte, desenho. Então acho que
deveria ter outras opções.
E: Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e evasão. Em sua opinião somente estes critérios
são suficientes para determinar se uma escola é de excelência no ensino,
quais outros critérios você sugeriria?
P1: Com certeza. Tem a necessidade de se trabalhar muito com esses temas
devido o que nós passamos, o que a gente vê com os alunos, a falta de
respeito um com outro muitas vezes, a gente percebe que vem de casa, não do
próprio aluno, o jeito de falar você percebe que é o jeito de falar de um adulto e
não de uma criança. Brasil já é um país racista, isso vem desde quando a
criança nasce, eu acho que família branca ela tem que falar alguma coisa do
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negro, entendeu? Porque você não vê uma criança falar assim: aquele ali é
branquelo... Ele fala dos negros, então a gente percebe que a fala não é deles,
sabe. Eu acho importante trabalhar muito esse tema também.
E: Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja, a Implementação da Lei nº 10.639/03
no ambiente escolar.
P1: Igual você falou eu acho que a secretaria deveria se envolver mais, ela em
si não, envolver os profissionais da educação, passando qual seria o trabalho
do professor na escola com esse tema, por exemplo, essa lei o que ele poderia
fazer, o que ele teria de material para aprofundar principalmente os professores
de história que eu acho que deveriam abordar esse tema e não só os de
história, mas todos. Se não desse para pegar todos, que pegassem os de
história porque daí já estaria atingindo grande maioria de alunos, porque no,
quinto ano, quarto ano todos os alunos tem o conteúdo de história, então já
estaria abrindo um elo, um leque para futuramente essas crianças pudessem
respeitar um ao outro. Então é muito falho mesmo da secretaria, eu enquanto
professora vejo isso, porque é igual eu te falei pode ter sido que o CRPE
mandou o convite, mas às vezes chegou na secretaria da escola mas não foi
passado para todos os professores, ou se foi passado foi do modo que eu te
falei, as vezes você está tão ocupada na sala que chega falando, e você quer
continuar com seu trabalho e nem entende direito o que está sendo dado de
recado, eu acho que o tempo está pouco, para ser passado as informações da
escola, a gente não tem tempo muito específico para isso, a nãos ser nos dias
do planejamentos e as vezes no dia do planejamento a escola ainda não
recebeu aquela informação ou as vezes chegou e a pessoa que tem que
repassar não está na escola, então não sei o que acontece, eu sei que eu não
fiquei sabendo desse tipo de trabalho, e que se eu soubesse eu até gostaria de
receber material que tem.
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P2 – Escola 1 - 27/11/2013
E: Qual a sua formação?
P2: A minha formação, eu fiz licenciatura em matemática primeiramente, assim
que eu terminei o magistério eu fiz licenciatura em matemática, e depois por
ser concursada e já está trabalhando com ensino fundamental e as séries
iniciais fiz a opção de cursar também o curso de normal superior
E: Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena, como você
se auto declara?
P2: Eu me autodeclaro negra, até dentro dos critérios do IBGE preta.
E: Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de sua
profissão.
P2: Eu venho de uma família, meu pai era ex-combatente e minha mãe
professora, e acredito que um dos fatos que me fizeram desejar trabalhar na
área do magistério foi o fato de conviver com a minha mãe sempre nesse
trabalho e eu sempre gostei e acabei adentrando, então eu fiz magistério me
formei no Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, posteriormente estudei
na UFOR na cidade de Formiga, fiz matemática, posteriormente em seguida
acabei fazendo normal superior no INESP UEMG e acredito que a escolha do
magistério foi em função dessa influência da minha mãe, mas foi
principalmente por eu realmente sentir assim à vontade no trabalho
desenvolvido no magistério. Foi uma coisa que eu aprendi com minha mãe a
gostar e acabei trabalhando. E em relação a minha idade eu tenho 38 anos e
atuo desde 1994 na educação. Formei em 1992 em magistério e em 94 eu já
estava atuando como professora. Então nós estamos há praticamente 18 anos
na área de educação.
E: Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
P2: Como eu disse anteriormente o fato de ter uma mãe professora em casa, o
trabalho, a forma como ela pesquisava, minha mãe tem um perfil mais de
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professora pesquisadora, sempre trabalhou com história e geografia, então de
certa forma, a forma como ela se organizava para elaborar as aulas aquilo foi
despertando um fascínio em mim e conseqüentemente fiz a opção pelo
magistério. Então, embora eu tenha sido influenciada pela minha mãe a fazer o
magistério, estou no magistério hoje por opinião própria, por opção própria.
E: Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja, a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis, pergunto: Você
tem conhecimento sobre a lei 10.639/03 e suas prerrogativas? (Sim/Não)
P2: Por ser uma professora negra, eu tenho acesso a essas documentações,
tenho conhecimento da lei 10 639, mas eu vejo que o sistema municipal de
Divinópolis, do qual eu faço parte, embora apresente alguns avanços no
