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Tema ganha
espaço em
algumas escolas

NA WEB

Mais de 90 mil estudantes fize-
ram ontem a 1.ª fase do vestibu-
lar da Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Quase 9 mil
faltaram ao exame, o que corres-
ponde a 9% dos 99.497 inscri-
tos. Enquanto alguns candida-
tos acharam a prova mais fácil

do que o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), professo-
res elogiaram as questões.

Os estudantes concorrem a
7.259 vagas em 171 cursos. Na
primeira fase, tiveram de res-
ponder a 90 questões das áreas
básicas do ensino médio. Os
protestos de junho e os proble-
mas de mobilidade, temas espe-
rados, foram abordados só em
questões de matemática.

Em um dos pontos de aplica-
ção, na zona oeste da capital
paulista, o comentário dos parti-
cipantes era de que a prova foi

fácil. “Foi simples em compara-
ção com o Enem”, disse Isabela
Nicossi, de 16 anos. Em Campi-
nas, Otávio Juliano, de 17 anos,

considerou o exame mais fácil
que o da Unicamp. “Mas a parte
de humanas foi mais difícil.”

A coordenadora do Colégio e
Curso Objetivo, Vera Lúcia da
Costa Antunes, defende que o
nível do vestibular da Unesp
evoluiu em relação aos anos an-
teriores. “A prova era mais sim-
plista, exigia pouco dos concor-
rentes”, afirmou. “A tônica do
exame foi interpretação.”

Luís Ricardo Arruda, coorde-
nador do curso Anglo, concor-
da. “Foram 90 questões bem fei-
tas, sem possibilidade de con-

fundir o aluno.” Os professores
do cursinho Etapa avaliaram
que o exame se aproxima do mo-
delo da Fuvest.

Duas fotos foram postadas na
internet de dentro das salas, o
que poderia resultar em desclas-
sificação. A Vunesp informou
que foram feitas antes do exa-
me. No dia 3 de dezembro sai a
lista de convocados para a 2.ª
fase, nos dias 15 e 16. / LUCIANO
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Unesp foi mais fácil do que Enem, dizem estudantes

Leia. Enem trouxe
número recorde de
itens sobre negros

Conteúdo sobre África ainda é escasso
Lei que obriga o ensino do tema foi sancionada há dez anos, mas sua implementação não está disseminada nas escolas brasileiras

● Depois do Enem, Unicamp e
Unesp, o vestibulando encara no
próximo domingo a 1ª fase da
Fuvest – que seleciona alunos
para a Universidade de São Pau-
lo (USP). A TV Estadão preparou
uma série de vídeos com dicas
sobre todas as disciplinas abor-
dadas na prova. As aulas, exclusi-
vas, foram preparadas pelos pro-
fessores do Cursinho da Poli.
Confira os vídeos em:
estadao.com.br/e/fuvest
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Dez anos após ser sanciona-
da, a Lei 10.639 – que torna
obrigatório o ensino da histó-
ria africana e afro-brasileira –
ainda é aplicada de maneira tí-
mida na maioria das escolas
brasileiras. A implementação
de conteúdos de forma trans-
versal – em todas as discipli-
nas – ocorre de forma lenta
em todas as redes escolares,
mas as municipais (com 46%
das escolas) e as estaduais
(com 39%) estão na frente
das particulares (6%).

Os dados fazem parte de uma
pesquisa do Centro de Estudos
das Relações do Trabalho e Desi-
gualdades (Ceert), em parceria
com o Ministério da Educação e
a Unesco. Foram compiladas
2,3 mil iniciativas de utilização
do conteúdo previsto.

A diretora do Ceert, Maria
Aparecida Bento, acredita que a
implementação seja menor na
rede particular por causa da fal-
ta de pressão da sociedade. “O
alvo maior é o governo e, por
isso, as escolas públicas progre-
diram mais. Precisamos avan-
çar nas privadas, com maioria
de alunos brancos, senão, a rela-
ção de preconceito não muda.”

A pesquisa mostra também
que a maior parte das iniciati-
vas é feita por professores ne-
gros (59%), com destaque para
as mulheres negras, responsá-
veis por 52%. “As ações ainda
dependem muito de atitudes
pessoais do professor, sem uma
institucionalização”, diz Maria,
citando a falta de livros nas bi-
bliotecas, materiais didáticos e
brinquedos distribuídos.

O maior número de práticas
está no Sudeste (48,5%), contra
o Norte (6,8%). No Sudeste, o
Estado que mais se destaca é
São Paulo e no Nordeste, a Ba-
hia e o Ceará. “Quanto maior a
população negra no Estado,
mais comum é o surgimento de
práticas emblemáticas. Isso
mostra que a relação com crian-
ças negras é o grande motiva-
dor para que os professores bus-
quem formação para pensar prá-
ticas pedagógicas”, diz ela.

