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RESUMO: O presente trabalho integra discussões sobre a interculturalidade na educação a partir 

de relatos apresentados, sobre a comunidade quilombola Estrela localizada no município de 

Garanhuns, nordeste brasileiro, ao mesmo tempo em que nos remete a reflexão sobre a educação 

nas escolas quilombolas brasileiras, com o olhar para a legislação que altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDBEN de 1996, com a aprovação da Lei 10.639/03,cuja alteração 

representa um grande avanço no processo da educação brasileira, modificando o foco etnocêntrico, 

de raiz européia, por um de matriz africana, quando estabelece a obrigatoriedade do ensino de 

história e culturas afro-brasileira e africanas no currículo da educação básica pública e particular, 

para que seja ouvida e contextualizada no sistema de ensino aprendizagem as contribuições 

africanas no processo de desenvolvimento do território brasileiro. O trabalho tem como objetivo 

refletir sobre as aproximações e distanciamentos das práticas de ensino nas escolas da comunidade 

quilombola do município em estudo, priorizando a comunidade Estrela, objeto da pesquisa, no 

processo da interculturalidade contemplados nesta Lei onde os professores vão dialogar com novas 

bases epistemológicas, não apenas em cumprimento da nova legislação, mas, sobretudo no 

cumprimento do ato pedagógico político com a educação antirracista. Trazemos para discussão 

como está sendo trabalhada essa lei no processo da  valorização das potencialidades culturais de 

matriz africana no ensino aprendizagem, sobre a história e cultura da África e dos africanos, e suas  

contribuições  na  formação  da  sociedade  brasileira  nas  diferentes áreas presentes na formação 

do país,no espaço escolar este considerado como um ambiente não apenas de aprendizagens mas 

um espaço de diálogo privilegiado, e de poder na construção de conhecimento e resgate da 

reconstrução da identidade e auto-estima da população afrodescendente contra discursos 

hegemônicos que ao longo dos anos trabalharam no processo de dominação e silenciamento dos 

grupos étnicos racialmente minoritarizados. Para execução do trabalho, se fez necessário idas e 

vindas nos espaços dessas comunidades e olhares no processo de formação desses professores, que 

são desafiados para constantes treinamentos na sua formação e qualificação pedagógica, uma vez 

que essas novas epistemologias do saber docente requerem novos enfrentamentos na docência, que 

são apontadas como obstáculos a partir da formação desses professores e para qualificação na 

formação continuada. Nesse processo de transformação da educação, percebe-se que as políticas 

educativas representam um eixo estruturante no processo de construção das lutas e conquistas da 

população negra e que sem elas essa Lei ficará com lacunas com relação as propostas estabelecidas.  
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Resumen: Esto estudio incluye debates acerca de la interculturalidad en educación de los informes 

presentados de la comunidad quilombola Estrella, situada en la ciudad de Garanhuns, noreste de 

Brasil, mientras que nos lleva a la reflexión sobre la educación en las escuelas quilombolas 

brasileñas, con la mirada para la legislación que modifica la Ley de Directrices y Bases de la 

educación Nacional, LDBEN 1996, con la aprobación de la Ley 10.639 / 03, el cambio representa 

un gran avance en el proceso de la educación brasileña, que trata de cambiar el enfoque 

etnocéntrico, con raíz Europea, a otro de origen africano, cuando se establece la obligación de la 

historia de la educación y de las culturas afro-brasileños y africanos en el plan de estudios de la 



educación básica pública y privada, para ser escuchado y contextualizado en la enseñanza 

aprendizaje de los aportes africanos en el proceso de desarrollo del territorio brasileño. El estudio 

tiene como objetivo reflexionar sobre las similitudes y diferencias de prácticas de enseñanza en las 

escuelas de la comunidad marrón de la ciudad del estudio, dando prioridad a la comunidad Estrella, 

el objeto de la investigación, el proceso intercultural contemplada en esta Ley donde los maestros 

hablarán con nuevas bases epistemológicas, no sólo en el cumplimiento de la nueva legislación, 

pero sobre todo en el cumplimiento del acto pedagógico político con la educación anti-racista. 

Traemos a discusión como se está trabajado esa ley, en el proceso de mejorar el potencial cultural 

de origen africano en la enseñanza aprendizaje de la historia y cultura de África y los africanos, y 

sus contribuciones a la formación de la sociedad brasileña en las diferentes áreas en la formación 

del país, en la escuela, esto considerado como un entorno no sólo para el aprendizaje, sino un 

espacio privilegiado para el diálogo, y el poder en la construcción del conocimiento y rescatar a la 

reconstrucción de la identidad y la autoestima de la población afrodescendiente en contra de los 

discursos hegemónicos que durante los años trabajados en proceso de dominación y el 

silenciamiento de los grupos étnicos raciales minoritarizados. Para la ejecución del estudio, se 

realizó idas y venidas en las comunidades, y la evaluación de la formación de estos maestros, que 

tienen el reto de la capacitación constante en su formación y cualificación de enseñanza, ya que 

estos nuevos epistemologías del conocimientos del maestro requieren nuevos enfrentamientos en 

enseñanza, que son vistos como obstáculos de la formación de estos profesores y para capacitación 

en la educación continua. En este proceso de transformación de la educación, uno se da cuenta de 

que las políticas de educación representan un eje estructural en la construcción de las luchas y los 

logros de los negros y que sin ellos esta Ley tendrá lagunas con respecto a las propuestas 

establecidas. 
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INTRODUÇÂO 

 O tema que versa sobre aproximações e distanciamentos da prática de ensino, no que se 

refere a Lei 10.639\03, vai tratar de discutir como está sendo trabalhada esta Lei no espaço escolar, 

compreendendo a formação do profissional no processo ensino aprendizagem.  

Esse trabalho que traz para discussão as questões de educação em comunidades 

quilombolas,localizadas no município de Garanhuns Nordeste do Brasil, é o resultado de uma 

convivência de anos de estudos com projetos de extensão da Universidade de Pernambuco como 

professora coordenadora de alguns desses projetos, cujo objetivo inicial era pesquisar as formas de 

identificação dessas comunidades com as matrizes africanas e o pertencimento com o lugar com o 

olhar para o samba de coco,atividade praticada no dia  a dia dessa comunidade.  

As histórias de vida contadas e a compreensão da importância desse resgate das histórias de 

vida e que elas podem ser contadas, narradas, reconhecidas, valorizadas como parte de processo  

educacional; assim como esses diferentes diálogos entre os diferentes saberes  também 

direcionaram a pesquisa com essa comunidade quilombola aqui representados como povos 

africanos,pertencentes a um grupo antigo, a uma ancestralidade, que foram escravizados durante a 

colonização do Brasil, e que durante  séculos  os  quilombolas  formaram  as comunidades  

remanescentes  de  quilombos,segundo eles de origem palmarina, que se espalharam por várias 

partes do território brasileiro mantendo preservados as matrizes africanas mantendo vivas suas 

formas próprias de educação, não formal a  partir de um líder,  seus costumes,suas histórias e 

tradições pertencimento e o respeito ao sagrado,  que precisam e podem ser trabalhados no contexto 

escolar. 



Nessa Trajetória dialética e dialógica com afrodescendentes, visando compreender seus 

saberes, suas visões de mundo, estudos que permitiram analisar as dinâmicas habituais das práticas 

de ensino na escola ali localizada, muitas vezes uniformes, e desvinculadas dos contextos 

socioculturais dos sujeitos que dela participa bem como o entendimento de que a prática de ensino 

nessa escola não contempla as vivências desses alunos com a ancestralidade quilombola e que esses 

conhecimentos não produzem conhecimentos no processo ensino aprendizagem. 

Perceber uma escola pública localizada no sítio Estrela, com e as idas e vindas desses alunos 

,na maioria afrodescendentes,  no espaço da comunidade representou um marco de observações 

onde os vários olhares permitiu redefinir os objetivos e analisar o como estas histórias de 

pertencimento podem contribuir no espaço de diálogo no tocante ao que estabelece as aproximações 

e distanciamentos na aplicabilidade da Lei 10.639\03 sobre o conhecimento da história e cultura da 

África e dos africanos, como constituinte e formadora da sociedade brasileira, pois se trata de 

enfrentar transformações e fazer visível o que antes estava invisível, sobretudo dentro de uma 

ordem sem perceber as diferentes posições.  

