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Foto da exposição sobre o povo
Herero, de Angola. Um olhar
sobre a África, mas não o único

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

O Museu Afro Brasil, de São Pau-
lo, abriu na semana passada a
exposição Hereros Angola, do
fotógrafo pernambucano Sérgio
Guerra. O povo banto de tradi-
ção nômade, que costumava vi-
ver da pecuária nas regiões que
hoje são Namíbia, Botsuana e
Angola, ficou conhecido por
protagonizar no começo do sé-
culo 20 uma revolta contra o co-
lonizador alemão no Sudoeste
Africano (atual Namíbia). Dados
da coleção História Geral da
África (ver box) mostram que a
resistência levou ao massacre de
75% a 80% da população, esti-
mada na época entre 60 mil e 80
mil pessoas. Mais de 14 mil he-
reros foram encarcerados em
campos de concentração. Ape-
nas dois mil conseguiram fugir
rumo à África do Sul.

Histórias como esta, de resis-
tência, dificilmente ganham es-
paço nas salas de aula brasileiras.
É consenso entre educadores e
governos que o Brasil conhece
pouco da África. Um fato descon-
certante considerando a proxi-
midade étnica e cultural do país
com o continente. Segundo da-
dos do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), no Censo
Demográfico de 2010, 97 milhões
de pessoas se declararam negras
(pretas ou pardas), isto é, metade
da população brasileira.

Para corrigir o desconheci-
mento da população sobre as pró-
prias origens, foi sancionada em
2003 a Lei 10.639, que determina
o ensino obrigatório da “história
da África e dos africanos, a luta
dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na for-
mação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, eco-
nômica e política pertinentes à
história do Brasil”.

Mesmo obrigatória, a temática
ainda é pouco tratada nas escolas
públicas e privadas. O motivo
principal é a falta de capacitação
dos professores e de material di-
dático a respeito. Ciente desta si-
tuação, o promotor do Ministério
Público Federal Marcos Ângelo
Grimone, da região de São Carlos,
no interior de São Paulo, tomou
uma atitude pioneira, que levou à
assinatura de um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) para
introduzir o ensino de História e
Cultura Afro-brasileira no currí-
culo das escolas mantidas pelos
municípios Descalvado, Doura-
do, Ibaté, Pirassununga, Porto
Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz
das Palmeiras, Santa Rita do Pas-
sa Quatro, São Carlos e Tambaú.

Ministério Público cria projeto para
cumprir lei sobre estudo do continente
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Procurador ensina a aprender

“Fiscalizar a qualidade da
educação também faz parte das
atribuições do Ministério Públi-
co”, afirma Grimone. Mas como
exigir o cumprimento de uma lei
para a qual os municípios não fo-
ram capacitados? Partindo de sua
experiência como historiador,
Grimone quis averiguar os resul-
tados do ensino de História da
África e perguntou às secretarias
de educação da região como esta-
va a aplicação da Lei 10.639.

“Todas responderam que
cumpriam a lei, mas não me dei
por satisfeito”, relata. A dúvida
de Grimone era simples: como
professores que nunca estuda-
ram sobre África poderiam ensi-
nar? “Eu me formei em História
no final da década de 1990 na
USP [Universidade de São Paulo]
e a disciplina História Geral da
África estava entrando na grade
como complementar. Se na His-
tória da USP não tinha aula de
África, o que dizer de outros

professores que estudaram Le-
tras, Matemática?”

Grimone chamou gestores de
educação para participar de uma
reunião no Ministério Público, e
admite que, inicialmente, aca-
bou assuntando os convidados.
“Todos achavam que estávamos
investigando algo ilícito”, lem-
bra. Mas seu plano era fazer uma
parceria entre as prefeituras para
capacitar os professores para o
ensino de história da África. Foi
necessário mais de um ano cati-
vando gestores e batendo na
porta de prefeitos para conven-
cê-los a assinarem o TAC. O do-
cumento prevê o prazo máximo
de um ano para adequação dos
currículos escolares e o compro-
misso da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar) em ofe-
recer cursos aos professores das
cidades participantes.

O professor da UFSCar, Val-
ter Silvério, coordenador do
Núcleo de Estudos Afro-brasi-

leiros (Neab), afirma que o curso
de aperfeiçoamento já está pron-
to. E se a experiência na região de
São Carlos for positiva, o Ministé-
rio Público Federal tem interesse
em estendê-la a outras regiões do
país. O maior desafio será encon-
trar parceiros, uma vez que ainda
não se veem muitos núcleos ins-
titucionais de estudo de África
nas universidades públicas.

De acordo com Marco Antônio
Pratta, diretor de educação da
Prefeitura de Descalvado, há ex-
pectativa de as aulas começarem
no segundo semestre. A proposta
são aulas a cada quinze dias, aos
sábados. Os professores da UFS-
Car terão de se deslocar para a re-
gião. Apesar do esforço, Pratta
não acredita que a temática tor-
ne-se uma nova disciplina na
grade de aulas dos alunos. “Te-
mos cinco horas de aula diárias,
não há como aumentar sem afe-
tar o transporte dos alunos da
zona rural”, diz. ■

“Eu me formei em
História no final da
década de 90 na USP,
e a disciplina História
Geral da África estava
entrando na grade
como complementar.
Se na História da
USP não tinha aula
de África, o que dizer
de outros professores
que estudaram
Letras, Matemática?

