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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA O 

CUMPRIMENTO DA LEI 10.639/03 

Lucia Mara de Lima Padilha1 

Nilvan Laurindo Sousa2 

Vera Lucia Martiniak 3 
Resumo: 

 O presente curso de extensão visa a formação inicial com acadêmicos (as) dos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia e Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o intuito de refletir sobre questões teóricas 

e conceituais das Relações Étnico Raciais na escola. Objetiva-se ainda apresentar propostas pedagógicas como 

possibilidades de intervenções na Prática Pedagógica e no cotidiano escolar a serem desenvolvidas com as crianças 
da Escola Municipal do Campo Professor Benedito Roque de Campos Leal – Serra do Apon - Socavão Castro/PR 

Destaca-se a relevância do presente curso de extensão visto a necessidade de uma aproximação dos (as) 

acadêmicos (as) dos cursos de licenciatura como tema em questão, visando atender as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

contidos no Parecer 003/2004 elaborados pelo CNE, que regulamenta a alteração trazida pela Lei 10639/2003 à 

Lei 9394/1996, nos artigos 26, 26A e 79B, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola, contidas no parecer do CNE/CEB nº 16/2012, aprovado em 5 de junho de 2012. Neste sentido, esta 

proposta se insere nas políticas públicas afirmativas que objetivam a superação das desigualdades sociais e o 

cumprimento da legislação vigente no âmbito escolar.  

Palavras-chave: Formação de professores. Diversidade. Quilombolas.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

O curso de extensão está vinculado ao Programa de Pesquisa e Extensão em Processos 

de Aprendizagem (PEP-PROA)4. 

PÚBLICO-ALVO  

O curso destina-se acadêmicos de graduação, alunos de pós-graduação, professores da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; professoras (es) e alunos (as) da Escola Municipal do 

Campo Professor Benedito Roque de Campos Leal/Castro-Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa e município de Castro, nos Campos Gerais, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades são desenvolvidas na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e em 

escolas públicas da Região dos Campos Gerais do Estado do Paraná. Neste ano, 2019, em 

específico, foi desenvolvida na Escola Municipal do Campo Professor Benedito Roque de 

Campos Leal/Castro-Paraná. 

                                                
1 Coordenadora do Curso de Extensão; DEED/UEPG -  lupadilha5@yahoo.com.br  
2 Cursista; - PROAD/UEPG - lnilvan@yahoo.com 

3Supervisora; DEED/UEPG– veramartiniak07@yahoo.com.br  
4 Coordenadora do Programa de Pesquisa e Extensão em Processos de Aprendizagem (PEP-PROA) Nelba Maria 

Teixeira Pisacco. DEED/UEPG. 
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JUSTIFICATIVA 

Os indicadores educacionais, em particular, expõem com nitidez a intensidade e o 

caráter estrutural do padrão de discriminação racial no Brasil. Os processos discriminatórios 

ocorrem em diversos setores, dentre eles, a escola. A ausência da cultura afro-brasileira, 

africana e indígena nos currículos escolares marca seu comprometimento com uma cultura e 

ideologia dominante, que tem historicamente negado e/ou reprimido os valores e as tradições 

dos afro-brasileiros e dos demais grupos discriminados da sociedade. É uma engrenagem a 

serviço da manutenção das estruturas vigentes, constituindo-se, desse modo, em um terreno 

fértil para que os/as estudantes brancos/as, negros/as e indígenas, homens e mulheres, adultos 

e crianças reforcem preconceitos e ideologias racistas adquiridos na escola e em outras 

instituições socializadoras, como a família.  

O tradicional sistema educacional apresenta em seu cotidiano um desafio no que se 

refere ao fomento das desigualdades na escola. Essas desigualdades ferem os princípios básicos 

de uma sociedade que se deseja ser democrática, neste sentido, a escola é percebida como um 

espaço especialmente marcado pelas relações de desigualdade sociais. Todavia, é também um 

espaço privilegiado para formação de valorização da diversidade. Com a Lei nº 10.639/2003 

(Brasil, 9 de janeiro de 2003) a escola deverá atuar visando o reconhecimento das diferenças e 

a construção da igualdade social. Cabe a escola o papel de acolher, conhecer e valorizar outros 

vínculos históricos e culturais, refazendo repertórios consolidados em seus currículos e projetos 

pedagógicos e nas relações estabelecidas no ambiente escolar, conforme tratam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Brasil, 2004).  

Neste processo, o papel das universidades é definido na Resolução nº 1, de 17 de 

junho de 2004, CNE/CP (Brasil, 2004) que diz em seu Art. 1º, § 1º: “As Instituições de Ensino 

Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 

ministram a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer 

CNE/CP 3/2004”. O curso de extensão visou formar futuros professores, acadêmicos (as) dos 

cursos de licenciaturas para atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, contidos no 

Parecer 003/2004 elaborados pelo CNE, que regulamenta a alteração trazida pela Lei 

10639/2003 à Lei 9394/1996, nos seus artigos 26, 26A e 79B. O citado Parecer 003/2004 
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buscou traçar orientações curriculares nacionais para os diversos níveis da educação brasileira, 

dentre elas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, contidas 

no parecer do CNE/CEB nº 16/2012, aprovado em 5 de junho de 2012. Neste sentido, esta 

proposta se insere nas políticas públicas afirmativas que objetivam a superação das 

desigualdades sociais e o cumprimento da legislação vigente no âmbito escolar.  

OBJETIVOS 

Propiciar a formação inicial e continuada de acadêmicos (as) dos cursos de licenciatura 

e professores (as) da área da educação, visando o cumprimento da legislação educacional 

brasileira sobre as relações étnico raciais;  Aprofundar os conhecimentos sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e a Diversidade na escola 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola; Refletir 

sobre a história e a importância das Comunidades Quilombolas no Paraná, bem como, 

incentivar e oportunizar a elaboração e a execução de ações de cunho pedagógico que visem 

combater o preconceito e contribuir para a valorização da cultura e da identidade da criança 

negra. 

METODOLOGIA 

O curso foi realizado em três momentos: no primeiro os cursistas puderam refletir sobre 

o processo histórico de legitimação ideológica e do racismo no Brasil, bem como conhecer e 

compreender quais são as políticas educacionais que visam promover a igualdade racial no 

Brasil; no segundo momento os cursistas conheceram alguns aspectos da cultura africana e 

refletiram sobre as contribuições africanas e negras no Brasil, bem como,  planejaram e 

elaboraram ações de cunho pedagógico com o objetivo de incluir a história e cultura dos 

africanos no currículo escolar; no terceiro e último momento os cursistas  promoveram 

atividades, por meio de oficinas pedagógicas, na Escola Municipal do Campo Professor 

Benedito Roque de Campos Leal, em Castro/PR. 

RESULTADOS 

A formação teórica teve como objetivos apresentar o contexto histórico da legitimação 

do racismo no Brasil, bem como, refletir sobre práticas discriminatórias na escola e das políticas 

educacionais que visam promover a igualdade racial. A partir da explanação e reflexão sobre o 

tema os (as) acadêmicos (as) elaboraram materiais de cunho pedagógico sobre a história e 

cultura dos afro-descentes para serem trabalhados com as crianças da escola, já citada. 

As atividades desenvolvidas na formação inicial buscaram elucidar como os (as) 

acadêmicos (as) poderiam contextualizar a cultura africana e afro brasileira, para tanto, foi 
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necessário abarcar de diversos recursos materiais e físicos como: apresentação de slides, livros 

de literatura infantil, avental de história, confecção de bonecas de pano (abayomi), músicas e 

jogos afrodescendentes. A finalização da atividade extensionista se deu na Escola Municipal do 

Campo Professor Benedito Roque de Campos Leal, em Castro/PR, com a participação dos (as) 

acadêmicos (as) e da comunidade local.  