trabalho com essa lei, ainda trabalha de forma tímida, em relação a isso. Creio
que é extremamente importante a formação dos professores para que eles
possam desenvolver um bom trabalho dentro de sala de aula, mas enfatizo
aqui que nós não podemos pensar somente em formação de professores, a
formação dos professores em si não garante que essa política, essa
implementação da lei 10639, seja cumprida nas escolas. É importante que a
gente possa também fazer um trabalho da formação humana do professor,
mesmo porque isso vai ser determinante e vai ser um fator que vai ter um peso
muito grande no sentido da gente colocar em prática ou não o trabalho com a
lei 10639 que coloca a importância do estudo da áfrica nos currículos
escolares.
E: A direção da escola propiciou os meios necessários para que a
temática fosse inserida no cotidiano escolar? (Sim/Não)
P2: Nas nossas reuniões pedagógicas, nos planejamentos, nós recebemos
informações, debatemos conversamos sobre a importância desse trabalho
dentro da sala de aula, mas como a escola é pertencente ao sistema municipal
de ensino de Divinópolis, nós sabemos que isso depende de uma série de
orientações, então da mesma forma eu ainda acho que eu percebo a secretaria
tímida na implementação dessa lei eu acredito que a nossa escola pode
avançar no sentido de trabalhar de forma mais enfática o que a lei 10639
propõe.
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E: Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis criou
um núcleo com o propósito de qualificar os professores para trabalhar os
temas transversais sobre a Diversidade. Você tem conhecimento dessa
qualificação? (Sim/Não)
P2: Não. Pra mim é novidade eu não tenho conhecimento sobre essa
qualificação embora eu sei que a secretaria municipal de educação ela tem um
núcleo que realmente responde sobre a questão da diversidade. Como eu sou
uma professora que trabalha no âmbito da educação especial, o que eu tenho
conhecimento está muito mais voltado para a questão da pessoa com
deficiência na sala de aula. Em relação ao atendimento dessa lei 10639 pra
mim realmente é uma novidade, não tinha conhecimento.
E: Já participou em algum momento? (Sim/Não)
P2: Não.
E: Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento?
(Sim/Não, Por quê?)
P2: Sim. Eu penso que pro professor, em relação a lei 10639, em relação a
tudo que acontece no entorno da sala de aula, é sempre importante a gente se
capacitar, a gente se formar, e essa formação ela nunca acaba, sempre vai ter
coisas a serem aprendidas então eu acho extremamente importante para que a
gente faça um trabalho pertinente, para que a gente faça um trabalho que
possa fazer realmente desse ser humano que está em contato com a gente na
educação hoje , um ser humano que tem um olhar diferente, que tem um olhar
de aceitação a essa diversidade, a formação continuada sempre. Eu acho que
é muito importante a secretaria municipal de educação investir nessa formação
e tenho certeza que com essa formação nós vamos poder melhorar ainda mais
a qualidade de nossas escolas.
E: A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para a
implementação da Lei 10.639/03 na sua escola?
P2: Olha, hoje nós temos o programa nacional de alfabetização na idade certa
e esse programa do Ministério da Educação que visa formar professores do
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primeiro, segundo e terceiros anos para alfabetizar as crianças na idade certa
ele tem um trabalho de trazer nas escolas livros literários cujo tema estão
focados um pouco na lei 10639. Então hoje nós podemos falar que em relação
a acervo, a material didático, que a escola tem em relação a essas questões,
mas eu penso que ainda é necessário tornar esse material mais acessível né,
eu acho que é a questão do acesso mesmo, a legislação que orienta como que
é esse trabalho está nas mãos dos professores eu ainda sinto falta disso.
Embora a escola tenha essa material, esse material do PINAe, eu como sou
professora do terceiro ano, esse material realmente chegou às nossas mãos,
mas eu acho que ainda há uma timidez. Ai eu pontuo, não creio que a timidez
seja na escola, eu acredito que essa timidez venha do sistema em si, é uma
timidez que faz com que muitas vezes esse material não chegue às mãos do
professor. Mas também sinto uma timidez do professor porque muitas vezes
esse material se encontra na biblioteca da escola, se encontra em um lugar
disponível e o professor não vai atrás para buscar. Então eu sinto uma timidez
em todas as partes nesse sentido.
PINAE – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa é um programa
criado pelo governo federal que iniciou esse ano trabalhando com a formação
de professores de primeiro, segundo e terceiro ano em língua portuguesa e em
2014 estará trabalhando com a formação de professores em matemática. Os
alunos de primeiro e segundo ano receberam o material que eu estou falando,
que é uma caixa que contem livros literários e dentro desses livros literários,
dentro de todas as caixas do primeiro, segundo e terceiro nós vamos encontrar
livros literários que trazem a temática proposta pela lei 10639 para que seja
trabalhado na sala de aula.
Com toda certeza. O Ministério da Educação encaminhou para as escolas um
material riquíssimo, essa caixa de livro literário é uma caixa que vem para ficar