A maior parte das iniciativas
(51,8%) surge para responder
aos casos de racismo e discrimi-
nação. O professor da USP Den-
nis de Oliveira, do Núcleo de
Pesquisas e Estudos Interdisci-
plinares sobre o Negro Brasilei-
ro (Neinb), vê o fato com preo-
cupação. “O objetivo da lei é for-
mar cidadãos com consciência
multiétnica, não só resolver pro-
blema racial nem demanda do
movimento negro.” Ele ressalta
que deixar de aplicar a lei é co-
mo não dar um conteúdo de Ma-
temática ou Geografia.

Avanços. Cristina Teodoro Tri-
nidad, responsável pelos proje-
tos de educação das relações ét-
nico-raciais da Unesco, tam-
bém identifica um “resultado

perverso” na falta de aplicação
da lei. Mas Cristina aponta que,
entre os avanços, está a produ-
ção de material pedagógico e co-
nhecimento para a aplicação de
conteúdos sobre África.

A especialista ressalta que a
lei avança com a sociedade. “É
um país que ainda nega que é
racista. Esse é um processo
complexo e a sensibilização pa-
ra que professores compreen-
dam a necessidade de trabalhar
o tema demora”, diz.

De acordo com a secretária
de Educação Continuada, Alfa-
betização, Diversidade e Inclu-
são do Ministério da Educação,
Macaé Evaristo, há investimen-

to na formação de professores,
no finamento de pesquisa e pro-
dução de conteúdo.

De acordo com Macaé, cerca
de 140 mil professores já foram
capacitados em cursos financia-
dos pelo MEC. A pasta ainda co-
bra que novos cursos de Licen-
ciatura tenham o conteúdo em
sua grade. “Também avaliamos
se os cursos já existentes apre-
sentam a temática”, diz ela, lem-
brando que possíveis sanções
pelo descumprimento da lei ca-
bem aos conselhos municipais
e estaduais de Educação.

O presidente do Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensi-
no no Estado de São Paulo

(Sieesp), Benjamin Ribeiro da
Silva, rebate a pesquisa e afirma
que a maior parte das escolas
particulares utiliza temas rela-
cionados à cultura e história
africanas. “(As escolas públicas)
colocam no currículo, mas não
ensinam”, afirma. Silva disse
que a entidade prepara um cur-
so de formação para os profes-
sores trabalharem com o tema.

Por pouco. Aluno corre para
não perder exame em SP

Apesar de continuar fora da
maioria das escolas, os conteú-
dos sobre história e cultura da
África ganham espaço em algu-
mas escolas que desenvolvem
projetos específicos sobre o te-
ma e são exemplos de aplicação
da Lei 10.639.

É o caso da escola municipal
Guia Lopes, no Limão, na zona
norte de São Paulo, que tem
425 alunos na educação infantil.
“Criamos há sete anos um prín-
cipe africano. É um persona-
gem negro que conta parte da
história do continente para as
crianças”, conta a diretora da es-
cola, Cibele Racy.

Na escola municipal Esmeral-
da Salles Pereira Ramos, no Jar-
dim Tremembé, também na zo-
na norte, a música é usada co-
mo pano de fundo da temática
afro-indígena. “Temos um gru-
po de percussão formado por
50 alunos do 6.º ao 9.º ano, que
é a continuidade do trabalho de
formação sobre o tema em sala
de aula”, afirma a diretora da es-
cola, Rose Mary de Oliveira.

Música. Já a transversalidade
pedida na lei é o mote do traba-
lho feito no Centro de Ensino
São José, colégio particular do
Butantã, na zona oeste. “Não
dá para não ter a disciplina, é
obrigatório. Abordamos o tema
nas aulas de História, Portu-
guês e Filosofia, entre outras. A
ideia é falar da diversidade cul-
tural e quebrar preconceitos”,
diz a diretora da unidade 1 da es-
cola, Flávia Menaldo Cintra.

Além disso, o Ministério da
Educação (MEC) informou que
bancou a tradução de quatro
dos oito volumes da coleção His-
tória da África e vai financiar a
produção do nono volume da sé-
rie, que terá como tema a diáspo-
ra africana. A apresentação de te-
mas relacionados àquele conti-
nente é critério para seleção dos
novos livros didáticos que serão
distribuídos pelo MEC. / G.S.D.

● Reflexão
Na quarta, dia 20, é comemorado
o dia da Consciência Negra, em
homenagem ao líder quilombola
Zumbi dos Palmares. Ao todo,
1.047 cidades e cinco Estados
decretaram feriado na data.

Primeira fase do
vestibular exigiu
interpretação dos
alunos; professores
elogiaram as questões

●  Implementação da Lei 10.639/2003

ÁFRICA NAS ESCOLAS
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FONTE: CENTRO DE ESTUDOS DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E DESIGUALDADES (CEERT)
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História. Alunos criaram
um príncipe africano

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO


