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RESUMO

O trabalho é uma monografia apresentada à banca do curso de Pedagogia e versa sobre o ensino da cultura afrodescendente no currículo do 
quinto ano do Ensino Fundamental I. A problemática levantada pela pesquisadora foi: A cultura afrodescendente é trabalhada pelos professores 
no 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola privada na cidade de Manaus? O objetivo foi descobrir, a partir da análise do PCN e do currículo 
do 5º ano de uma escola privada, se existe a preocupação com o ensino da cultura afrodescendente e da diversidade cultural dentro da escola.  A 
hipótese levantada é que apesar de ser contemplada nos PCNs e ser um tema transversal a partir da Pluralidade Cultural e desta forma, ser 
trabalhada em todas as disciplinas, não existe um aprofundamento da temática no currículo da escola estudada. A metodologia utilizada foi do 
tipo bibliográfica e documental, enfatizando a legislação em relação à abordagem dada ao negro no sistema educacional, exemplificando através 
da LDB 9394/96, do parecer 03/04 em relação à utilização de materiais didáticos bem como a análise dos PCNs relacionados ao tema e à série 
escolhida. Foi construída uma contextualização histórica do currículo no mundo e no Brasil para, a partir daí, analisar como se dá a proposta do 
ensino plural na escola locus do estudo. A pesquisa apresentou como resultado  que embora a LDB 9394/96 tenha trazido a obrigatoriedade da 
implantação do ensino da História e cultura afro-brasileiras em todas as escolas de Educação Básica e o PCN determinar que devem ser criados 
métodos para trabalhar o tema de forma interdisciplinar, não foi verificada essa prática na escola estudada, apesar de ser contemplado no 
currículo do 5º ano. O que foi visto foram ações isoladas, descontextualizadas da realidade, com um foco individualizado em algumas disciplinas, 
como História, o que remete a um obviedade e despreocupação em educar as crianças para conviver em uma sociedade plural, exercitando a 
alteridade e a tolerância. Atividades realizadas no dia da Consciência Negra remeteram a uma forma estereotipada de ver a cultura 
afrodescendente, apresentando crianças à frente de mesinhas com gravuras relacionadas à cultura negra, mas sem nenhum tipo de reflexão 
sobre questões como preconceito e discriminação, que pudessem proporcionar às crianças uma possibilidade de pensar a igualdade entre os 
indivíduos. Concluímos que a escola ainda não conseguiu mudar a visão ideológica da superioridade em relação aos afrodescendentes, 
dificultando, desta forma, uma educação plural, democrática e igualitária no interior das salas de aula e perpetuando o modelo que coloca em 
lados opostos, pretos e brancos.
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