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INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.639 de 09/01/2003, instituiu a obrigatoriedade do ensino de

História da África e da Cultura Afro-brasileira nas escolas, mas com relação ao

contexto  da  formação  continuada  de  professores(as)  o  desafio  tem  sido

favorecer experiências práticas com as africanidades para que a legislação

não seja apenas letra morta no papel e se faça presente no cotidiano das

ações educativas, tanto para estudantes quanto para docentes.

Assim, o presente texto pretende relatar uma experiência realizada com

um  grupo  de  25  professores(as)  em  uma  escola  localizada  em  Perus-SP,

pertencente  à  rede  municipal,  que  vivenciou  uma  proposta  de  formação

continuada que contemplou estudos da temática das africanidades e foi parte

integrante  do  Projeto  Especial  de  Ação  (PEA/2018)  que  tinha  como  título:

“Protagonismo na escola: reflexões e práticas de professoras e professores

propositores”. 

A experiência teve como principal ação a realização de seminários sobre

as temáticas presentes no livro “O que você sabe sobre a África: Uma viagem

pela história do continente e dos afro-brasileiros”, do autor Fernando Dirley.

Os seminários contribuíram para a construção de momentos significativos de

aprendizado  em  que  o  protagonismo  da  formação  continuada  foi

compartilhado entre todos (as)  os (as)  presentes,  bem como sinalizaram a

necessidade de que essa temática deva ser pesquisada constantemente, visto

que há uma enorme defasagem de conhecimentos sobre a cultura africana na

formação docente.
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Para relatar a experiência, inicialmente o texto contextualiza o tempo e

o espaço da mesma. Em seguida, a experiência é revisitada, bem como alguns

saberes  construídos  no  percurso  e,  ao  final,  são  apresentadas  algumas

considerações do autor sobre o trabalho desenvolvido.

1. AS  AFRICANIDADES  E  O  CONTEXTO  ESCOLAR:  REFLEXÕES  E

PRÁTICAS 

Muito se fala sobre formação de professores(as), deixando muitas vezes

de se informar se o contexto daquela formação se dá na formação inicial do

(a)  docente  ou  na  formação  continuada  em serviço.  Assim,  é  importante

destacar que a experiência que será relatada adiante foi desenvolvida em um

contexto de formação continuada, como explicam Placco e Silva: ”se entende

formação continuada como um processo complexo e multideterminado, que

ganha materialidade em múltiplos espaços/atividades [...]” (2000, p.26).

Assim, a formação contou com um grupo de 25 docentes das diferentes

áreas do conhecimento do 1º ano ao 9º ano na Escola Municipal de Ensino

Fundamental  Júlio  de  Oliveira,  localizada  na  região  noroeste  da  capital

paulista, em encontros que aconteceram às quartas-feiras e quintas-feiras, no

horário das 12h às 13h30, entre os meses de abril a junho de 2018. 

A proposta de trabalho com a Lei Nº 10.639/2003 fez parte do Projeto

Especial de Ação(PEA/2018) intitulado “Protagonismo na escola: reflexões e

práticas de professores e professoras propositores”. 

Logo, se há a intenção em diminuir o fosso entre o que se coloca entre o

discurso  e  a  prática  no  trabalho  com as  africanidades  na  escola  (BRASIL,

2006), o contexto da formação continuada de professores(as) foi um espaço

propício para tal. E foi ao entrelaçar a obrigatoriedade do trabalho com a Lei

Nº 10.639/03 e o contexto de formação continuada que se iniciou um percurso

formativo de pesquisas e estudos.

Ao  compartilhar  o  percurso  formativo  entre  professores  (as),  e

coordenação pedagógica, o protagonismo da formação continuada que, em

um primeiro momento pode ser pensado apenas de responsabilidade do (a)
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formador  (a),  é  compartilhado  entre  todos  (as)  os  (as)  participantes

favorecendo  trocas  e  resultando  em  experiências  formativas  mais

consistentes (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2019).

2.  O  PROTAGONISMO  DOCENTE  NA  FORMAÇÃO  CONTINUADA:

EXPERIÊNCIAS COM AS AFRICANIDADES

O ponto de partida para o trabalho desenvolvido na formação se deu a

partir do livro fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo:

“O que você sabe sobre a África?”, do autor Dirley Fernando. A obra é dividida

em nove  capítulos  e  no  decorrer  dos  mesmos  o  autor  faz  uso  de  muitas

ilustrações, comentários, dicas e faz menção aos diversos protagonistas da

resistência africana. 

Assim, como sugere o título a todo o tempo os (as)  participantes se

questionavam sobre o que sabiam sobre a África. Para iniciar, foi realizado um

sorteio e os capítulos foram divididos em quatro grupos de professores(as).