realmente com o professor, esse material é disponibilizado para ele, fica com
ele e as crianças têm acesso a esse material, esses livros podem ser levados
pra casa para trabalhos, da forma que o professor desejar. Realmente ele
contribui para que a escola, em seu planejamento, coloque essa leitura como
algo que possa favorecer o desempenho ainda melhor nas escolas em relação
tanto com as provas externas quanto as provas internas, e em relação a si
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mesmo que eu penso que o mais importante, né? Que é o desenvolvimento
dessa escola, dessa criança para si mesmo. O aprendizado se torna
significativo a partir do momento em que a criança apreende dentro da escola e
vai poder levar esse conhecimento para os espaços aonde (sic) ele quiser
adentrar futuramente.
E: Sente se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula? Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos.
P2: Me sentir à vontade, eu sinto. Na verdade, eu acho o que acontece, às
vezes, trazendo em relação ao professor, a atuação do professor, o que
acontece às vezes é uma certa insegurança em função da gente ter sido criada
e ter estudado em uma época que a história do Brasil ela era contada de forma
a ressaltar somente a valorização das questões ligadas à elite. Então, muitas
das vezes, a história do Brasil que o professor conhece, a história do Brasil que
ele conheceu, a história do Brasil que ele aprendeu, ele ressalta isso como
verdade acabada. Então a gente hoje conseguir transcender isso e trazer para
a história, e trazer para a sala de aula uma história que ressalte realmente o
que aconteceu em relação às duas partes, o que aconteceu em relação ao
branco, o que aconteceu em relação ao negro, o que aconteceu em relação ao
indígena, de uma certa forma dá uma insegurança. Mas essa insegurança vai
estar sendo vencida a medida que o professor pesquisa, a medida que ele vai
fazendo essa formação continuada, ele vai aprendendo e ele vai mostrando
para os alunos a beleza a importância da participação de todos esses povos na
constituição da história brasileira. Então, eu penso que o que acontece com
muitos professores, assim como acontece comigo é o fato da gente ter lido, da
gente ter aprendido uma história que agora a gente está vendo que ela é
totalmente diferente. E ai a gente vai ressaltar a beleza da participação de
todos os povos, né? Ressaltando que todos eles são importantes.
E: Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala de
aula e na sua percepção no ambiente escolar?
P2: Na escola 1 eu creio, porque a gente já vem fazendo esse trabalho das
diferenças, a gente percebe que essas relações vem melhorando, embora em
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algumas situações a gente observa situações de preconceito, né?. Eu acredito,
que a escola ela é uma extensão do ocorre na sociedade, dentro da escola
acontece tudo que acontece do lado de fora, então aqui é importante a gente
ressaltar que ainda acontecem embates, nós temos crianças que ainda vão se
estranhar em função da diferença de cor de pele, em relação a uma criança
que tenha deficiência com relação a outra que não tenha , mas a gente tem
trabalhado com nossos alunos de forma a minimizar esses conflitos e de forma
a mostrar que é importante, que as pessoas são diferentes e que essa
diferença que faz essa bonita composição que nós temos no mundo hoje.
E: Você acredita que existe racismo e preconceito entre eles. Já vivenciou
alguma situação que teve que interferir? Se a resposta for sim, pode nos
contar o fato, resguardando o direito do sigilo de cada um dos
envolvidos?
P2: Racismo e preconceito ele... Eu não vou falar que é inerente... Porque na
verdade tem uma frase que fala que: ninguém nasce racista é uma
conseqüência da educação que a gente teve. Então nós sabemos que... Em
função da forma como a nossa história foi contada muitas das crianças que nós
temos aqui na escola, elas vão aprender em suas famílias essa questão de
preconceito, essa questão do racismo, não porque suas famílias são más, não
porque suas famílias querem influenciar em relação a isso, mas tem a ver
também como a forma que essas famílias foram educadas. Mas é importante
ressaltar e que nós vivenciamos sim nos espaços escolares, na sala de aula
muitas situações em que a gente percebe isso, mas em função desse trabalho
que a gente vem desenvolvendo com nossos alunos, é uma situação que os
próprios alunos começam a comentar entre si e começam a mostrar aos outros
a importância da gente respeitar as pessoas como elas são. Então situação de
racismo, de preconceito, a escola, como a sociedade vivencia sim. Mas é
importante ressaltar aqui que hoje nós vivemos essas situações de forma
mínima e que nós temos feito um trabalho significativo para que a gente
consiga realmente é... Nós desejamos que essas atitudes ao longo do tempo
se diminuam, se diminua, até a gente chegar num tempo em que as pessoas
vão poder se respeitar realmente da forma como são sem racismo, sem
preconceito sem qualquer questão, preconceito em relação a gênero, em
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relação à religiosidade, em relação se a pessoa ela é deficiente, se ela é não
deficiente. Isso é extremamente importante e é um trabalho que a gente tem
feito.
P2: Eu concordo com a colocação feita, após 10 anos o que a gente vê
realmente nas escolas em sua grande maioria é uma forma tímida de
implementação dessa lei, muitas vezes, ligando, focados a data que tem
alguma relação com o negro que é a questão do 13 de maio e 20 de novembro.
E nós sabemos que esse trabalho é para ser realizado durante todo o ano, é
um trabalho curricular que ele precisa ser feito e assim como a gente trabalha
os demais conteúdos é uma questão da gente trabalhar com naturalidade de
forma enfática para a gente vencer realmente, conseguir com que o negro seja
respeitado no pais. Em relação a essa timidez, eu penso e vejo que hoje o
Ministério da Educação já tem políticas voltadas para isso, ontem mesmo eu
estava acessando a internet e vi a liberação, que a Universidade Federal de
Ouro Preto vai ter uma pós graduação voltada para essa questão da lei 10639
e que avanços como esses são extremamente importantes, e eu penso que
nós precisamos garantir que isso chegue as escolas. Eu penso que a
secretaria de educação que tem esses núcleos que já trata essas questões das
diversidades que coloquem realmente esses núcleos para trabalharem junto ao
professorado. Penso que é importante a gente pensar não só em relação aos
núcleos municipais, mas eu penso que dentro das escolas é preciso que a
gente cobre das pessoas que estão frente às gestões municipais que elas
abracem realmente a causa para que, daqui a 10 anos, nós não estejamos
discutindo novamente a questão. A lei já está criada e como a gente bem sabe
o que é lei a gente necessariamente deveria atender, mas a gente vê que isso
realmente não está acontecendo. Então meu desejo enquanto professora, meu
anseio do fundo do coração é que realmente a gente possa colocar em prática
a lei 10639 de forma bem rápida uma vez que eu penso que a lei 10639, a
medida que ela propõe a aceitação das pessoas assim como elas são, no caso
trabalhando a questão étnica voltada para o negro, ela vai ensinar a gente a
valorizar essa diversidade que é a composição do Brasil e nós sabemos da
extrema importância que tem isso. Com certeza o trabalho com a lei 10639,
assim como outras políticas para a diversidade, que são trabalhadas na sala de
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aula vão ajudar a gente a construir realmente esse ensino de qualidade que a
gente deseja.
E: Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
P2: Eu acho importante avaliações como essas do IDEB sim para a gente ver
como está o trabalho principalmente em disciplinas que tem um peso
importante como português e matemática, mas não acho que essas tem um fim
em si mesmo. Nós não poderemos fazer uma avaliação no geral de uma escola
olhando apenas o desenvolvimento dessa escola em que os alunos na
avaliação têm um bom desempenho, porque nós sabemos que esse bom
desempenho, ele depende de uma série de fatores, não é verdade? Nós
sabemos, por exemplo, que se a escola adota uma postura de treino, ela pode
consequentemente alcançar um bom resultado no IDEB e não ser realmente
uma escola qualificada. Então eu acho muito importante, esse olhar que o
IDEB nos demonstra através das avaliações, ele seja um norteador para as
escolas, mas nós precisamos pensar em outros conteúdos que também são
relevantes, que a questão da relação humana, essa interrelação na sala de
aula e a aceitação da diversidade, então nós temos diversas questões que
também são importantes e que também devem ser levadas em consideração
em relação a essa avaliação. Eu penso que essa avaliação que o IDEB faz de
português e matemática ela vai demonstrar relacionado ao trabalho que é feito
em relação a esses conteúdos, como eu disse anteriormente, o treino, se você
treinar, treinar e treinar pode alcançar o sucesso. Eu penso que a gente deve
jamais olhar apenas esse resultado para saber se uma escola é uma escola de
qualidade ou não. Penso que é importante que esse trabalho também fosse
feito in loco, olhando a relação dos alunos, uma visita à escola vendo as aulas
que os professores faz se as aulas são diversificadas de fato.
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E: Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e evasão. Em sua opinião somente estes critérios
são suficientes para determinar se uma escola é de excelência no ensino,
quais outros critérios você sugeriria?
P2: Com certeza é extremamente importante, né? O fato da gente mostrar para
essa criança hoje, trabalhar em sala de aula essa diversidade, nos fortalece
como ser humano. Eu penso que ao trabalhar isso na sala de aula o professor
também se forma a cada dia. Então nós somos uma sociedade que é formada
de pessoas de diferentes formas, de pessoas que vão ter um aprendizado
diferenciado, de pessoas que vão ter cor diferenciadas, de pessoas que vão ter
línguas diferenciadas, e é extremamente importante a gente aceitar cada um
da forma que é, e perceber que a composição mundial ela é tão bacana
justamente porque nós somos essa população totalmente diversificada.
E: Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja, a Implementação da Lei 10.639/03 no
ambiente escolar.
P2: Eu concordo com a colocação feita, após 10 anos o que a gente vê
realmente nas escolas em sua grande maioria é uma forma tímida de
implementação dessa lei, muitas vezes, ligando,