Marcos Ângelo Grimone,
procurador do Ministério

Público Federal
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“Lupa” virtual orienta
gestão pública do ensino
O Instituto Desiderata, que atua em educação e saúde no Rio de Janeiro
com ações de fortalecimento de políticas públicas voltadas a crianças e
adolescentes, lançou sexta-feira, 13, um sistema digital de indicadores
educacionais com dados territorializados sobre o ensino fundamental
público na cidade. Não é apenas mais um instrumento para monitorar a
qualidade do ensino e direcionar as políticas governamentais e os inves-
timentos privados para a área. Trata-se de uma “lupa” virtual que per-
mite à escola se ver entre seus pares, qualificando seu desempenho
comparativamente àqueles com contexto cultural, econômico e social
semelhante. Não se coloca tudo no mesmo saco, o que pode ser um fator
de desestímulo significativo quando se está na linha de frente para ven-
cer carências educacionais de um país, um estado, uma cidade. Mais ou
menos como trabalho em grupo na escola: dois alunos ralam, três enro-
lam, e o resultado encobre as desigualdades — para o bem ou para o mal.

No caso da educação primária ou secundária, o resultado que escon-
de desigualdades é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o
Ideb. Os dados do mapa virtual lançado pelo Desiderata (disponíveis no
site www.desiderata.org) têm referência no último Ideb, de 2009, mas o

sistema oferece os indicadores desa-
gregados por 33 regiões administra-
tivas, 10 coordenadorias regionais de
ensino e mais de 400 escolas de ensi-
no fundamental do município do Rio
de Janeiro. Com essa “lupa geográfi-
ca”, e atualizada anualmente, é pos-
sível acompanhar de forma diferen-
ciada, por exemplo, índices como os
de rendimento (aprovação e reprova-
ção) ou de situação dos alunos (aban-
dono e distorção idade/série). Ações
de melhoria ganham eficácia.

A motivação do Desiderata ao desagregar os indicadores educacio-
nais tem a ver com a atenção especial que a organização dedica ao se-
gundo segmento do ensino fundamental (a partir do 6º ano), com
projetos como o Megafone na Escola, que começou em 2009. A inicia-
tiva, que envolve alunos, professores e diretores de 39 escolas públi-
cas, ampliou a voz do ensino fundamental na agenda pública da edu-
cação no Rio de Janeiro. É importante porque essa fase escolar é con-
siderada crítica. A partir do 6º ano da educação básica, com vários
professores, os alunos precisam ter mais organização e autonomia.
O momento representa um gargalo no acesso ao ensino médio.

Um relatório recente do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) mostrou que dos jovens brasileiros de 14 a 17 anos que estão
na escola mais da metade está fora do ensino médio. Esse grupo tem
média de anos de estudo de 7,4, quando o ideal seriam 12 anos. Ou
seja, o jovem que deveria estar concluindo o ciclo médio sequer ter-
minou o ensino fundamental. Ao oferecer um olhar mais minucioso
sobre o ensino fundamental, a iniciativa do Desiderata contribui
para aquela postura que todos sabemos ser eficaz em casa ou na ad-
ministração pública: para avançar em algo é preciso “pegar no pé”.
Informações desagregadas dão mais transparência, os atores envol-
vidos ganham identidade, as cobranças têm mais chance de chegar
ao endereço certo e gerarem bons resultados. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

Relatório da
Unicef mostra que
mais da metade
dos alunos de 14 a
17 anos está fora
do ensino médio
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Material pedagógico

Foram quatro anos de
trabalho para traduzir para o
português e atualizar a coleção
História Geral da África, projeto
da Unesco que começou em
1964, voltado para contar
a história do continente sob
o ponto de vista dos próprios
africanos, que foi editada em
inglês, francês e árabe entres
as décadas de 1980 e 1990.
Finalmente o material está
disponível para ser baixado no
site do Ministério da Educação.
Os livros mostram, por
exemplo, que diversas técnicas
e tecnologias hoje utilizadas
são originárias do continente,
bem como que a região era
constituída por sociedades
organizadas, e não tribos,
como se costuma pensar.
O Núcleo de Estudos
Afro–brasileiros (Neab),
da UFSCar, está desenvolvendo
um material pedagógico com
base nos livros da Unesco.
Segundo o coordenador
do Neab, Valter Silvério,
o material “Brasil-África —
Histórias Cruzadas”, com foco
no ensino fundamental, já será
utilizado no aperfeiçoamento
dos professores da região
de São Carlos.

UFSCar vai lançar coleção
baseada nos livros da Unesco

...VALTER SILVÉRIO

Coordenador do Núcleo de Estudos
Afro–brasileiros (Neab) da UFSCar

DUAS PERGUNTAS A...

A Lei 10.639 nasce de
uma reivindicação dos
movimentos sociais

Questões culturais dificultam
a implementação da Lei 10.639,
que determina o ensino de
história da África e dos africanos

Por que há tanta resistência em aplicar a Lei
10.639 sobre ensino de História da África?
A lei tem um conjunto de diretrizes que orienta
a educação para as relações étnico-raciais. A questão
é que para um país que costumava se ver como
uma democracia racial a lei torna-se um paradoxo
para a elite educacional, econômica, política e cultural
que ainda quer ver o Brasil de uma forma harmoniosa.
Outro problema é que a lei surge de uma reivindicação
dos movimentos sociais, especialmente o negro,
em consonância com outros movimentos, como
feminista. A lei veio de baixo para cima, por isso
temos dificuldades para implementar, como falta

de capacitação de professores e material didático.

Alguém sai perdendo se a lei for
de fato abraçada pelas escolas?
Do ponto de vista democrático inclusivo,
ninguém perde de verdade. Só perde quem tem
a visão conservadora da sociedade brasileira e que
vê o país como uma sociedade harmônica, sem
racismo, sexismo e discriminação, e não está aberto
a discussões. Somos uma sociedade altamente
hierarquizada e repressiva. Não falta só África
nas escolas, faltam Ásia e temáticas indígenas.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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