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Resumo
O presente artigo tem por preocupação abordar a convivência entre os alunos do ensino fundamental
de origem afrodescendente com as demais etnias, assim como coibir a discriminação dos educandos
no interior da escola. Objetiva, ainda, fazer a análise de livros didáticos ofertados às escolas públicas
pelo governo federal, através do Ministério da educação (MEC) e o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), comparando o antes e o depois da Lei nº 10.639/03, que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas públicas e
privadas do país, almejando a promoção positiva da imagem dos negros em nossa sociedade.
Salienta-se que o cotidiano escolar tem demonstrado diversas situações constrangedoras enfrentadas
pelos afrodescendentes. Nesse contexto, o trabalho desenvolvido buscou debater e refletir
coletivamente a cultura africana e a discriminação racial, com a finalidade de possibilitar mudanças de
atitudes relacionadas a conceitos que possam levar a práticas discriminatórias.
Palavras-chave: Discriminação racial. Lei nº 10.639/03. Preconceito. Livro didático.

1- INTRODUÇÃO
O trabalho ora apresentado faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) do Estado do Paraná, que busca, através deste artigo, descrever
os resultados obtidos com a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica,
“Uma análise crítica do negro nos livros didáticos e a discriminação racial no interior
da escola”, aplicado aos alunos do 9º ano da Escola Estadual Professora Kazuco
Ohara – Londrina/PR, durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014.
A Unidade Didática aqui mencionada tinha por objetivo investigar e analisar os
livros

didáticos

de História

com

relação

à

abordagem dos

africanos

e

afrodescendentes antes e depois da Lei nº 10.639/03, bem como o comportamento
dos alunos mediante atos de discriminação e preconceitos raciais no interior da
escola, possibilitando mudanças de comportamento na vida social desses
educandos.
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Ademais, a intervenção didática almejou colaborar para que os alunos
compreendessem a relação histórica entre os afrodescendentes e a discriminação
racial em nosso país, enfatizando a importância da cultura africana na construção da
cultura brasileira.

2- FUNDAMENTAÇÃO
Os educandos, em sua maioria, afirmam não serem preconceituosos e
desconhecerem atos de discriminação dentro ou fora da escola, ou mesmo nos
livros didáticos. Todavia, a discriminação é muito mais comum do que se pensa.
As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismo, sentimentos de
preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes os desenvolvem
com seus pares, na família, no trabalho, no grupo religioso, na escola. Da
mesma forma, podem aprender a ser ou tornarem-se preconceituosos e
discriminadores em relação a povos e nações. (In: LOPES, 2005, p. 188):

A dificuldade dos educandos em visualizar as diversas formas de
preconceitos existentes no ambiente escolar faz com que a conscientização e
superação desse problema se tornem ainda mais complexa.
Outrossim, a Lei nº 10.639/03 que incluiu a obrigatoriedade do ensino da
História e da cultura afro-brasileira em todos os currículos oficiais das escolas
públicas e privadas brasileiras, tornou-se indispensável para trabalhar a diversidade
cultural afro-brasileira.
A imprescindibilidade da lei baseia-se na forma de abordagem que a Lei
preconiza no que tange à cultura africana, isso porque mencionada cultura deve ser
retratada considerando sua real importância para a sociedade brasileira e não de
forma a incentivar o menosprezo pelos seus descendentes ou pelo seu legado.
A Lei nº 10.639/03 estabeleceu uma nova forma de divulgação da cultura
africana, possibilitando aos educandos um olhar receptivo a esta cultura, a qual
influenciou diretamente a cultura brasileira desde os primórdios da colonização.
Através das políticas públicas voltadas às ações afirmativas, há uma maior
inclusão do legado africano sob uma nova perspectiva, tanto nas instituições de
ensino superior, quanto nas demais instituições públicas, tudo respaldado pela Lei nº
10.639/03. Logo, é imprescindível que os livros didáticos retratem a verdadeira

