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Eixo III – Trabalho com a Lei 10.639/03 em espaços escolares e não escolares 

 

Resumo: A presente pesquisa teve por objetivo contribuir para a construção da 
identidade de forma mais ampla, e de modo específico para a identidade negra de alunos 
que frequentam uma escola de educação especial do estado de Minas Gerais, assim 
como problematizar como esta pode ser feita em consonância à aplicação da lei 10. 
639/03. Nesse sentido, algumas questões se fizeram presentes e assim perguntamos: 
Como esses alunos e alunas se veem enquanto sujeitos? Como eles compreendem sua 
identidade de forma geral, e em específico sua identidade racial? Como contribuir para a 
construção da identidade dos alunos com necessidades educacionais especiais de 
maneira significativa? Utilizamos como metodologia a aplicação de uma oficina 
pedagógica pautada na temática em questão, fundamentada em estudo bibliográfico. 
Consideramos que trabalhar tal assunto na escola em questão é satisfatório, mas ao 
mesmo tempo conflitante, pois percebemos que há uma lacuna quanto à formação de 
alguns professores para trabalhar com a temática, assim como pouca contribuição da 
escola ao apresentarmos a proposta. Percebemos a partir da atividade, que os alunos 
possuem dificuldade em falar de si próprios, principalmente no momento de levantar 
quais são suas características. Ficou evidente que as algumas crianças não possuem 
liberdade para falarem de si mesmas, o que nos inquietou ao levantarmos a hipótese de 
que essa habilidade talvez não fosse estimulada, principalmente por sabermos de sua 
relevância para a construção de identidade. Por outro lado, as narrativas apresentadas 
foram bastante significativas, principalmente por trazerem em si diversas concepções de 
mundo das crianças. 

 
Palavras-chave: Lei 10.639. Construção identitária. Valorização cultural. 
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Introdução 

O presente trabalho é fruto das reflexões ocasionadas nas discussões presentes 

no grupo de estudos NEAB - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros- PONTAL, cujo 

objetivo é trabalhar com as temáticas Africana e Afro-brasileira em suas mais diversas 

ramificações e contextos sociais e escolares. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de 

forma geral “(...) tem como foco o ensino, a pesquisa e a extensão na área dos estudos 

afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações afro-descendentes,  

bem como na área dos estudos da História Africana e Cultura Afro Brasileira.” (NEAB, 

2009). 

Nesse sentido, aplicamos a oficina pedagógica intitulada “Construções 

identitárias: possibilidades de implementação da Lei 10.639/03 no espaço escolar”, 

destinada a um grupo de 20 crianças regularmente matriculadas na Escola de educação 

especial Flor de Liz1, localizada no estado de Minas Gerais, dentre elas, estudantes 

contemplados pelo projeto de extensão “Educação inclusiva: intervenções e práticas 

pedagógicas em instituições de educação básica”. Ele foi aprovado por meio do edital 

do PEIC - Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade, elaborado e 

acompanhado pelo CEPAE - Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em 

Educação Especial, da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade 

Federal de Uberlândia FACIP/UFU. 

O projeto de extensão tem como objetivo geral “promover intervenções e 

mediações pedagógicas que propiciem aos/as alunos/as com NEEs - Necessidades 

Educacionais Especiais - a construção de conhecimento em matemática e português, 

minimizando ou dirimindo suas dificuldades.” (CEPAE, 2016, p. 2). 

A oficina foi ministrada por um estagiário do NEAB e voluntário do PEIC, e 

uma bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET (Re) Conectando Saberes, 

Fazeres e práticas rumo à cidadania consciente, da Facip/UFU. A proposta da atividade 

 
1 O nome da escola é fictício para a preservação da identidade dos sujeitos participantes da pesquisa. 
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pautou-se em proporcionar aos alunos da referida escola um momento de diálogo e 

aprendizagem acerca da construção da identidade deles. 