focados a data que tem

alguma relação com o negro que é a questão do 13 de aio e 20 de novembro.
E nós sabemos que esse trabalho é para ser realizado durante todo o ano, é
um trabalho curricular que ele precisa ser feito e assim como a gente trabalha
os demais conteúdos é uma questão da gente trabalhar com naturalidade de
forma enfática para a gente vencer realmente, conseguir com que o negro seja
respeitado no pais. Em relação a essa timidez, eu penso e vejo, que hoje o
Ministério da Educação já tem políticas voltadas para isso, ontem mesmo eu
estava acessando a internet e vi a liberação, que a Universidade Federal de
Ouro Preto vai ter uma pós graduação voltada para essa questão da lei 10639
e que avanços como esses são extremamente importantes, e eu penso que
nós precisamos garantir que isso chegue as escolas. Eu penso que a
secretaria de educação que tem esses núcleos que já trata essas questões das
diversidades que coloquem realmente esses núcleos para trabalharem junto ao
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professorado. Penso que é importante a gente pensar não só em relação aos
núcleos municipais, mas eu penso que dentro das escolas é preciso que a
gente cobre das pessoas que estão frente às gestões municipais que elas
abracem realmente a causa para que, daqui a 10 anos, nós não estejamos
discutindo novamente a questão. A lei já está criada e como a gente bem sabe
o que é lei a gente necessariamente deveria atender, mas a gente vê que isso
realmente não está acontecendo. Então meu desejo enquanto professora, meu
anseio do fundo do coração é que realmente a gente possa colocar em prática
a lei 10639 de forma bem rápida uma vez que eu penso que a lei 10639, a
medida que ela propõe a aceitação das pessoas assim como elas são, no caso
trabalhando a questão étnica voltada para o negro, ela vai ensinar a gente a
valorizar essa diversidade que é a composição do Brasil e nós sabemos da
extrema importância que tem isso. Com certeza o trabalho com a lei 10639,
assim como outras políticas para a diversidade, que são trabalhadas na sala de
aula vão ajudar a gente a construir realmente esse ensino de qualidade que a
gente deseja.
P3 – Escola 2 - 25/11/2013
E: Qual a sua formação?
P3: Eu tenho terceiro grau e eu formei no magistério superior, na época foi o
primeiro curso experimental que foi o curso normal superior, hoje tido como
pedagogia.
E: Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena, como você
se auto declara?
P3: Cor branca.
E: Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de sua
profissão.
P3: Eu tenho 52 anos, já sou aposentada no estado, e tenho 32 anos de
serviço e na prefeitura municipal estou há 10 anos, A minha escolha foi, na
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época, por falta de opção, porque minha cidade é muito pequena, o único curso
que tinha de segundo grau era o magistério. E então na época a gente
começou a estudar porque não tinha opção e nem dinheiro para ir para outra
cidade, mas depois de começar a trabalhar me apaixonei e vi que eu queria era
isso mesmo, que eu dei foi sorte por ter escolhido e por poder trabalhar com o
magistério.
E: A senhora disse que a cidade da senhora era muito pequena, qual
cidade que era?
P3: Carmo do Cajuru
E: Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
P3: Na época foi a falta de opção mesmo, e depois que eu estudei e comecei a
trabalhar nunca mais quis outra profissão não.
E: Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja, a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis, pergunto: Você
tem conhecimento sobre a lei nº 10.639/03 e suas prerrogativas?
(Sim/Não)
P3: Sim, um conhecimento assim mais geral sim. Muito detalhado não, porque
a gente pega o núcleo principal e o que a gente vai trabalhar e tentar
implementar.
E: A direção da escola propiciou os meios necessários para que a
temática fosse inserida no cotidiano escolar? (Sim/Não)