importância da cultura africana e não incentivem o preconceito, para que em
qualquer outro ambiente, seja nas universidades ou em seu cotidiano pessoal, os
alunos atuem como verdadeiros cidadãos, que reconhecem a cultura africana e seu
legado e que respeitam seus descendentes.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, p.75), o
espaço escolar caracteriza-se como um espaço de diversidade por princípio. Neste
contexto, o desafio do ambiente escolar é de promover uma educação consistente
em desenvolver um trabalho pedagógico que auxilie o educando a tomar
consciência da presença de valores em seu comportamento e em sua relação com
os outros, participando do processo de construção e problematização desses
valores, num movimento de afirmação de autonomia.
O silêncio que atravessa os conflitos étnicos na sociedade é o mesmo que
sustenta o preconceito e a discriminação no interior da escola. Como aos
negros estão reservados, na sociedade, papel e lugar inferiores, pode-se
afirmar que essa linguagem o condiciona ao fracasso, à submissão e ao
medo, visto que parte das experiências vividas na escola é marcada por
humilhações (CAVALLEIRO, 2000, p.98 e 99).

Os livros didáticos são uma importante ferramenta de trabalho no papel do
ensino-aprendizagem de história, colaborando para que os alunos possam melhor
compreender os conteúdos trabalhados em sala de aula. Nesse contexto, é
imprescindível que temas abordados por eles contemplem na sua amplitude não só
o contexto histórico, mas também deem ênfase à abordagem da diversidade cultural
na transmissão do conhecimento e na formação dos alunos perante a diversidade
étnico-racial. Isto porque os livros didáticos não são unicamente instrumentos de
aprendizagem, mas também de reflexão, atuando como mediadores e formadores
de opiniões dos educandos.
O livro didático, de modo geral omite o processo histórico e cultural, o
cotidiano e as experiências dos segmentos subalternos da sociedade, como
o negro, o índio, a mulher, entre outros. Em relação ao segmento negro, sua
quase total ausência nos livros e a sua rara presença de forma
estereotipada concorrem, em grande parte para o recalque de sua
identidade e autoestima (SILVA, 2004, p. 51).

Baseado na importância da cultura africana e na influência dos livros
didáticos na formação de opinião dos educandos, é que foi realizado um trabalho

comparativo, analisando a forma de abordagem da história dos negros escravizados,
tanto nos textos quanto nas imagens. Verificou-se, ainda, se ocorreram ou se estão
ocorrendo, algumas mudanças no que tange à exposição nos livros didáticos da
história da cultura africana, depois da implementação da Lei nº 10.639/03.
Outrossim, o projeto almejou que os educandos compreendessem a
influência da cultura afro-brasileira e africana na formação da cultura brasileira, de
forma a contribuir para que se conscientizassem da existência do racismo no Brasil,
inclusive no ambiente escolar. Em essência, buscou-se que os alunos formassem
opiniões de valorização dos afrodescendentes e de sua cultura, de modo a colocar
fim às formas de discriminação e preconceito persistentes em nossa sociedade.

3 – A PRESENÇA NEGRA NOS LIVROS DIDÁTICOS
O governo federal, através do Ministério da Educação (MEC) e do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), faz o repasse às escolas das coleções dos livros
que serão utilizados por um período de três anos, ficando a escola responsável pela
escolha do livro.
Portanto, sendo de responsabilidade da escola e dos professores a eleição
do livro didático que o aluno irá utilizar, esta escolha deve ser feita de forma
minuciosa e consciente, pois será este material didático que irá auxiliar no
aprendizado e formação do conhecimento histórico-crítico do educando. Enfatiza-se
a meticulosidade da escolha, pois, conforme mencionado, o material será utilizado
por um período de três anos, ou seja, somente após este lapso temporal é que será
propiciada pelo governo a escolha de novos livros.
Destarte, os professores devem analisar cuidadosamente os conteúdos e a
forma como são apresentados ao educando. Logo, quando os livros mencionarem
especificamente temas que retratem os negros, os professores devem comparar as
formas de abordagem da diversidade étnica racial e escolher aqueles que julguem
mais adequados e didáticos, bem como aqueles que cumpram com o disposto na
Lei nº 10.639/03. Nesse contexto, destaca-se:
Um dos maiores desafios dos livros didáticos parece ser o trabalho com a
diversidade de situações vividas pela população negra. Para tanto, seria
necessário sair da visão homogênea predominante, que senão apresenta o

negro apenas como escravo ou vitimado nas condições sociais atuais, cai
em artificialismos ao retratar com traços sobejamente exóticos sua cultura.
Seria importante que as narrativas presentes nos livros didáticos lidassem
não apenas com o negro escravo, o negro que vive em condições precárias
de sobrevivência, mas também a riqueza e problemas apresentadas por sua
cultura, por sua atuação social, ou seja, com a multiplicidade de posições
que ocupa ao longo da História. (OLIVEIRA, 2000, p. 170).