Referenciamo-nos em autores como Gomes (2002, 2005), Munanga (2006, 

2009) e Oliveira (2009), dentre outros. 

A oficina nos propiciou uma série de reflexões, objetivando e resgatando a 

ancestralidade, possibilitando que os educandos pudessem estabelecer uma relação de 

alteridade com seus pares presentes no espaço escolar, propiciando momentos que, por 

meio do diálogo pudessem refletir sobre si e sobre o outro na busca por uma construção 

identitária. Nesse sentido, foi necessário um olhar cuidadoso para as relações de 

alteridade que eram estabelecidas, no intuito de que todos compreendessem que a 

construção de nossa identidade se faz a partir dessa relação. 

A identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no 
mundo e com os outros. É um fator importante na criação das redes de 
relações e de referências culturais dos grupos sociais. Indica traços 
culturais que se expressam através de práticas lingüísticas, festivas, 
rituais, comportamentos alimentares e tradições populares, referências 
civilizatórias que marcam a condição humana. (GOMES, 2005, p. 41). 

 
De acordo com o contexto supracitado, entendemos que o presente estudo 

contribuirá para uma reflexão significativa quanto à construção das identidades dos 

alunos/as da escola Flor de Liz, tendo como pano de fundo a construção da identidade 

negra, assim como para se (re)pensar diversas práticas pedagógicas recorrentes nas 

escolas que precisam ser revistas e problematizadas. Nesse sentido, algumas questões 

nortearam nosso trabalho: “Como esses alunos e alunas se veem enquanto sujeitos? 

Como eles compreendem sua identidade racial? Como contribuir para a construção da 

identidade negra dos alunos com necessidades educacionais especiais de maneira 

significativa?”. 

Assim, este trabalho busca, dentre outras coisas, enaltecer a relevância de se 

trabalhar com a Lei 10.639/03 no âmbito escolar, assim como promover espaços de 

diálogos e construções identitárias na escola. 
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Os caminhos da construção identitária 

A presente pesquisa iniciou-se em meados do primeiro semestre de 2016, com a 

elaboração da oficina pedagógica. Todavia, sua efetiva realização se deu no início do 

segundo semestre, com as aplicações em uma escola pública de educação especial, 

situada em uma região periférica de uma cidade do estado de Minas Gerais. 

O trabalho teve abordagem qualitativa, uma vez que 

(...) a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 
se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 
pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 
dos valores e das atitudes. (MINAYO, 2007, p. 21). 

 
Assim, nossa pesquisa é compreendida como qualitativa, uma vez que com o 

levantamento de experiências de determinados grupos, buscou-se aprofundar os 

conhecimentos acadêmicos, relacionando a teoria e a prática vivenciada. 

A metodologia da pesquisa-ação se divide em duas vertentes: a pesquisa na ação 

e a pesquisa para a ação. Este trabalho encontra-se na vertente da pesquisa para a ação, 

na qual torna-se necessário que o investigador “tome conhecimento de uma situação- 

problema a fim de agir sobre ela e dar-lhe solução” (AMADO, 2013, p.191). 

Este estudo respaldou-se em um levantamento bibliográfico, pois 

compreendemos a importância de analisarmos a temática em estudo sob o olhar de 

autores que discutem a respeito da construção da identidade negra e de outros temas 

correlatos. 

A escolha pela realização de oficina pedagógica se deu a partir do entendimento 

de que a oficina constitui um espaço de construção de conhecimento interpessoal e 

produção de saberes. Tal proposta é permeada pela concepção freireana de 

dialogicidade, na qual educadores e educandos possuem saberes, vivências e 

contribuições a respeito da construção de suas aprendizagens. (FREIRE, 1996). 
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Segundo tais pressupostos, nossa prática foi realizada com o intuito de 

valorizarmos os valores civilizatórios afro-brasileiros. Nesse sentido, Trindade (2006) 

 
(...) aponta dez valores civilizatórios afro-brasileiros: Circularidade, 
Oralidade, Energia vital (AXÉ), Corporeidade, Musicalidade, 
Ludicidade, Cooperatividade/Comunitarismo, Memória, 
Religiosidade e Ancestralidade, que podem nortear as possibilidades 
de trabalho com a temática da lei 10639/03 no contexto escolar. (apud 
OLIVEIRA, 2013, p. 58, grifos do autor). 

 
Quando nos propomos a discorrer sobre a construção da identidade negra, é 

necessário que, inicialmente, tenhamos a consciência de que não é um tema fácil de se 

abordar, uma vez que “a identidade negra no Brasil de hoje se tornou essa realidade da 

qual se fala tanto, mas sem definir no fundo o que ela é ou em que ela consiste.” 

(MUNANGA, 2009, p. 11). Assim, esta afirmação ganha força uma vez que nossas 

instituições de ensino ainda não promovem disciplinas e metodologias contra as várias 

formas de preconceito e racismo que ocorrem no cotidiano dos alunos; ainda 

encontramos em nossas instituições docentes que arrastam seus preconceitos adentrando 

o espaço escolar. 

Compreendemos que para tratarmos de identidade negra, primeiramente 

precisamos partir de um viés mais abrangente. 

A reflexão sobre a construção da identidade negra não pode prescindir 
da discussão sobre a identidade enquanto processo mais amplo, mais 
complexo. Esse processo possui dimensões pessoais e sociais que não 
podem ser separadas, pois estão interligadas e se constroem na vida 
social. Enquanto sujeitos sociais, é no âmbito da cultura e da história 
que definimos as identidades sociais (todas elas, e não apenas a 
identidade racial, mas também as identidades de gênero, sexuais, de 
nacionalidade, de classe, etc.). Essas múltiplas e distintas identidades 
constituem os sujeitos, na medida em que estes são interpelados a 
partir de diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais. 
Reconhecer-se numa identidade supõe, portanto, responder 
afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de 
pertencimento a um grupo social de referência. (GOMES, 2005, p. 
42). 
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É preciso entendermos que as identidades são distintas e se constroem de 

maneiras diversas, uma vez que por si só já têm esse caráter. A identidade negra, sob 

esse viés, é uma construção social mais específica dentro de outras tantas definições 

identitárias pelas quais uma pessoa se vê representada. 

Ressaltamos dessa forma que, 
Assim, como em outros processos identitários, a identidade negra se 
constrói gradativamente, num movimento que envolve inúmeras 
variáveis, causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas 
no grupo social mais íntimo, no qual os contatos pessoais se 
estabelecem permeados de sanções e afetividades e onde se elaboram 
os primeiros ensaios de uma futura visão de mundo. Geralmente este 
processo se inicia na família e vai criando ramificações e 
desdobramentos a partir das outras relações que o sujeito estabelece. 
A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social, 
histórica, cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo 
étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo 
étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. 
(GOMES, 2005, p. 43). 

 

A partir do exposto acima, refletimos também sobre um ponto que merece 

destaque. Pensar a construção dessa identidade requer analisarmos tanto os espaços em 

que ela ocorre, quanto as práticas proporcionadas para que de fato ela se efetive. 

Levando em consideração a prática vivenciada na escola Flor de Liz, ressaltamos que a 

escola pública principalmente, possui um caráter importante na construção de tal 

identidade. Ou seja, 

Nessa perspectiva, quando pensamos a escola como um espaço 
específico de formação inserida num processo educativo bem mais 
amplo, encontramos mais do que currículos, disciplinas escolares, 
regimentos, provas, testes e conteúdos. Deparamo-nos com diferentes 
olhares que se cruzam, que se chocam e que se encontram. A escola 
pode ser considerada, então, como um dos espaços que interferem na 
construção da identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua 
cultura, no interior da escola, tanto pode valorizar identidades e 
diferenças quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e 
até mesmo negá-las. (GOMES, 2002, p. 39). 
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Ao pensarmos no espaço escolar, vemos refletido nele uma grande diversidade 

de concepções, sujeitos, histórias de vida e, por conseguinte, identidades. Este espaço 

precisa ser problematizado e visto como um ambiente propício à construção, 

valorização e (re) significação de culturas, pois, 

A escola é espaço de respeito às diferenças, de valorização das 
escolhas sejam elas religiosas, ideológicas. Em outras palavras, ela é o 
palco da diversidade. Por esta razão não há porque usar esse ambiente 
para impor uma única visão de sociedade, de opções religiosas e sim 
de fazer aflorar e interagir as vivências e as experiências dos discentes 
aproveitando essa dinâmica para se construir processos formativos que 
primam pela valorização ética do cidadão. (KATRIB, 2013, p. 71). 

 
Ou seja, a postura da escola de não promover espaços dialógicos propícios a 

essas discussões se apresenta como um ponto a ser repensado por toda comunidade 

escolar. Não podemos ignorar estes alunos que transitam pelo processo de construção 

identitária e que por sua vez necessitam de um respaldo pedagógico para se constituírem 

como tal. É necessário pontuar que infelizmente, 

(...) a diferença racial é transformada em deficiência e em 
desigualdade e essa transformação é justificada por meio de um olhar 
que isola o negro dentro das injustas condições socioeconômicas que 
incidem, de modo geral, sobre a classe trabalhadora brasileira. 
(GOMES, 2002, p. 40). 

 
Nesse sentido, salientamos a necessidade de propostas pedagógicas pautadas no 

respeito às diferenças e na valorização cultural dos indivíduos, uma vez que “não é fácil 

construir uma identidade negra positiva convivendo e vivendo num imaginário 

pedagógico que olha, vê e trata os negros e sua cultura de maneira desigual.” (GOMES, 

2002, p. 41). 

Deste modo, necessitamos de ambientes educacionais que valorizem as culturas 

e a diversidade que encontramos cotidianamente em sala de aula. 

 
Contribuições formativas na práxis educativa 
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A oficina realizou-se em três momentos. Deste modo, iniciamos nossa proposta 

com uma dinâmica com bexigas onde nós deveríamos sustentar uma delas sobre uma 

“teia” feita de cordão, e não poderíamos deixar que ela caísse. Neste momento, uma 

criança pegava o rolo de cordão e após falar uma qualidade ou um defeito de um colega, 

deveria passar o cordão para ele, formando-se assim uma “teia”, conforme Figuras 1 e  

2. 

 
 

Figuras 1 e 2: Relações de alteridade 

Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
 
 

Num segundo momento, trabalhamos com as narrativas orais das crianças e, 

para isso, sentamos todos em círculo e a partir de uma caixa com fotos de nossa família 

iniciamos os relatos. Nesse sentido, fomos contando nossas histórias, de onde vínhamos 

e para onde sonhávamos ir. Com este breve relato, conversamos sobre quem eram 

nossos pais, nossos amigos e o que gostaríamos de ser quando “crescêssemos” (Figura 

3). 

 
Figura 3: Narrativas orais 
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Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
 
 

Após fazermos essa reflexão, solicitamos que as crianças também se 

apresentassem e posteriormente se representassem por meio de desenhos, como se 

verifica na Figura 4. Neste momento não havia relações hierarquizadas de quem sabia 

mais, ou quem era o detentor do conhecimento, mas sim, um diálogo livre, repleto de 

significados que só a oralidade consegue ressaltar, e que recorrentemente 

desconsideramos no ambiente escolar. 

 
Figura 4: Ludicidade e representação familiar 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
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Cabe aqui uma reflexão sobre os saberes orais que por vezes a escola desvaloriza 

como não sendo um tipo de conhecimento significativo, e que na prática se mostra 

como um saber repleto de sentidos e construções pessoais. 