Trazemos para discussão como está sendo trabalhada essa lei no processo da valorização das 

potencialidades culturais de matriz africana no ensino aprendizagem, sobre a história e cultura da 

África e dos africanos, e suas contribuições na formação da sociedade brasileira nas diferentes áreas 

presentes na formação do país, no espaço escolar este considerado como um ambiente não apenas 

de aprendizagens, mas um espaço de diálogo privilegiado, e de poder na construção de 

conhecimento e resgate da reconstrução da identidade e auto-estima da população afrodescendente 

contra discursos hegemônicos que ao longo dos anos trabalharam no processo de dominação e 

silenciamento dos grupos étnicos racialmente minoritarizados. 

Compreender que se faz necessário garantir uma ressignificação e valorização cultural das 

matrizes africanas que formam a diversidade cultural brasileira e os resultados até então alcançados 

na educação no momento atual requer a utilização da categoria totalidade, entendida como a 

expressão das características marcantes da sociedade que influenciam a realidade educacional, mas, 

é preciso aprofundar e focar o diálogo de forma consistente, principalmente com os professores 

dessas escolas, pois há mudanças significativas a serem feitas que mexem nas estruturas já 

consolidadas. 

Os estudos com outros artigos, que tratam à temática, servem como base para estudos 

comparativos, que possibilitaram os resultados da pesquisa e discutem o processo de diferentes 

enfoques teórico-metodológicos da práticas de ensino a partir da ancestralidade africana no espaço 

escolar. 

Procuraremos descrever os estudos e significados no caminhar da pesquisa na construção de 

conhecimento que envolvem outros saberes e compreensões para em seguida focalizar as 

preocupações com relação as práticas de ensino trabalhadas nessas escolas e os obstáculos 

enfrentados pelos professores frente ao que rege a Lei e a sua formação pois não estamos vivendo 

uma época de mudanças significativas mas uma mudança de época onde outros atores estão no 

contexto da educação e querem e devem ser contemplado. 

 

CAMINHAR DA PESQUISA 

Após a abolição da escravidão, uma aparente integração interétnica e inter-racial sustentou 

por muito tempo a idéia de uma ‘democracia racial’ no Brasil, criada para desmobilizar os 

movimentos negros, que já estavam se estruturando a partir de outros movimentos tais como os 

indígenas. A ideologia da democracia camuflou as desigualdades passando a imagem de harmonia 

racial e étnica a que os negros e negras foram, e ainda estão, submetidos, principalmente quando se 



trata das questões da educação institucionalizada na intenção de dissolver as tensões e controlar as 

áreas de conflitos raciais. 

No Brasil, com maior intensidade nos anos 90, ativados pelas reivindicações históricas dos 

movimentos sociais ao longo de décadas, frente a Estados excludentes, por direitos negados, se 

discute as políticas públicas e reformas educativas, que para Candau(2010). Essas reivindicações 

por direitos educacionais surge na América Latina com os movimentos indígena em três etapas 

começando no Brasil colônia e se intensificando no início do século XX mais precisamente com a 

implantação das escolas bilíngüe o que representou o marco para que outros movimentos sociais 

reivindicatórios intensifica-se suas lutas principalmente os afrodescendentes . 

Reivindicações estas cada vez maior dos movimentos negros organizados de promover não 

apenas resgates de saberes, mas relações positivas entre distintos grupos culturais, de confrontar a 

discriminação, o racismo e a exclusão, de formar cidadãos conscientes das diferenças e dos saberes 

outros e que esses “saberes outros” visibilizados na educação, podem dialogar no processo de 

construção de uma sociedade justa, equitativa, igualitária e plural de direitos e cidadania que 

constitui um desafio da proposta de uma educação intercultural. 

Tais reivindicações são resultados das lutas históricas dos movimentos sociais político-

ancestrais que vem denunciando injustiças, desigualdades e discriminações, reivindicando 

igualdades ao longo dos anos,principalmente reconhecimento na educação marcada pela negação 

física ou simbólica. Essas ações de políticas afirmativas refletem o ressignificar o pensamento racial 

no Brasil, e instaura-se, sobretudo, a partir do surgimento do Movimento Negro em um momento 

dessas lutas pelos direitos humanos dos grupos minoritários no Brasil. 

