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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo evidenciar a inserção da História da 
Cultura Afro-Brasileira e Africana no contexto escolar, tendo como respaldo 
legal a Lei nº 10.639/03, que tem como princípio o combate ao racismo e à 
discriminação em sala de aula articulados ao contexto escolar nos diferentes 
níveis e modalidades de ensino. Também se ressalta o respeito pelas 
diferenças étnicas e culturais, bem como sua contribuição na constituição do 
povo brasileiro, propiciando a ruptura do modelo eurocêntrico de ensino e a 
construção de uma educação multicultural na escola brasileira. A metodologia 
adotada foi a pesquisa bibliográfica baseada em autores como Fernandes 
(1971), Cavalleiro (2005), Gonçalves e Silva (2004), dentre outros.  
 
PALAVRAS-CHAVE: História; Afro-Brasileira; Currículo Escolar. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo justifica-se para refletir sobre a inserção do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, embasados na Lei 

10.639 de 2003, tendo como princípio a igualdade, pois todos somos sujeitos 

históricos e sociais. 

Essa Lei veio de encontro às reivindicações e preocupações antigas 

requeridas ao Estado brasileiro pelo movimento social negro em relação à 

educação. Ressalta-se que a “Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, 

pela cidadania e vida”, foi um movimento organizado pelas entidades negras 

brasileiras e foi muito relevante neste processo de conquista da igualdade e do 

respeito ao negro. (SANTOS, 2005, p. 25). 
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Portanto, por compreender que o ambiente escolar tem um papel 

imprescindível no combate ao preconceito e à discriminação, porque participa 

na formulação de atitudes e valores necessários para a formação da cidadania 

dos educandos, é que se propõe desenvolver este estudo através de uma 

análise reflexiva pautando-se na Lei 10.639/03 e demais documentos 

relacionados ao tema. 

O estudo desenvolve-se inicialmente com um breve histórico sobre a 

questão étnico racial no Brasil, relatando o passado histórico tendo como 

premissa a chegada dos africanos nos navios negreiros e sua trajetória no 

decorrer dos anos no Brasil. 

Em seguida, menciona-se a legislação vigente e a inserção do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira no contexto escolar.  E finaliza fazendo 

uma reflexão sobre os desafios e possibilidades de conscientização mediante a 

inserção desse conteúdo no ambiente escolar. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo evidenciar a inserção da 

História da Cultura Afro-Brasileira e Africana no contexto escolar, tendo como 

respaldo legal a Lei nº 10.639/03. Utilizou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica baseada em autores como Fernandes (1971), Cavalleiro (2005), 

Gonçalves e Silva (2004), dentre outros. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL NO BRASIL 

 

Com base na trajetória histórica do povo brasileiro, verifica-se que as 

diferenças raciais se traduziram em desigualdades de direitos e papéis sociais, 

tendo o branco no papel de comando e o negro como subordinado. Portanto, 

não há como olhar o presente, sem ter conhecimento do passado, pois o 

processo histórico é relevante para a visão holística e critica da 

contemporaneidade. 

Assim, presume-se que os africanos chegaram ao Brasil entre o 

período de 1516 e 1526, mas com fluxo constante para a Colônia no século 

XVI, sendo trazidos como escravos para a América.  Explorados 

economicamente, não contavam senão como instrumento de trabalho e capital 

(FERNANDES, 1971, p. 21). 
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O negro foi escravizado durante séculos, entretanto sempre lutou pela 

conquista da sua liberdade. No decorrer da história essas lutas começaram a 

ser fortalecidas com ideais abolicionistas. E, no dia 7 de novembro de 1831 foi 

promulgada a Lei de extinção do tráfico negreiro, pelo governo inglês. 

Entretanto, além de não ser cumprida, essa lei aumentou o comércio ilícito de 

negros africanos, devido a sua elevação no custo e ampliação da margem de 

lucro dos traficantes. 

Segundo Fernandes (1971) quando o navio negreiro se deparava com 

a armada naval inglesa, o morticínio de negros era em grande escala, pois na 

maioria das vezes eles estavam acorrentados e eram lançados ao mar. 

As agitações abolicionistas haviam atingido as camadas populares e as 

senzalas e ganhou força com a Lei Áurea. Sendo assim, em 13 de maio de 

1888, foi promulgada a abolição do cativeiro no Brasil.  

Segundo Schwartz (2001, p. 219), outro fator que contribuiu para a 

queda da exploração dos escravos no Brasil foram a “resistência dos negros, 

as constantes rebeliões e fugas com relação à imposição da escravidão”. 

Assim, a trajetória histórica do negro no Brasil não significou apatia 

nem passividade, mas luta, resistência e organização. Assim, a escravidão foi 

acompanhada de um forte movimento de resistência e inúmeras revoltas tendo 

a presença negra como personagem central na luta pelo fim no aspecto 

desumano e cruel, ou seja, da escravidão. 

A busca pelo respeito e superação da discriminação racial tiveram 

inicio após a abolição, no final do século XIX, com a articulação de jornais 

voltados para a população negra, dentre eles destaca-se o Treze de Maio (Rio 

de Janeiro, 1888) e O Exemplo (Porto alegre, 1892). Mais tarde, em 1920, em 

São Paulo a denominada imprensa negra paulista começa a denunciar a 

discriminação racial.  

E, assim em 1931 surgem alguns fundadores da Frente Negra 

Brasileira, chegando a se transformar em partido político na década de 30, 

sendo extinto pelo Estado Novo.  No ano de 1940, são fundadas diversas 

entidades como a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do 

Negro. 
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Nesse sentido, destaca-se que o povo negro vem buscando o seu 

reconhecimento e conquistando o seu espaço, bem como, reivindicando 

políticas de combate ao racismo através de estudo das reminiscências 

africanas no Brasil. 

Como decorrência dessas reivindicações, foi promulgada a Lei 

10.639/03 como uma maneira de resgatar a história e a cultura dos 

afrodescendentes no contexto escolar. Portanto, o conhecimento da luta do 

povo negro na trajetória histórica é um aspecto relevante para fomentar 

reflexões sobre tal tema no contexto escolar, para melhor compreendermos a 

nossa própria história e a nossa identidade. 

 

                                                                                                                                                                                                            

3 A LEGISLAÇÃO E O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA E AFRICANA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 foi 

promulgada pela lei... 

 

Diante da publicação da Lei n. 10.639/2003, o Conselho Nacional de 
Educação aprovou o Parecer CNE/CP 3/2004, que institui as 
Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnicas 
Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas a 
serem executadas pelos estabelecimentos de ensino de diferentes 
níveis e modalidades, cabendo aos sistemas de ensino, no âmbito de 
sua jurisdição, orientar e promover a formação de professores e 
professoras e supervisionar o cumprimento das Diretrizes 
(CAVALLEIRO, 2005, p.19-20). 
 

 

Portanto, com a implementação da Lei citada, verifica-se que o intuito é 

criar uma política educacional inclusiva, visando à inserção de valores 

étnicorraciais e multiculturais, atendendo a diversidade étnica do país. 

A Lei 10.639/03, ela torna-se de caráter obrigatório no Ensino 

Fundamental e Médio o ensino da História da África e da cultura dos afro-

descendentes e tem-se como principio o combate ao racismo e a discriminação 

em sala de aula e na sociedade. Os conteúdos a ela relacionados devem ser 

articulados ao contexto escolar nos diferentes níveis e modalidades de ensino: 

sendo Educação Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das 
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demais, em atividades curriculares ou não, trabalhadas em salas de aula, nos 

laboratórios de ciências e de informática, na utilização de sala de leitura, 

biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação, quadra de esportes e outros 

ambientes escolares (BRASIL, 2003). 

A Lei 10.639/03 estabelece no seu primeiro parágrafo que o conteúdo a 

ser explorado na instituição escolar deverá contemplar o estudo da História da 

África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, fazendo um resgate com relação ao 

povo negro na área social, econômica e política relevante à história do país. 