Diante dos atos de racismo noticiados pela mídia, vários segmentos da
sociedade se organizaram em defesa dos afrodescendentes, e foi nesse contexto
que a Lei nº 10.639/03 veio de encontro às reivindicações do movimento negro e dos
brasileiros engajados na luta contra o racismo.
Outrossim, é igualmente importante analisar o contexto da presença do
negro nos livros didáticos, pois no cotidiano escolar e no trabalho em sala de aula
percebe-se que alguns apresentam e reproduzem tendências preconceituosas,
principalmente quando relacionados aos índios e negros; ou seja, reforçam a
imagem de inferioridade e de meros coadjuvantes da história brasileira. Logo,
diferentemente do que deveriam, muitos livros não dão ênfase à abordagem da
diversidade cultural na transmissão do conhecimento e na formação dos alunos
perante a diversidade étnico-racial.
Assim, considerando as alterações propostas pela lei outrora mencionada, a
análise se baseou em comparações das formas de abordagens da diversidade
étnica racial nos livros ofertados aos alunos do ensino básico - antes e depois da Lei
nº 10.639/03. Pretendeu-se, com este trabalho, que os alunos observassem como
eram abordados e tratados os negros nos livros didáticos antes da lei e como estão
sendo tratados agora, buscando ressaltar as possíveis mudanças de tratamento
temático:
O livro didático, de modo geral omite o processo histórico e cultural, o
cotidiano e as experiências dos segmentos subalternos da sociedade, como
o negro, o índio, a mulher, entre outros. Em relação ao segmento negro, sua
quase total ausência nos livros e a sua rara presença de forma
estereotipada concorrem, em grande parte para o recalque de sua
identidade e autoestima. (SILVA, 2004, p.51).

4 – RELATO DE EXPERIÊNCIA
No início do ano letivo de 2014, durante a semana pedagógica da Escola
Professora Kazuco Ohara Ensino Fundamental da cidade de Londrina/PR, foi

apresentado à direção, equipe à pedagógica e aos demais professores presentes na
Instituição de Ensino, a proposta de implementação do projeto PDE a ser
desenvolvido no primeiro semestre, junto aos alunos dos 9º anos do ensino
fundamental.
Naquela ocasião, todo o corpo docente mostrou-se receptível por ser este
um tema atual, e constar da Lei Federal 10.639/03, a qual inclui a obrigatoriedade do
ensino da História e da cultura afro-brasileira em todos os currículos das instituições
de ensino público ou privada, em todas as séries do ensino fundamental e médio.
Durante a aula de apresentação do trabalho aos alunos, estes se
demonstraram apreensivos com a proposta, o que foi logo amenizado quando foram
expostas as formas pelas quais se desenvolveria a implementação do projeto, ou
seja, através de questionários de análise de imagens, filmes, livros didáticos, do
conhecimento prévio individual e, por fim, com a realização de debates coletivos.
O primeiro trabalho realizado com os docentes foi um levantamento prévio
sobre eventuais preconceitos presentes entre os alunos. Foram feitas perguntas
sobre a cor preta para verificar se os mesmos a ligariam às pessoas negras.
Também foi questionado quais os atributos utilizados pelos alunos para considerar
uma pessoa bonita e quando uma pessoa pode ser considerada preconceituosa.
Na atividade relatada, os educandos se demonstraram desprovidos de
preconceitos, pois não houve correlação entre a cor preta e a pessoa negra, bem
como nenhum aluno se referiu à cor como atributo para considerar uma pessoa
bonita ou não.
O trabalho mencionado foi de grande valia para analisar o conhecimento dos
alunos quanto aos conceitos de discriminação, preconceito e racismo, sendo que um
número muito reduzido foi capaz de diferenciar estes conceitos, o que ressaltou a
importância do trabalho a ser desenvolvido. Ao questionar os discentes acerca da
Lei nº 10.639/03, foi constatado que a maioria desconhecia sua existência e a
minoria que já tinha ouvido sobre a legislação, apenas sabia que ela determinava o
estudo da cultura africana, não sabendo como e o porquê.
Prosseguindo com o trabalho em sala de aula, foi indagado sobre as ações
afirmativas, o que acarretou em um caloroso debate na sala, no qual a maioria
apresentava-se contrária, sob o argumento de que era extirpado o direito de
oportunidade entre as pessoas.
As atividades iniciais em sala de aula também apontaram que a maioria dos

alunos nunca parou para analisar os livros didáticos e se os textos e imagens neles
presentes contribuíam para a discriminação contra os afrodescendentes. Todavia,
desde o início os alunos concordavam quanto à inexistência de superioridade racial,
conheciam as diversidades éticas raciais e reconheciam a influência da cultura
africana na cultura brasileira.
Objetivando aprofundar o tema, na terceira atividade os alunos dividiram-se
em grupos de cinco pessoas. Foram apresentadas quatro imagens de livros
didáticos, nas quais eram retratados negros e brancos, sendo solicitado aos alunos,
após a apresentação inicial do trabalho, que conversassem e realizassem uma
análise crítica do que observavam.
Figura 1 - Jean Baptiste Debret: Açoite público
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DEBRET, Jean Baptiste. Açoite público. 1 pintura, color., Disponível em:
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=41&evento=1. Acesso em: 04 de
ago. de 2013.
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Figura 2: Jean Baptiste Debret: Família brasileira no Rio de Janeiro

Figura 3: Johann Moritz Rugendas: Mercado de escravos
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Idem. Família brasileira no Rio de Janeiro. 1820-1830. 1 pintura, color., Disponível em:
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=13&evento=1. Acesso em: 04 de
ago. de 2013.
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ago. de 2013.

Figura 4: Pedro Américo: Libertação dos escravos
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Em todas as imagens apresentadas os educandos concluíram pelo reflexo
da desvalorização e submissão do negro em relação ao branco, restando evidente a
postura de superioridade deste.
Baseados na imagem que retrata uma agressão física (imagem 01), os
educando destacaram que não havia qualquer intervenção à época, pois as
autoridades julgavam o ato como natural, uma vez que o negro não era respeitado
como ser humano e sua finalidade na colônia era apenas de servir aos interesses do
branco.
Na imagem dois, os educandos identificaram que o negro era equiparado
aos outros animais de estimação que vivem dentro de casa, recebendo sobras de
comida.
A terceira imagem, “mercado de escravos”, foi comparada pelos alunos ao
comércio de carros, onde se busca adquirir aquele que melhor atenda as suas
necessidades, de acordo com o poder aquisitivo. Foi verificado, ainda, que o valor
de cada negro dependia da sua aparência física, idade, etc.. Os discentes também
se surpreenderam ao saber que aquele representava um dos momentos em que as
famílias eram desfeitas, pois os negros eram comprados separadamente para
atender as necessidades dos seus senhores.
Na imagem quatro, os grupos se atentaram ao fato que todos os anjos bons
eram brancos, pois o único anjo negro aparentava ter sido vencido, logo concluíram

AMÉRICO, Pedro. Libertação dos escravos. 1889. 1 original de arte,óleo sobre tela, 140,5 cm x
200 cm. Acervo do Palácio dos Bandeirantes, São Paulo. Disponível em:
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=23&evento=1. Acesso em: 04 de
ago. de 2013.
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que se tratava de um anjo mal.
Prosseguindo na implementação do projeto, em outra atividade foi
apresentado aos alunos o Vídeo “Vista a minha pele”, produzido em 20047, um curtametragem dirigido por Joel Zito Araújo, que permitiu aos alunos observarem
conceitos e pré-conceitos racistas assimilados historicamente.
O vídeo apresenta uma inversão de papéis entre negros e brancos,
retratando a vida de uma adolescente chamada Maria, a qual é branca, pobre e
estuda em um colégio particular (graças à bolsa de estudos concedida por sua mãe
trabalhar na instituição como zeladora). Entretanto, no vídeo Maria é hostilizada
pelos seus colegas (negros) por não se enquadrar nos padrões estéticos da maioria
dos alunos.
Ao final da apresentação foi propiciado um tempo para que os alunos
comentassem o filme, bem como para que falassem o que sentiram quando
colocados diante de uma inversão de papéis. Vários discentes se manifestaram
alegando ser triste imaginar vivenciar tal situação e ratificaram o quão difícil deve ser
para os afrodescendentes que sofrem algo semelhante.
Diante deste contexto, uma aluna afrodescendente comentou que quando
entra em lojas comerciais sente ser mais vigiada que as colegas brancas, e que isto
lhe traz certa tristeza (ou constrangimento). A aluna mencionou, ainda, que imagina
que quando adulta terá maiores dificuldades para conseguir trabalho do que suas
colegas brancas. Mencionada atividades e relatos auxiliaram na conscientização e
reflexão dos alunos.
Na atividade cinco, os alunos se reuniram no laboratório de informática,
quando procuraram aprofundar seus conhecimentos sobre os negros escravos que
vieram para o Brasil. Após, já em sala de aula e em grupo de cinco pessoas,
discutiram e responderam questões como: países de origem; como se tornaram
escravos; de que forma eram adquiridos pelos traficantes; os trabalhos a que eram
submetidos na colônia; resistência à escravidão; leis abolicionistas e o destino dos
negros após abolição.
Com mencionado estudo, além de conhecerem a trajetória da escravidão
colonial brasileira, os alunos também passaram a compreender o termo “trabalho
análogo”, hoje utilizado para qualificar o trabalho antissocial ou anti-humano, ao qual
7
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pessoas ainda são submetidas no Brasil e em outras partes do mundo
contemporâneo.
Diante de uma população mundial de 7,2 bilhões de pessoas na qual o Brasil
contribui com duzentos milhões de habitantes, na atividade oito foi solicitado aos
alunos que identificassem personagens negros, nacionais e internacionais,
considerados por eles como ícones nas categorias artista de televisão, cinema,
esportes olímpicos, escritor, futebol, jornalista, música, política, religião e
empresariado.
Entre as personalidades nacionais mais citadas pelos alunos estão os
nomes de Machado de Assis, Pelé, Gloria Maria, Lázaro Ramos, Robinho, Daiane
dos Santos, Milton Nascimento, Pastor Valdomiro, e Barack – sendo este último o
mais citado.
Prosseguindo nesta atividade e a fim de contextualizá-la, com base nos
dados fornecidos pelo IBGE no censo de 2010, a população brasileira era de
198.360.943 habitantes, tendo sido a primeira vez que o registro do número de
pessoas que se declararam negras (97 milhões) era maior que o número de brancos
(91 milhões). Diante de tais informações e do número reduzido de personalidades
negras citadas, os educandos foram indagados o porquê de o negro ainda ser a
minoria no horário nobre dos canais televisivos, nas fotos e reportagens das revistas,
na política e em outros seguimentos sociais, se constituem a maioria da população
brasileira.
Baseados no conhecimento pessoal e nas atividades anteriormente
desenvolvidas em sala de aula, os alunos, em sua maioria, responderam que o
Brasil ainda sofre com a influência da cultura européia do período colonial, a qual
valorizava o branco e desqualificava o negro, visando impor a supremacia branca.
Portanto, concluiu-se com a atividade que o padrão de beleza brasileiro
ainda é baseado na pessoa branca, sendo necessária a desconstrução de
estereótipos, promovendo a diversidade cultural.
Com conhecimento mais aprofundado sobre a discriminação racial, os
alunos se reuniram em grupos de três pessoas para responder à atividade nove.
Cada grupo fez a análise de três livros didáticos de história ofertados pelo PNLD,
sendo o primeiro editado antes da Lei nº 10.639/03, o segundo logo após a
implementação da lei e o terceiro o livro que estão utilizando no ano letivo de 2014.
Após a análise, os alunos concluíram que ainda são necessárias mudanças