A necessidade de reconhecimento e visibilidade sobre a diversidade étnico-cultural mobiliza 

a sociedade por direitos renegados aos “outros” principalmente no âmbito da educação onde 

incluem políticas orientadas ao ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, valorização 

das identidades culturais negras, incorporação nos currículos escolares e nos materiais pedagógicos 

de componentes próprios das culturas negras, assim como dos processos históricos de resistência 

vividos pelos grupos negros e suas contribuições histórica na construção dos diferentes países. 

 Com a idéia da democracia racial fatigada e inexistente no território, o Estado é pressionado 

a reconhecer o racismo, em vários seguimentos da sociedade, que refletem o Brasil como um país 

racista, e traçar estratégias para combater esse racismo. Ao mesmo tempo compreender essas lutas 

anti racistas por direitos constitutivos na sociedade democrática é papel do estado e estabelece uma 

reforma que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN de 1996, com a 

aprovação da Lei 10.639/03. 

Após essa aprovação, o governo instituiu a obrigatoriedade, nas escolas públicas e 

particulares de Ensino Fundamental e Médio,do país e propõe modificações na normativa da 

educação nacional incluindo novas diretrizes curriculares, no espaço escolar, reconhecendo a 

invisibilidade de conteúdos relacionados a história da África na educação e tornando obrigatório o 

ensino sobre história e cultura afro-brasileira aquela trazida para o Brasil pelos escravos, e africana 

dos descendentes desses escravizados. 

O valor desse conhecimento, ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, torna 

permissível suprir as lacunas existentes ao longo do processo histórico da educação brasileira, e 

garantir o ressignificar e valorização cultural das matrizes africanas, 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”(BRASIL,2003)  

que formam a diversidade cultural e territorial brasileira,  descentrada  dos  referenciais  

eurocêntricos, com  a  finalidade  de  desconstruir  a interpretação  da  colonização  e  da  



representação  do  sujeito  colonizado  pela  ótica  do colonizador no processo de formação social, 

cultural e econômica do Brasil.  

Com a instituição da Lei 10 Lei 10.639/03, representando um grande avanço no processo da 

educação brasileira, trata de mudar o foco etnocêntrico de raiz européia por um de matriz africano; 

quando estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e culturas afro-brasileira e africanas na 

educação básica. Essa lei reforça o debate sobre a educação multicultural e propõe novas práticas de 

ensino já que vão ser trabalhadas questões de inclusão principalmente nas escolas quilombolas. 

rompendo, dessa forma, com o caráter monocultural da cultura escolar.  

As novas diretrizes propõe o debate na escola sobre a não identificação dessa cultura 

formadora do território brasileiro, e de identidades constituídas, não como uma alternativa, mas 

sobretudo objetivando a formação de cidadãos conscientes de que a sociedade brasileira é 

multiétinica, culturalmente diversa  e precisa ser compreendida e respeitada por todos a partir do 

conhecimento histórico do continente africano no processo de formação dessa sociedade.Nessa 

compreensão,a escola tem um papel fundamental nesse processo do saber desse conhecimento, não 

apenas como formadora do cidadão mas na construção da identidade a partir das heranças culturais 

advindas da contribuição do continente africano. 

 

OS DESAFIOS PARA A PRÁTICA DE ENSINO NO ESPAÇO ESCOLAR  

Quando colocamos em questão, hoje, debates sobre interculturalidade na educação, ações 

voltadas para melhores práticas de ensino em escolas de comunidades quilombolas, temos a 

compreensão de que vivemos o momento histórico de rupturas étnico sociais do estado e da 

sociedade na América Latina e de redefinição no Brasil para os afro-brasileiros, com ações voltadas 

para reivindicações no tocante ao fortalecimento da educação. 

Para construir essa educação que contemple as diferenças raciais e rompa com o mito da 

democracia racial e pensar quais estratégias podemos potencializar como formadores, e que 

caminhos podemos caminhar juntos para que o nosso aluno possa ter uma melhor caminhada é um 

desafio. É preciso ter consciência que a prática de ensinar é reguladora a partir das universidades e 

escolas de formação de professores e que o professor necessita romper com essas barreiras.  