P3: Sim, em partes, as escolas têm muita dificuldade quanto a material, às
vezes o professor sai para fazer curso, mas na medida do possível a gente
está sempre em dia com essas questões.
E: Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis criou
um núcleo com o propósito de qualificar os professores para trabalhar os
temas transversais sobre a Diversidade. Você tem conhecimento dessa
qualificação? (Sim/Não)
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P3: Sim. Sempre que tem esses cursos é mandado para as escolas o
cronograma e na medida do possível os professores vão fazendo esses cursos,
seja a respeito desse tema ou de outros, na medida do possível a gente sai
para fazer curso.
E: Já participou em algum momento? (Sim/Não)
P3: Não. Sobre esse tema não. Mas eu já participei de um seminário em Cajuru
que era sobre esse tema, era da prefeitura de lá e eu participei porque eu gosto
então eu participei. Não lá (Semed), mas em outro lugar.
E: Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento?
(Sim/Não, por quê?)
P3: Não. Eu falo assim. Quem costuma respeitar as pessoas não tem esse tipo
de problema. A questão de trabalhar com as crianças vai da personalidade da
gente do nosso jeito de ser, o carinho que a gente trata todo mundo, então
assim, eu não acho difícil ta trabalhando tá conversando sobre esse assunto
com as crianças e também hoje a gente tem muita ajuda através de livros, de
buscas, até de CDs de palestras, então a gente pode estar sempre atualizando,
né, não tem dificuldade.
E: A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para a
implementação da Lei 10.639/03 na sua escola?
P3: Tem... A secretaria tem enviado, não sei se é municipal a ou se é a
estadual, mas a escola tem recebido livros muito bons, sobre várias temáticas,
inclusive sobre essa. Eu, esse ano estou trabalhando mais com a disciplina de
matemática, então assim, eu tenho outra professora que me ajuda na parte de
português, então assim o conhecimento sobre esses livros, especifico, tá mais
com ela. Mas eu sei que nossa biblioteca é muito boa e tem livro sobre esse
tema.
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E: Sente se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula? Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos.
P3: Eu acho que sim, mesmo que, às vezes, na nossa escola não tenha esse
tipo de problema, mas a gente sabe que existe preconceito, a gente sabe que
na sociedade tem muito esse tipo de preconceito, eu falo até assim, hoje em
dia não tem mais preconceito sobre a raça negra, né, porque vem crescendo
os estudos, as manifestações perante a sociedade, então isso já acabou muito,
a gente sabe que existe, mas eu acho que diminuiu muito. Mas temos outros
preconceitos que precisam ser trabalhado, precisa ser conversado, colocar as
crianças a par do assunto, para falar, eu acho assim, falando, conhecendo,
estudando o tema a gente vai transformando aquilo no mais simples, no
cotidiano da gente, as coisas vão ficando mais tranqüila pra se conversar, pra
se falar, então precisa ser trabalhada sim todas essas diversidades precisam
ser trabalhadas sim.
E: Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala de
aula e na sua percepção no ambiente escolar?
P3: Aqui na nossa escola a gente não tem muito esse tipo de problema não. Eu
acho que no meio rural, assim, as crianças são mais respeitosas, trazem mais
aquele ensinamentos de dentro de casa, com mais eficiência, não sei. Então
esse tipo de problema aqui na nossa escola não tem e quando surge algum
apelido, por acaso ás vezes nem é sobre esse tema né, mas a gente costuma
conversar, chamar, perguntar, se ele se sentiria bem com algum apelido que
um alguém colocasse, a gente se coloca no lugar do outro para ver esse
sentimento, é resolvido com muita tranqüilidade.
E: Você acredita que existe entre eles. Já vivenciou alguma situação que
teve que interferir? Se a resposta for sim, pode nos contar o fato,
resguardando