A oralidade, por sua vez, abre espaço para diferentes formas de 
transmissão cultural, o que pode se dar forçando as informações por 
filtros pessoais de quem transmite o conhecimento. Isso gera uma 
grande massa de saberes e fazeres diferenciados a respeito de um 
mesmo aspecto (...). (PORTUGUEZ, 2015, p. 125). 

 
Ainda sob esse viés, é necessário ressaltarmos que, 

A dialogicidade entre oralidade, memória, histórias de vida e 
conhecimento escolar fluem em forma de palavras das bocas de 
muitos sujeitos e assumem novas outras formas a partir desse (re) 
contar de histórias, que são as histórias daqueles que um dia lhes 
contaram e que eram narrativas propagadas por outros indivíduos em 
outras circunstâncias. (KATRIB, 2013, p. 70). 

 
Num terceiro momento, de acordo com as Figuras 5, 6 e 7, utilizamos como 

recurso um grande espelho para que, não só as crianças, mas também nós mesmos 

pudéssemos ver o que estava sendo refletido nele. O intuito era que nos víssemos e nos 

descrevêssemos da maneira como nos percebíamos. Foi preciso compreendermos que 

aquelas pessoas que víamos, ou seja, nós mesmos, eram reflexos também de toda nossa 

ancestralidade, memórias de outras tantas pessoas, tempos e saberes que contribuíram e 

contribuem para que pudéssemos nos constituir enquanto sujeitos. 

 
Figuras 5, 6 e 7: Reflexos identitários 
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Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
 
 

A realização da atividade ocorreu de modo satisfatório. As crianças foram se 

soltando a cada etapa e nós íamos estimulando para que participassem ativamente. Mesmo 

com alguns alunos que tinham dificuldades em se expressar, percebemos que o diálogo 

esteve presente a todo momento, permeando nossas aprendizagens. 

 
 

Considerações finais 

Buscamos, com a realização deste trabalho, incluindo todo o processo de 

planejamento, enaltecer, discutir e (re) pensar a relevância de conjecturar a construção 

identitária como parte constituinte do processo de ensino e aprendizagem em 
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instituições de ensino. Os sujeitos que se encontram na escola estão em latente processo 

de formação identitária, e esta por sua vez, precisa repensar velhas práticas que ainda 

persistem em engessar e propagar padrões de ser e estar no mundo. 

Assim, nos baseamos na Lei 10.639/03 e em sua aplicabilidade durante o 

processo formativo, e nos referenciamos nos autores supracitados ao longo do 

levantamento bibliográfico para realização da pesquisa, na busca por efetivar diálogos 

anti-racistas no processo escolar. Deste modo, as discussões realizadas no NEAB foram 

de suma importância e contribuíram significativamente para as reflexões porque estes 

diálogos ainda não se efetivam na prática educativa. 

Ao longo da presente atividade, vimos narrativas de crianças e jovens que nos 

chamaram a atenção, ora positiva, ora negativamente. Narrativas que influenciam 

diretamente no processo identitário, sendo estas, muitas vezes, oriundas dos discursos 

vivenciados no cotidiano dos alunos. Tais relatos se fizeram presentes em momentos 

que os alunos disseram que tinham um “cabelo bom”. Ao questionarmos o que era ter 

um “cabelo bom”, ouvimos um aluno dizendo: “meu pai disse que ter um cabelo bom é 

ter um cabelo liso”. 

Podemos perceber que esses discursos ainda são muito presentes em nossa 

sociedade e ressaltamos que pensamentos e ações racistas germinam em meio a essas 

falas, e que muitas vezes não possuem nenhum tipo de intervenção para sua 

desconstrução. Sob este viés, pautamo-nos em elaborar esta proposta objetivando 

desconstruir e (re)construir novos conceitos na busca de uma legítima pertença 

identitária. 
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