Sendo assim, cabe ao professor, ressaltar os conteúdos pertinentes à 

Lei vigente, valorizando a riqueza da diversidade cultural e a beleza de cada 

etnia. Pois assim, os alunos negros irão ter conhecimentos sobre seus 

ancestrais. 

Gonçalves e Silva (2004) mencionam que: 

 

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminação elaboradas 
com objetivo de educação étnico/raciais positivas têm como objetivo 
fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência 
negra. Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança 
para orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, poderão 
permitir que identifiquem as influências, a contribuição a participação 
e a importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de 
ser, viver, se relacionar com as outras pessoas, notadamente as 
negras. (GONÇALVES E SILVA, 2004, p. 68 apud SEED, 2006, 
p.68). 
 

 

Ressalta-se que o racismo deve ser combatido por toda a sociedade e 

não somente no contexto escolar, pois a escola faz a sua parte, entretanto a 

sociedade também deve fazê-la com compromisso e efetivação concreta.  

Desta forma, toda a sociedade deverá promover o fim da desigualdade 

racial e social no país. Nessa perspectiva de pensamento, Silva Jr (2002), 

afirma: 

 
Se é verdade que políticas de promoção da igualdade racial podem 
diminuir as taxas de desigualdades entre negros e brancos, atacando 
a discriminação, não podemos esquecer que é preciso atacar com a 
mesma intensidade a raiz do problema, isto é, o racismo e o 
preconceito. Neste campo, não será demais lembrar que apenas a 
educação pode mudar valores, contribuindo para a valorização da 
diversidade e a construção de um senso respeito recíproco entre os 
grupos que conformam esta rica geografia de identidades culturais 
denominadas Brasil (SILVA JR, 2002, p.10). 
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A escola sozinha não pode mudar os valores sociais, mas pode 

trabalhar na direção de conscientizar os alunos quanto ao respeito e 

valorização da diversidade cultural e racial existente no nosso país. Afinal o 

direito à educação está previsto na Constituição Federal de 1988 e para que 

contribua com o desenvolvimento humano deve incluir a todos, sem restrições 

étnicas, políticas ou religiosas. 

Portanto, é significativamente importante repensar a estrutura 

educacional, tanto do ponto de vista da prática docente, quanto da escola como 

espaço de reprodução ou transformação, e questionar, como essas relações 

são transmitidas para os alunos negros. 

 

Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do 
professor em sala de aula. Exige-se, assim, um comprometimento 
solidário dos vários elos do sistema de ensino brasileiro ....... que 
junto com outras diretrizes e pareceres e resoluções, têm o papel 
articulador e coordenador da organização da educação nacional 
(BRASIL, 2004, p. 27). 

 

 

Tendo como base os documentos da SEED (2005), percebe-se que a 

instituição escolar precisa progredir na articulação da lei, mas para que isso 

ocorra é necessária a colaboração e a participação de todos. 

 

 

4. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO COM A 

INSERÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

A inserção da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana no 

currículo escolar tem o amparo legal da Lei 10.639/63, tendo como principio o 

combate ao racismo e a discriminação em sala de aula, onde estes devem ser 

articulados no contexto escolar nos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Com base na Lei vigente, o currículo escolar deve evidenciar a 

identidade do negro, respeitando os seus costumes, crenças, etc, considerando 

que este povo teve uma grande influência na formação do povo brasileiro. 
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Desse modo, educadores e educandos passam a construir um novo 

currículo, através dos estudos sobre a África e o Brasil, uma educação 

embasada no respeito e na igualdade étnica, cultural e racial. 

Segundo o Parecer CNE/CNE CP 003/2004: “todos os alunos negros e 

não negros precisam sentir-se valorizados e apoiados no ambiente escolar, 

bem como na sociedade”. 

Sendo assim, combater os preconceitos e os estereótipos negativos do 

negro é função de uma educação democrática, constituindo em um ambiente 

educativo, acessível a toda a comunidade escolar, promovendo o respeito e o 

combate as discriminações e preconceitos, estimulando a auto-estima e 

imagens positivas, propiciando a igualdade étnica racial e a desconstrução das 

diversas maneiras de exclusão. 

