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Introdução 

   A diversidade cultural é uma das características 
essenciais do Brasil e constitui a riqueza da nação.  
A redução dessa diversidade é vista como um 
empobrecimento cultural. Desta forma, é 
fundamental um projeto de escola capaz de 
reconhecer em sua plenitude as contribuições dos 
diversos grupos étnicos. Porém o projeto 
republicano de nossas instituições de ensino não 
incorporou essa demanda e se mantém 
eurocêntrico. Tal fato faz com que as crianças 
negras, índias e ciganas rejeitem a escola por falta 
de identidade. Para preencher uma lacuna e 
desinformação sobre a cultura afro-brasileira e 
corrigir distorção de valores, em 2003 foi 
sancionada a lei federal 10.639/03, que altera a Lei 
Nº 9.394/96 em seus artigos 26 e 79 e torna 
obrigatória a inclusão da temática História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana no currículo oficial em 
todos os níveis de ensino. 
   O cumprimento da lei exige que as universidades 
reformulem seus programas de ensino para 
qualificação de professores. Por sua vez, no ensino 
de química ainda são escassas as iniciativas na 
tentativa de incluir a temática 1,2,3.  
   Neste contexto, o desafio de nossa pesquisa é 
analisar o discurso pedagógico relativo à formação 
de professores de química para diversidade. Trata-
se de uma investigação que apresenta elemento de 
participante. 

Resultados e Discussão 

   Foram entrevistados Coordenadores (PCQ), 
Professores formadores (PFQ) e Alunos (A) dos 
cursos de licenciatura em química de duas 
Instituições de Ensino Superior do estado de Goiás, 
no período de agosto de 2011 a julho de 2012. 
Inicialmente questionamos sobre o conteúdo da lei 
o discurso dos entrevistados revelam que a 
desconhecem: 
A7: Não. 
PFQ1: Não, não conheço. 
PCQ2: Não, na verdade não tinha a menor ideia, tanto 
que o curso de licenciatura da universidade não tem isso, 
(...). 

   O professor PCQ2 entende que o atual projeto 
político pedagógico do curso há certa fragilidade e 
insuficiência para a formação inicial e continuada na 
área da química quando se refere à formação de 
professores para abordar a diversidade cultural, 
precisa ser alterado para formar docentes atuantes 
para lidar com a diversidade presente nas salas de 
aulas. 

PCQ2: Olha. Eu acho o seguinte. Isso deve partir 
basicamente do projeto político pedagógico do curso, 
então, por exemplo, você poderia reestruturar esse 
projeto, esta matriz curricular, ai você poderia introduzir 
dentro dessa matriz pedagógica do curso alguma 
disciplina que contemple isso, pode ser uma disciplina na 
verdade obrigatória, pode ser uma disciplina eletiva 
algumas optativa (...). 

   Os professores entrevistados foram formados em 
meio contextual excludente e demonstram não 
conseguir estabelecer a relação entre a temática- 
África com o conteúdo próprio da química, quando 
muito, propuseram que fosse oferecida uma 
disciplina isolada para o tratamento da temática por 
um especialista: 
PCQ1: (...) Sim uma exposição, aqui no hall da química, 
um evento uma coisa mais continuada seria uma 
disciplina expositiva e núcleo livre, por exemplo, que seja 
abordando as diferenças da nossa cultura e essa 
disciplina poderia ser ofertada todo ano e em evento 
montar um estande e montar uma coisa mais expositiva 
para o um público em aberto. 
PCQ2: Não dentro da química não. Não tem, agora pode 
ser incluído não vejo problema por isso ta, eu imagino 
que seja possível, quem trabalha com filosofia e história 
da ciência (...). 
   Nossos resultados apontam que a fragmentação 
do conhecimento e a descontextualizaçao disciplinar 
não favorece o dialogo entre a química e o conteúdo 
próprio da lei. 

Conclusões 

É imperativa uma ação pedagógica que seja capaz 
de admitir e reconhecer e a diversidade cultural 
presente na sala de aula. A instituição escolar 
difunde valores sociais e quando esta instituição 
não representa seu contexto temos um quadro de 
rejeição e desinteresse. Por sua vez, a formação de 
professores de química precisa considerar a 
dimensão da construção da identidade da 
sociedade brasileira. Esse processo é elemento 
desejável para a cultura de emancipação humana.  
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