A  partir  da  formação  dos  grupos  e  da  divisão  das  temáticas,  os

participantes iniciaram uma leitura aprofundada do texto, a busca por outras

fontes  de  pesquisa,  o  planejamento  da  apresentação  e  a  criação  de

proposições  e  materiais  para  os  (as)  colegas.  Posteriormente,  foram

organizadas as apresentações previamente agendadas em que o grupo trazia

os  assuntos  para  discussão  e  realizava  proposições,  tais  como:  rap,  slam,

declamação  de  poesias,  dança,  fotografia,  roda  de  leitura,  ciranda,

gastronomia africana, literatura e vídeos. 

Cabe ressaltar que um dos grupos convidou um funcionário angolano da

escola que sentou em roda com os presentes e compartilhou suas memórias

do  país  de  origem,  bem  como  aspectos  diversos  de  sua  cultura.  Uma

evidência de que pessoas, muitas vezes invisibilizadas no cotidiano da escola,

têm muito a contribuir com o processo formativo, afinal: “Pensar propostas de

implementação  da  Lei  nº.  10.639/2003  é  focalizar  e  reagir  a  estruturas

escolares que nos enquadram em modelos por demais rígidos” (BRASIL, 2006,

p.57).
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As ações experienciadas na formação de professores(as) contribuíram

para vislumbrar a  importância  e a  possibilidade de trabalho com a Lei  Nº

10.639/03,  todavia  foram fundamentais  para  que  os  (as)  participantes  do

processo se dessem conta da defasagem de conhecimentos com relação à

essa temática “A gente quer saber mais...” (registro de uma fala docente no

diário de bordo do formador). 

Uma das  descobertas  fundamentais  do  grupo  foi  constatar  o  quanto

desconhecíamos  a  cultura  africana,  como  pontuou  uma  das  professoras:

“Quando começamos a ler o livro,  percebemos que não sabíamos nada...”.

Ainda  em  um  dos  registros  da  reunião  uma  importante  constatação:  “a

necessidade  de  utilizar  palavras  que  façam  justiça  semântica  ao  nos

referirmos  em especial  ao  período  de  escravização”  (Ata  da  reunião/PEA-

2018). Logo, quando o espaço formativo problematiza a questão da justiça

semântica, se quebra o silêncio sobre a temática com os(as) docentes, o que

pode contribuir com a formação profissional e com a atuação em sala de aula.

Compartilhar  o  processo  formativo  favorece  repensar  o  papel  do  (a)

coordenador  (a):  “A  ação  conjunta  de  coordenadores  e  professores  no

tempo/espaço  de  formação  na  escola  torna-se  um  fator  determinante  na

formação  docente  centrada  na  instituição  de  ensino”  (DOMINGUES,  2014,

p.156). Ação que poderia gerar desconfortos e resistências do grupo, todavia

o grupo realmente se abriu à possibilidade de aprender com o outro (FREIRE,

1996) e o respeito entre os colegas foi parceiro na experiência. Embora alguns

(as)  professores  (as)  destacaram que  falar  com os  (as)  colegas  em uma

perspectiva formativa era um grande desafio e, mesmo lecionando há anos,

estar ali compartilhando saberes gerava grande nervosismo.

Se o ambiente da formação gerava insegurança e nervosismo, era ali

também  que  professores(as)  experientes  compartilhavam  com  colegas

saberes  e  experiências  sobre  os  assuntos  tratados.  Logo,  ouvimos  da

professora de geografia diversos aspectos da diáspora africana, também foi ali

que  a  professora  de  língua  portuguesa  pode  trazer  o  poema  Navio

Negreiro/Castro  Alves para  leitura  e  teceu comentários  relevantes  sobre  a

obra.
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Ainda Domingues sinaliza que: “Considerar os saberes dos professores

no percurso formativo, talvez possa fazer com que se aproximem de outros

saberes talvez consista aí o desenvolvimento profissional.” (2014, p.157). 

CONSIDERAÇÕES 

A  experiência  relatada  até  o  momento  foi  fundamental  para  a

construção  de  saberes  relacionados  às  africanidades,  para  vislumbrarmos

ações práticas com a Lei N°10.639/2003 e para favorecer o protagonismo na

formação continuada, todavia também para constatar a grande defasagem de

estudos relacionados à Lei N°10.639/2003 na formação de professores(as).

Ainda  assim,  o  percurso  formativo  também  nos  evidenciou  que

compartilhar a formação continuada foi  importante para aqueles e aquelas

que  se  descobriram  construindo  saberes,  compartilhando  experiências,

criando proposições, ensinando, aprendendo...
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