nos livros didáticos, mas que estes evoluíram com relação à forma de retratar o
negro. Nos livros didáticos produzidos antes da Lei nº 10.639/03, os negros
apareciam em 23% das imagens que retratavam pessoas, geralmente como
escravos e sem referência à sua cultura e ao seu passado de cidadão livre na África.
Os livros didáticos ofertados logo após a implementação da referida lei,
apresentavam uma pequena queda da imagem do negro, cerca de 21% das
imagens que retratavam pessoas e nos textos quase não se percebeu mudanças na
forma de abordagem. Já no livro que está sendo utilizando no ano de 2014, o
número de imagens do negro está em 22%, todavia, mesmo não aumentando o
número de imagens, estas têm aparecido retratando uma maior igualdade e os
textos têm valorizado um pouco mais a história da cultura africana e sua relevância
na formação da cultura brasileira.
Por fim, no último trabalho desenvolvido com os alunos foi apresentado o
vídeo “O combate ao trabalho escravo no Brasil8”, no qual é abordada a escravidão
moderna, a qual atinge pessoas de todas as cores e etnias e se encontra camuflada
das mais variadas formas, em locais como fazendas, fábricas, em trabalhos
domésticos, na prostituição, etc.
Através desta atividade os educandos aprenderam a diferenciar o uso dos
termos “trabalho escravo” empregado no passado, para o “trabalho análogo”
empregado no mundo contemporâneo. Baseados no conhecimento adquirido, os
discentes também concluíram que os chamados países do terceiro mundo e as
classes menos abastadas dos países emergentes, como o Brasil, é que estão mais
suscetíveis a serem vítimas desses tipos de trabalho.
BRASIL
No Brasil, o trabalho análogo à escravidão concentra-se, sobretudo, nas
indústrias madeireira, carvoeira, de mineração, de construção civil e nas
lavouras de cana, algodão e soja. A exploração sexual, sobretudo o turismo
sexual infantil no nordeste, também são campos sensíveis, segundo o
relatório, que cita ainda a exploração da mão de obra de imigrantes
bolivianos em oficinas de costura. Através de informações compiladas de
fontes diversas, os pesquisadores calcularam um percentual da população
que vive nessas condições - foi assim que a ONG chegou à estimativa de
que cerca de 20 mil brasileiros são vítimas da escravidão moderna. Apesar
do quadro ainda preocupante, as ações do governo brasileiro contra o
trabalho escravo são consideradas "exemplares". A ONG elogia ainda o
Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo e o Plano Nacional
O COMBATE ao trabalho escravo no Brasil. Produção de Amélia de Aragão e Carolina de Araujo.
Dirigido por Ricardo Lopes. Curta metragem. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=m0J5nHN4dzg. Acesso em: 15 de ago. de 2013.
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contra o Tráfico Humano, além da chamada "lista suja do trabalho escravo"
do Ministério do Trabalho, que expõe empresas que usam mão de obra
irregular (Folha de São Paulo). Brasil é elogiado, mas fica entre cem piores
9
em ranking de trabalho escravo . (MORAES, 2013)

Esta atividade contribuiu para que os alunos percebessem que o preconceito
racial e social existente hoje, principalmente no mercado de trabalho, decorre do
período

escravocrata,

mentalidade

esta

que

deve

ser

superada,

sendo

imprescindíveis ações que visem a conscientização e a mudança de mentalidade.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo nossos educandos jovens que nasceram despidos de quaisquer
preconceitos, estarem sendo induzidos pela sociedade a pensarem e a praticarem
inconcebíveis atos antissociais e anti-humanos de discriminação contra os
afrodescendentes que aqui vivem, é uma postura que deve ser combatida.
O estudo desenvolvido através desse projeto propiciou aos educandos
fazerem a interpretação de imagens e a análise de textos apresentados nos livros
didáticos, levando-os a refletirem sobre a contribuição do legado africano em nossa
cultura.
Destarte, através do trabalho realizado, os alunos estarão preparados para
no futuro não cometerem atos de discriminação racial ou bullying, e ao julgarem uma
pessoa, o farão pelo seu caráter ou por suas ações, e nunca pela sua origem ou cor
de sua pele.
Por isso, foi destacada a importância da Lei nº 10.639/03, a qual veio de
encontro às reivindicações do movimento negro e dos brasileiros engajados na luta
contra o racismo. A efetividade da lei acarretará em uma maior igualdade, respeito e
tolerância entre as pessoas, principalmente entre os alunos, os quais vivem o
momento de formação e lapidação de caráter.
São pequenos atos que influenciam a forma de pensar dos alunos e o
respeito pelas culturas e seus legados deve ser algo a ser trabalhado dentro e fora
9
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da escola, o que ocorre principalmente na disciplina de história, a qual traz a
conhecimento dos alunos uma diversidade cultural abrangente.
Logo, o projeto almejou contribuir para que os educandos refletissem a
realidade que os cerca, buscando uma convivência digna, justa e fraterna entre
todos os povos e culturas que coabitam no Brasil; priorizando a importância cultural
dos povos africanos e visando extinguir qualquer forma de discriminação e
preconceito.
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