Nesse sentido, é necessário deixar de fazer uma história somente de 

memorização de datas e fatos e ensinar os alunos a refletir e entender as 

características do povo brasileiro e uma das possibilidades é a conscientização 

com relação à compreensão da história da sociedade e da contribuição do 

povo negro na construção social, econômica e cultural do Brasil. É função da 

escola formar cidadãos autônomos, críticos, reflexivos, cientes dos seus 

direitos e deveres, capazes de entender a realidade, garantindo a 

aprendizagem dos conhecimentos, habilidades e valores para viver em 

sociedade. 

Entretanto, esses valores devem ser vivenciados e não simplesmente 

ensinados, e aqui entra a ação comprometida do professor e da instituição 

escolar, fazendo da escola um local de vivência e formação da consciência 

critica.  

Nesse sentido, Moura (2001), afirma que: 

 

Como a democracia é, ao mesmo tempo, fundamento e finalidade do 
exercício da cidadania, a educação deve proporcionar a formação de 
cidadãos que respeitam a diferença e que, sem perder de vista o 
caráter universal do saber e a dimensão nacional de sua identidade, 
tenham garantido o direito à memória e ao conhecimento de sua 
história (MOURA, 2001, p. 72). 
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Assim, através da interação cotidiana no ambiente escolar com a 

diversidade cultural, impregnada na crença, valores e costumes inclusivos, 

espera-se que o educando compreenda e respeite a diversidade do outro. 

Munanga (2005) argumenta que a diferença pode ser bela: 

 

Ensinar que a diferença pode ser bela, que a diversidade é 
enriquecedora e não sinônimo de desigualdade, é um dos passos 
para a reconstrução da auto estima, do autoconhecimento, da 
cidadania e da abertura para o acolhimento dos valores das diversas 
culturas presentes na sociedade (MUNANGA, 2005, p. 31). 

 

 Nesse sentido, a possibilidade de conscientização através do 

conhecimento da trajetória histórica da constituição do povo brasileiro, é uma 

alternativa de conscientização e valorização das diversidades existentes no 

Brasil. 

Essa ação pode ser desenvolvida através de pesquisas on-line e nos 

livros didáticos, leituras em diversos livros e documentos, através de debates, 

com materiais audiovisuais, dentre outros. 

O conteúdo de História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana no 

currículo escolar tem sido explorado através de atividades relacionadas com 

projetos pedagógicos. Essas atividades e projetos pedagógicos têm relação 

com a questão do negro na escola e a desconstrução do preconceito racial e a 

reafirmação de uma auto estima positiva da população negra e mestiça. 

Portanto, ensinar e aprender baseando-se na diversidade, é promover 

um processo ensino aprendizagem desafiador e provavelmente o que se 

estuda muitas vezes vem carregado de imagens e crenças pautadas no 

preconceito e na discriminação. (BRASIL, 2003). 

Os documentos da SEED (2005), sugerem algumas alternativas de 

mediação com relação ao ensino de História e Cultura Afro Brasileira e 

Africana: 

- Ações que propiciem o contato com a cultura africana e afro 
descendente, culminando em desfiles, exposições, mostras de teatro 
e dança, por meio dos quais sejam apresentados penteados, 
vestimentas, adereços, utensílios, objetos e rituais resultantes desse 
processo; 
- Discussões e atividades que tenham foco a criança e o jovem negro, 
a sua família em diferentes contextos sociais e profissionais, para a 
valorização da diversidade étnica brasileira; 
Pesquisas e debates sobre o espaço dos afrodescendentes e de sua 
cultura nos meios de comunicação de massa (SEED, 2005, p. 36). 



 9

Nesse sentido, é importante que os professores tenham conhecimento 

do assunto, da sua legislação e motivem os alunos a se interessar e 

compreender outras culturas e outros povos de maneira critica e consciente, 

visando refletir sobre as contribuições destes na formação da sociedade 

brasileira. 