Compreendemos que existem vários materiais didáticos produzidos, e que os livros já estão 

quase todos adaptados as exigências da Lei, mas precisamos de maior número de material didático 

na prática de ensino no universo escolar principalmente nas escolas localizadas em comunidades 

quilombolas e que estes sejam vivenciados e trabalhados por profissionais habilitados no 

entendimento de que para pensar a prática de ensino no contexto de uma educação intercultural em 

uma comunidade quilombola não é uma tarefa tão fácil, uma vez que a Lei 10.639\03,traz novas 

propostas educativas e um perfil inovador do profissional professor, e que a mesma já completou 

dez anos e que são muitas as barreiras a vencer para implantar um ensino voltado para o que deve 

ser praticado na realidade dos povos negros quilombolas. 

Em Freire(1996), estudamos que a escola é transformadora e o ensino exige risco e rejeição 

a qualquer forma de discriminação e que para contar com a criatividade desses professores no 

contexto atual da educação brasileira,  é preciso praticar um ensino diferenciado e voltado para as 

diferenças mesmo sabendo que se faz necessário reivindicar formação continuada e material 

didático para esses alunos no sentido da execução e viabilização da Lei.em uma luta ética, política e 

coletiva.E segundo o autor de nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é 

impermeável à mudança. Ensinar é uma prática social, é necessário substituir esta educação 

tradicional impermeável por uma outra que esteja presente nas vivências e experiências do local e 



lugar onde a escola esteja situada, favorável a cultura do lugar onde haja diálogo e interação entre 

professor e aluno para que haja ensino e aprendizagem dos envolvidos na escola em uma prática de 

exercício reflexiva da cultura e dos contextos sociais a que pertencem.  

Analisar o “interculturalizar” implica entender a maneira pela qual faz com que essas 

lógicas,da educação tradicional contribuam de forma substancial e decisiva nesse processo da 

educação e se articulem  de forma harmoniosa  com o saber adquirido não formal a partir das 

lideranças locais seja homens ou mulheres, enquanto que na escola, esse saber na maioria das vezes 

não está contido nas práticas dos professores. É muito importante o resgate das histórias de vida, 

tanto pessoais quanto coletivas e que possam ser contadas, reconhecidas, e valorizadas no processo 

educacional promovendo o diálogo entre diferentes conhecimentos. 

Nessa perspectiva, a educação exerce um papel determinante de valorização de pensamentos 

e idéias no que representa o conhecimento da África, onde as formas de aprendizagens mais idôneas 

são as que direcionam o vivido e o aprendido a partir de uma ancestralidade estabelecida no espaço 

escolar,onde o indivíduo se renova e se transforma, e não de maneira errônea, como se coloca, 

folclórizada e esteriotipada, depreciativa com relação à população negra ou a história da África a 

partir da visão do ocidente.Gohn, (2010)descreve que a sociedade brasileira precisa compreender as 

características do território brasileiro em sua organização com inclusão de afro descendentes para 

melhor refletir e compreender a sociedade que habita e se transforma. 

O olhar para o aluno como educadores no tocante a reforma da Lei por alguns professores e 

como estes estão se aproximando na prática de ensino que reconheça nesses alunos, suas 

valorizações e potencialidades, não apenas como receptores de conhecimentos institucionalizado, 

mas que possam fazer parte como produtores da construção desse conhecimento, a  partir de toda 

uma ancestralidade africana, que advém da sua cultura, e fazer incluir essa cultura no ensino e 

aprendizagem,é um exercício constante.Muitos praticam  com maior intensidade outros com menos 

intensidade, uns com mais identidade outros com menos identidade,e que para Claval (2001, p.89) 

“A cultura só existe através dos indivíduos aos quais é transmitida, e que por sua vez, a utilizam, a 

enriquecem, a transformam e difundem.” 

O comprometimento da escola no que diz a Lei,é propor debates no seu contexto de aulas 

sobre a história dos afrodescendentes sobretudo das comunidades quilombolas e de sua situação no 

contexto atual como afirmação de identidade e constituinte de uma sociedade multiétnica e que 

estas podem está contidas nas práticas de ensino no processo ensino aprendizagem no sentido de 

manter viva as identidades.  

Assim, para pensar uma educação com comunidades quilombolas, se faz necessário 

reconhecer a identidade e a cultura quilombola, tais como são e perceber que elementos podem, e 

devem, ser transformados em conteúdos e conhecimentos escolares que valorizam suas tradições no 

contexto da escola  

No tocante a Lei, propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e africana. Neste, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-

brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados 

como sujeitos históricos, e que esse estudo não começa com a chegada dos negros no Brasil no 

período colonial e sim a partir das suas raízes no continente africano e que para Wash(2007 ) 

concebida como projeto político de descolonização, transformação e criação.e que a educação 

intercultural, em si, somente terá significado, impacto e valor quando for assumida de maneira 

crítica, como ato pedagógico-político que procura intervir na refundação da sociedade, de suas 

estruturas, que racializam, inferiorizam e desumanizam. 



O grande desafio epistemológico é o entendimento desse continente africano a partir da sua 

origem territorial, organização social.E nesse contexto, a escola se torna um lugar privilegiado de 

valorização desse conhecimento que possibilita trabalhar esses conteúdos não apenas em uma 

disciplina específica mas sobretudo em várias disciplinas em vários eixos temáticos que vai dar 

valorização das  idéias  e leituras outras de importantes intelectuais negros, não apenas, brasileiros, 

na cultura (música, culinária, dança,literatura comentada), as crenças locais, as alternativas de 

sobrevivências e de cura, estas últimas contidas no dia a dia dessas comunidades, entre outras. 

Tais referências que para os sistemas educacionais tradicionais gozam de pouca importância 

ou mesmo são desconhecidas, para a comunidade quilombola são práticas válidas e tem um valor 

histórico e simbólico muito forte, pois fazem parte de sua identidade e cultua. Sem contar a história 

da ancestralidade e religiosidade de matriz africana, praticas como um ritual sagrado e que até hoje 

vêem sofrendo preconceitos.  

Essa educação que contempla a interculturalidade não é apenas aquela que afeta o que está 

proposto no currículo com seus objetivos propostos e estilos de ensino mas sobretudo aquela que 

envolve diálogo e as interações dos diferentes agentes do processo educativo  tais como ritos 

simbólicos, o sagrado e o profano do dia a dia da escola que  estabelecem uma forma democrática 

de saberes outros não contidos no currículo formal, mas que precisam ser dialogados com eles. 

É uma realidade no contexto da prática de ensino que preocupa o imaginário brasileiro que 

não valoriza os saberes como conteúdos que vão mudar nossa percepção sobre a presença negra no 

Brasil e a escola tem um papel muito importante no que representa sairmos desse imaginário 

cristalizado em nossos estereótipos muito depreciativos com relação a população negra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse processo de educação eurocêntrica, pouco se discutia nas escolas sobre o 

conhecimento das civilizações e organizações políticas pré-coloniais, na África tais como os reinos 

do Mali, do Congo e do Zimbábue, estes foram silenciados nos debates escolares,durante séculos, e 

que ainda hoje na maioria das vezes não se faz discutir o porque dessa colonialidade do saber e que 

muitos desses atores antes de estarem nesta condição de escravizados tinham suas famílias, seus 

costumes, seus palácios, suas casas e que, nesse processo de tráfico negreiro, perderam suas 

identidades  e na escola o que é repassado é a História da África a partir do tráfico negreiro e da 

escravidão como um recorte no tempo. 

Reconhecer o processo histórico da formação do povo brasileiro, e compreender as 

desigualdades sociais, constitutivas e decorrentes do processo de construção da sociedade.  suas 

origens, e valorizar essas diversidades, foi um desafio dessa Lei, apesar das dificuldades na sua 

implementação e execução ao longo desses mais de dez anos, representa uma conquista, 

principalmente dos movimentos sociais no tocante a Constituição Brasileira.  

É notório que apenas uma Lei não irá mudar a realidade de um país; não são novos 

conteúdos, e sim novas posturas, desse sistema educacional, diante de uma sociedade que ao longo 

de séculos teve um discurso eurocentrado nos espaços escolares, onde o silêncio sobre uma 

formação sócio cultural sobretudo as questões raciais e questões culturais reinou durante séculos 

alimentando o sistema escravista do Brasil. Necessário se faz que a sociedade e a escola juntem 

forças no tocante ao cumprimento da Lei 

Sabemos que os avanços no sistema educacional por uma educação intercultural caminham 

lentamente, frente às discriminações que impregnam o sistema educacional do Brasil muitas vezes 

de forma difusa e sutil, mas podemos admitir que essa Lei é uma conquista e servirá para 

estabelecer propostas e projetos  renovadores de práticas pedagógicas uma vez que a sociedade 



juntamente com os profissionais da educação discutem para onde vamos e onde chegamos com essa 

Lei.  

A necessidade de desconstrução de certos símbolos da educação de poder e pré-conceitos e 

todas as relações sociais ao longo do processo histórico no imaginário desses educadores, desde a 

escola até a universidade, já se faz perceptível tanto à nível da formação desses educadores como 

nas escolas e isso representa um certo avanço. 

As reivindicações por formação continuada precisa ser mais impulsionada pelas secretarias 

de educação do Estado brasileiro como um todo, para potencializar esses conhecimentos e diminuir 

essas lacunas da formação profissional, uma vez que encontramos ainda, profissionais da educação 

sem o preparo necessário para trabalhar as questões relativas a História e cultura afro-brasileira e 

africana.  

Outro aspecto imprescindível é que a História da África como disciplina obrigatória nas 

Universidades, no processo de formação desses profissionais da educação nos cursos de 

licenciaturas e de pedagogia, responsáveis pela formação de profissionais do ensino básico, é um 

movimento recente do final da década de 90 e ainda tem muito que caminhar e aprender sobre a 

importância desses conteúdos nos seus currículos que representa uma ferramenta legal mas ainda 

necessita de melhor execução. 

Perceber como a prática de ensino nessa escola contempla as vivências desses alunos com a 

ancestralidade quilombola já que se trata de uma comunidade de matriz africana no processo ensino 

aprendizagem representa ainda um desafio do ponto de vista de execução da Lei; muitas vezes em 

função desses profissionais da educação não estarem plenamente disponibilizados com irrestrito 

acesso aos conteúdos do conhecimento da História da África o que traz como conseqüência uma 

minoria de profissionais capacitados para dar conta do que a Lei estabelece sobre a temática e que 

necessário se faz a intensificação da obrigatoriedade dessa Lei em debates públicos que discutam a 

importância dessas práticas educativas no intuito de aplicação da lei .  

Assim, ao longo de dez anos da implantação dessa Lei percebe-se que muito pouco foi 

alcançado principalmente na Escola objeto da pesquisa constituída como uma escola quilombola de 

origem palmarina Essa luta pela prática de ensino que envolva as propostas da Lei 10.639\03, ainda 

é pouco perceptível para a dimensão e história da educação brasileira, se restringe a um grupo 

minoritário que tem envolvimento com movimentos antirracistas muitas vezes uniformes, e de 

acordo com a normatização estabelecida muitas vezes desvinculadas dos contextos socioculturais 

dos sujeitos que dela participa e esta luta não pode ser reduzida a uma simples incorporação de um 

tema que se discute sem bases sólidas  

A prática intercultural no âmbito da educação nas escolas quilombolas não está e nem deve 

ser restrita a um calendário que apenas valoriza o mês de novembro e nele contido o dia 20 que é o 

dia da Consciência Negra como sendo parte da aplicabilidade dos direitos constituídos desses 

afrodescendentes. A prática de ensino faz parte de um processo social e de uma prática democrática 

social maior. Ela envolve a dimensão crítica,epistemológica,política educativa não apenas na esfera 

escolar, mas na dinâmica das relações sociais que produzem diálogos diferentes, saberes outros na 

aprendizagem e essas aprendizagens produzem o processo educativo. 

Assim, este estudo é um convite a repensar o sistema de ensino como um todo a partir das 

reflexões do como está sendo vivenciado a Lei 10.639\03 que representa um processo de conquistas 

e desafios de atrás e que ao longo de uma década ainda não conseguimos superar várias situações 

muitas vezes sem saber que estamos perpetuando a realidade que está implantada não lutando para 

reverter a situação, seja pela não exigência da Lei pelo sistema nacional de ensino seja pela 

formação dos professores nas universidades brasileiras seja pela não aplicabilidade e 

reconhecimento dessa Lei, mas que é preciso compreender que a não valorização conduz sempre ao 

abandono e retorno da exclusão. Esses vários olhares e preocupações supõe o reconhecimento e a  

valorização  das  diferenças  culturais,  dos diversos saberes e práticas e a  afirmação de sua relação 



com o direito  à educação de todos/as no sistema educativo no sentido de pensar por direito de uma 

sociedade mais igualitária. 
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