Os materiais que foram confeccionados pelos (as) acadêmicos (as), na formação inicial, 

foram utilizados nas oficinas realizadas com as crianças da comunidade. Nas oficinas foram 

abordadas algumas brincadeiras de origem africana dentre elas a “Roda Africana”, com a 

música “África” do grupo Palavra Cantada5.   

Figura 1 – Música África - Roda Africana 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Outras brincadeiras trabalhadas com as crianças foram: a brincadeira de de atenção 

“Terra e Mar”, originária de Moçambique; a brincadeira de saltar “Saltando o Feijão” e a 

brincadeira de correr “Pegue a Cauda”, ambas originárias da Nigéria. 

 

     Figura 2 – Brincadeiras africanas Saltando o Feijão e Pegue a Cauda 

 
  Fonte: arquivo pessoal 

 

                                                
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yGv47mv7874 acesso em 02/07/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=yGv47mv7874


17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG - 2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão 

Universitária. Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e 

pesquisas advindas da extensão universitária” 

5 

 Utilizando material reciclável os cursistas prepararam material para a brincadeira 

Escravos de Jó. Nesta brincadeira eles perguntaram aos alunos (as) da escola se eles conheciam 

a música e em seguida explicaram o significado da letra. 

 

Figura 3 – Roda com a música escravos de Jó - material reciclável 

 
       Fonte: arquivo pessoal 

 

As crianças também, confeccionaram a “Boneca Abayomi”, uma boneca de pano feita 

com nós representa o aconchego que as mães negras, que foram trazidas com seus filhos ao 

Brasil nos porões de navios negreiros, procuravam dar as crianças durante a viagem. E com o 

objetivo de valorizar a cultura africana os (as) cursistas confeccionaram máscaras com molde 

de bexiga e jornal e levaram para as oficinas com as crianças. 

Figura 4 – Brincando com a Boneca Abayomi /Máscaras africanas 

  
                          Fonte: arquivo pessoal 

 

 Enquanto as crianças participavam das oficinas com os (as) acadêmicos (as) da UEPG, 

os adultos da comunidade participaram de uma roda de conversa, com as professoras da UEPG. 

A temática da roda de conversa foi: “Passado, presente e futuro”, nesta atividade eles puderam 

relatar suas experiências de vida, rememorar a infância, refletir sobre o preconceito e a 

desigualdade social existente entre as pessoas, bem como compartilhar o que desejam para o 

futuro das crianças da comunidade quilombola. 
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Figura 4 – Roda de conversa com a comunidade: “Passado, presente e futuro” 

 
Fonte: aquivo pessoal 

 

Por meio destas atividades, os adultos da comunidade puderam também refletir sobre a 

cultura africana e afro brasileira, bem como, sobre a importância da valorização desta cultura e 

da identidade da comunidade quilombola na qual eles vivem e da qual são descendentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que o presente curso de extensão teve uma importante relevância 

devido aos temas abordados que permitiram refletir acerca da formação dos (as) acadêmicos 

(as), bem como, a experiencia de conhecer a realidade da Comunidade Quilombola Serra do 

Apom em Castro/PR. A articulação entre a fundamentação teórica e a prática, sobre o tema 

proposto, favoreceu a reflexão sobre a necessidade da formação inicial, bem como a 

importância da formação continuada sobre "Educação e Relações Étnico Raciais”. Além do 

vínculo que foi estabelecido com a comunidade quilombola, que possibilitou a articulação dos 

(as) acadêmicos (as) em projetos de extensão e as demandas sociais.Considera-se primordial o 

despertar sobre a temática em questão e sobre as possibilidades pedagógicas acerca da 

efetivação do que propõe as políticas educacionais e também legislação educacional vigente, 

contudo, o desafio é imenso por se tratar de um debate histórico, político e social.  
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