o

direito

do

sigilo

de

cada

um

dos

envolvidos

resguardando o direito do sigilo de cada um dos envolvidos?
P3: Eu acho que sim, mesmo que, às vezes, na nossa escola não tenha esse
tipo de problema, mas a gente sabe que existe preconceito, a gente sabe que
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na sociedade tem muito esse tipo de preconceito, eu falo até assim, hoje em
dia não tem mais preconceito sobre a raça negra,né, porque vem crescendo os
estudos, as manifestações perante a sociedade, então isso já acabou muito, A
gente sabe que existe mas eu acho que diminuiu muito. Mas temos outros
preconceitos que precisam ser trabalhado, precisa ser conversado, colocar as
crianças a par do assunto, para falar, eu acho assim, falando, conhecendo,
estudando o tema a gente vai transformando aquilo no mais simples, no
cotidiano da gente, as coisas vão ficando mais tranqüilas pra se conversar, pra
se falar, então precisa ser trabalhado sim todas essas diversidades precisam
ser trabalhadas sim.
E: Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
P3: Eu acho que a qualidade no ensino vai muito da dedicação do professor se
o professor não dedicar não gostar não correr atrás de diversas maneiras de
ensinar, e se a escola não apoiar, não tem como a criança se desenvolver bem
não.
E: Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e evasão. Em sua opinião somente estes critérios
são suficientes para determinar se uma escola é de excelência no ensino,
quais outros critérios você sugeriria?
P3: Acho que tem outros critérios a serem levados em conta né, a estrutura até
a parte física mesmo, né, familiar, não sei assim no momento o que sugerir,
mas eu acho que precisa ser levado em conta mais alguns itens.
E: A senhora acredita que a criação do CEAE ajudou a melhorar o IDEB
da sua escola?
P3: Sim, a criação do CEAE foi muito importante, inclusive nós temos vários
alunos que participam do CEAE, nós temos muitas crianças que vem de
cidades do norte de minas,vem com muita defasagem,e a nossa dedicação e a
ajuda da secretaria com o apoio do CEAE que tem feito da nossa escola ser
uma boa escola. É muito importante a ajuda do CEAE e todas as crianças que
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vão pra lá a gente tem retorno e eles colaboram aquilo que a gente acha que
está difícil eles sabem lá e vão ajudando e no final, eu não digo que desenvolva
100% mas a criança desenvolve bastante. É muito importante.
E: Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja, a Implementação da Lei nº 10.639/03
no ambiente escolar.
P3: Olha, eu acho que todas essas diversidades que traz para a escola a gente
sabe que traz bons resultados. Eu lembro assim, quando começou há muitos
anos atrás, começou primeiramente com educação sexual, né? Eu sei que
ainda está muito longe do ideal, mas foi um passo dado. Cada caso, que é
trazido para ser trabalhado na escola a gente sabe que dá resultado, porque
trabalhar com as crianças a gente tá formando o futuro, mesmo que agora a
gente ache assim... Não tá muito ruim, não tá caminhando... Mas tem uma luz
no fim do túnel, a gente sabe que futuramente, pelo menos essas crianças que
a gente está trabalhando com elas a gente acredita que elas vão virar gente né
e passar isso pra frente porque nos vamos morrer e elas que vão construir o
futuro...
P4 – Escola 2 -25/11/2013
E: Qual a sua formação?
P4: Curso de pós graduação.
E: Segundo os critérios do IBGE que identifica os brasileiros como
pertencentes a cor branca, preta, pardo e amarela e indígena, como você
se auto declara?
P4: Cor branca
E: Gostaria de saber, e fique a vontade para expor sua trajetória pessoal,
bem como sua idade, o tempo em que leciona e como foi a escolha de sua
profissão.
P4: Eu tenho 47 anos, tenho 27 anos de serviço e a escolha da minha
profissão foi por condições, porque era um curso mais fácil de fazer na época.
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E: Quais os fatores foram determinantes na sua opção pelo magistério?
P4: A princípio foi a facilidade e depois eu fui criando gosto pelo curso e achei
que estava no rumo certo, no caminho certo
E: Com relação ao tema da Pesquisa, ou seja, a Implementação da Lei
10.639/03 no Sistema Municipal de Ensino de Divinópolis, pergunto: Você
tem conhecimento sobre a lei 10.639/03 e suas prerrogativas? (Sim/Não)
P4: Ainda não.
E: A direção da escola propiciou os meios necessários para que a
temática fosse inserida no cotidiano escolar? (Sim/Não)
P4: Também não.
E: Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis criou
um núcleo com o propósito de qualificar os professores para trabalhar os
temas transversais sobre a Diversidade. Você tem conhecimento dessa
qualificação? (Sim/Não)
P4: Não
E: Já participou em algum momento? (Sim/Não)
P4: Não
E: Sente necessidade de se qualificar para esse enfrentamento?
(Sim/Não, por quê?)
P4: Sim porque a gente tem uma... A gente já procura trabalhar buscando esse
tema, mas é sempre melhor a gente estar buscando outros recursos.
E:.A secretaria tem oferecido apoio pedagógico e material didático para a
implementação da Lei 10.639/03 na sua escola?
P4: Não
E: Sente-se confortável e preparada para lidar com o tema na sala de
aula? Se a resposta for não, explique quais as maiores dificuldades e
obstáculos.
185

P4: Eu me sinto preparada uma vez que eu já procuro trabalhar com esse tema
em textos, atividades o que vai proporcionar esse bem estar entre os alunos. É
importante, sim, estar inserindo essa cultura afro-brasileira, uma vez que o
brasileiro, ele é de uma cultura africana também, então ele é de uma cultura
muito grande da diversidade brasileira, é um pais muito grande e temos que
trabalhar essa diversidade, o respeito entre as pessoas.
E: Como é a relação entre os alunos negros e brancos dentro da sala de
aula e na sua percepção no ambiente escolar?
P4: A relação entre os alunos é uma relação muito boa, na nossa escola eu
não tenho presenciado nenhuma discriminação, então há um respeito muito
grande entre eles.
E: Entre eles, já vivenciou alguma situação que teve que interferir? Se a
resposta for sim, pode nos contar o fato, resguardando o direito do sigilo
de cada um dos envolvidos?
P4: A relação entre os alunos é uma relação muito boa, na nossa escola eu
não tenho presenciado nenhuma discriminação, então há um respeito muito
grande entre eles.
E: Você atribui isso pelo fato de ser uma escola de zona rural?
P4: Eu acredito que sim. Na zona rural os pais são mais atentos, tem mais
tempo para estar conversando com os filhos, ensinando o respeito e eles não
têm esse tipo de preocupação em discriminar o outro.
E: Sua escola alcançou o melhor IDEB na última avaliação ocorrida em
2011 e foi divulgada em 2012, o que você atribui a essa melhora na
qualidade?
P4: A qualidade alcançada pela escola é a união do grupo, o grupo é um grupo
muito forte, é m grupo que preocupa com o desenvolvimento do aluno e o
nosso trabalho que é um trabalho muito forte um trabalho para a ajuda dos
alunos.
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E: Sabemos que o IDEB avalia o desempenho nas disciplinas de
português e matemática e a evasão. Em sua opinião somente estes
critérios são suficientes para determinar se uma escola é de excelência
no ensino, quais outros critérios você sugeriria?
P4: Eu acho que poderia ter mais critérios para ajudar a avaliar, mas eu
acredito que Português e Matemática são disciplinas fortes para manter uma
base de tudo isso. Você fala na questão do português e da matemática? Então
quando o aluno já está preparado na leitura e na matemática eu acho que é um
grande passo para haver o aproveitamento dos outros conteúdos porque sem
essas disciplinas eles terão mais dificuldades de

chegar ao pleno

desenvolvimento.
E: Para finalizarmos, gostaria que a senhora expressasse sua visão
pessoal sobre essa questão, ou seja, a Implementação da Lei nº 10.639/03
no ambiente escolar.
P4: Minha visão que eu tenho, é sobre essa questão da lei é que algumas
pessoas precisam tomar mais conhecimento, e trabalhar. Agora, na minha
opinião, isso tem que vir a partir do profissional. Porque é uma coisa que eu já
faço. Desde quando eu ingressei na carreira do magistério, que eu comecei a
trabalhar nas escolas eu sempre procurei levar textos, trabalhar em cima desse
respeito que a gente tem que ter pelo ser humano. A gente tem que estar
dentro de uma sala de aula preocupada não só com conteúdo, mas com
relacionamento entre as pessoas e valorizar a diferença cultural, valorizar o
meio em que a gente vive, então tudo isso a gente já tem que estar preparado
para trabalhar. A gente não precisa de lei para ficar implementando isso, mas
infelizmente tem pessoas que precisam, então eu acho que a lei, ela vem para
completar esse trabalho, mas isso já tem que partir do profissional e fazer um
trabalho consciente da valorização do ser humano.
O Brasil do século XXI tem dispensado grande esforço para alcançar
índices de excelência dos países desenvolvidos, como Japão, por exemplo ,
na tentativa de melhorar as condições institucionais escolares.
Nesse sentido o governo federal instituiu, a partir de 2005, um indicador de
avaliação de desempenho, o Índice de Desenvolvimento da Educação
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Brasileira (IDEB), cuja meta é alcançar o índice 6, parâmetro de
desempenho equiparado ao daqueles países.
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