Segundo Gomes (2004), para que a formação do educador para 

trabalhar a diversidade étnica racial é preciso um processo de desconstrução 

dos mitos radicais mediante o conceito que o sujeito tem a respeito do negro, 

seus valores e representações. 

Nesse sentido, os professores devem estar atentos e observar que as 

discriminações e conflitos não são exclusividade dos relacionamentos 

interpessoais, eles também se apresentam nos materiais didáticos 

pedagógicos, como cita Cavalleiro (2005): 

 

Os diversos materiais didático-pedagógicos – livros, revistas, jornais, 
entre outros – utilizados em sala de aula, que, em geral, apresentam 
apenas pessoas brancas com e como referência positiva, também 
são ingredientes caros ao processo discriminatório no cotidiano 
escolar. Quase sem exceção, os negros aparecem nesses materiais 
apenas para ilustrar o período escravista do Brasil Colônia ou, então, 
para ilustrar situações de subserviência ou de desprestígio social. A 
utilização de recursos pedagógicos com esse caráter remonta a um 
de socialização racista, marcadamente branco-eurocêntrico e 
etnocêntrico, que historicamente enaltece imagens de indivíduos 
brancos, do continente europeu e estadunidense como referências 
positivas em detrimento dos negros e do continente africano 
(CAVALLEIRO, 2005, p.13). 

 

 

Portanto, o desafio na contemporaneidade é o de educar, promovendo 

uma educação igualitária e democrática, para contemplar perspectivas 

relevantes e valorativas com relação à diversidade cultural, étnico e social.  

Assim, ressalta-se que a Lei 10.639/03 não tem a pretensão de acabar 

com o preconceito racial, mas sim promover no contexto escolar uma educação 

onde todos possam conhecer e valorizar o cidadão negro como sujeito, tendo a 

oportunidade de conhecer a sua história e cultura, sendo vislumbrado com um 

novo olhar. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Considerando a promulgação da Lei 10.639/03, tendo como premissa o 

combate ao racismo e a discriminação no contexto escolar, verificou-se com 

este estudo que ainda temos um caminho a ser trilhado e superado frente a 

esses paradigmas tradicionais de discriminação, racismos, etc. Ainda vemos no 

cotidiano escolar brincadeirinhas maldosas com relação à cor, raça, etnia. 

Entretanto, com a implantação da lei 10.639/03, vemos um avanço na 

consciência crítica de professores e alunos, mediante uma valorização e 

respeito às diferenças étnicorracialis e culturais, afinal não podemos negar que 

o povo africano teve uma significativa contribuição na constituição do povo 

brasileiro, não somente pelo seu trabalho, mas também através da cultura, 

religiosidade, costumes, dentre outros. 

Ressalta-se, no entanto, que com relação a orientação e promoção de 

formação para os professores para o cumprimento das Diretrizes Curriculares 

para a Educação das Relações Étnicas Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro Brasileira e Africana, a serem realizadas pelos estabelecimentos de ensino 

de diferentes níveis e modalidades, ainda não tem sido satisfatória. 

É necessário que a formação escolar seja desenvolvida mediante a 

discussão das condições de formação e atuação dos docentes, visando à 

docência como um fator central para a promoção de condições de valorização 

étnicorracial, e multicultural, pois a demanda educacional frente à esses temas 

é muito abrangente e precisa ser melhor adequada e realmente promover uma 

formação que atenda essas demandas. 

Portanto, o conteúdo de História e Cultura Afro Brasileira e Africana no 

ambiente escolar deve ser explorado através de ações pedagógicas, visando a 

desconstrução do preconceito racial e reafirmação de aspectos positivos da 

população negra e mestiça, promovendo a ruptura do modelo eurocêntrico no 

ensino e a construção de uma educação multicultural no contexto educacional. 

Afinal, precisamos deixar de fazer uma história somente pautada em 

datas e acontecimentos históricos, é preciso criar possibilidades para que o 

aluno compreenda as suas raízes, a sua identidade, desenvolvendo uma 

história reflexiva e participativa, tendo um conhecimento do passado, do 

presente e uma perspectiva do futuro que estamos construindo hoje. 
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